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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ

ออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการ

ออนไลนใหมีคุณภาพมากขึ้น กลุมประชากรไดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ผูรับชมนิทรรศการออนไลน 

จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น (rating scale) และแบบสอบถาม

ปลายเปด การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดวยโปรแกรม SPSS/PC คํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สวนใหญ ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา อยูในระดับมาก (x̄ = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

เรียงตามลําดับดังน้ี ดานความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอนิทรรศการออนไลนที่จัดขึ้นอยูในภาพรวมระดับมากที่สุด 

รูปแบบนิทรรศการออนไลน มีความนาสนใจ ดานภาพถายในนิทรรศการออนไลนสื่อความหมายไดอยางชัดเจน ดาน

เน้ือหาของนิทรรศการออนไลน มีความชัดเจน ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการออนไลนมีความเหมาะสม เนื้อหาของ

นิทรรศการ ออนไลนมีความทันสมัย มีความครบถวนสมบูรณในเรื่องท่ีระบุไว ใชภาษาที่เขาใจไดงาย มีประโยชนทํา

ใหไดรับความรู และขนาดของหอง สื่อนิทรรศการออนไลน มีความเหมาะสม  

 

คําสําคัญ: นิทรรศการ, นิทรรศการออนไลน, ศูนยบรรณสารและการเรยีนรู มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the users’  Opinions of Online 

Exhibitions Services for guidelines to increase the quality of Online Exhibitions of the Library and 

Learning Center.  The population in this research was the personnel of the University of Phayao, 

that who are the audiences of online exhibitions amount 35 peoples.  Data collection was based 



on questionnaires that consisting of an open-ended and rating scales. The data were analyzed by 

using package software.  The descriptive statistics were used for percentage, mean and standard 

division. The results showed that most of the respondents were female. 

The results showed that most of the respondents were female, aged 31-40 years 

old, and bachelor’ s degree.  Most of the respondents commented on the using Online Exhibition 

Services of Library and Learning Center, University of Phayao at a high level ( x̄ = 3. 99)  When 

considering each aspect, it was found that the satisfaction level was at a high level, in the following 

order: Overall satisfaction with the Online Exhibition held is at the highest level. Online Exhibition 

format interesting.  The photos in the Online Exhibition were clearly and convey to meaning.  The 

contents of the Online Exhibition were clear. The timing of Online Exhibitions was reasonable. Most 

of contents of Online Exhibitions were complete and modern.  Using language that is easy to 

understand.  The content of the Online Exhibition is useful to gain knowledge and the size of the 

Online Exhibition media room be appropriate. 
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บทนํา 

ศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปนภารกิจสําคัญดานหนึ่ง และการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น เปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ

ทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน

ทองถิ่น นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามปณิธาน 

“ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน” ศูนยบรรณสารและการเรียนรู จึงไดจัดนิทรรศการเพื่อแสดงเรื่องราว ความ

เปนมาของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหบุคลากร นิสิต และสาธารณชน ไดรับรูเรื่องราวความเปนมา และพัฒนาการแหง

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ไดบูรณาการองคความรูเขาไปมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยไดนําปญหาของชุมชนมาทําการ

วิจัยและนําผลการวิจัยไปปรับใช ทําใหเกิดการแกไขปญหารวมกันกับชุมชน และประโยชนที่ชุมชนไดรับสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีและสรางความเจริญกาวหนาใหกับชุมชน 

ในการจัดนิทรรศการแตละครั้ง ศูนยบรรณสารและการเรียนรู มีขอจํากัดหลายประการ ไดแก 

พ้ืนที่ในการจัดงานมีจํากัด บุคลากรมีนอย ในขณะที่วัสดุอุปกรณในการจัดมีจํานวนมาก ทําใหมีงบประมาณคอนขาง

สูง ระยะเวลาในการจัดไมนาน ระยะเวลาการ เปด-ปด ของศูนยบรรณสารและการเรียนรูไมตรงกับเวลาวางของผูชม 

หองจัดนิทรรศการ มีความคับแคบ อากาศถายเทไมสะดวก อีกทั้งจากปญหาการเกิดการแพรระบาด ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีแพรระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ทําใหผูชมไมสะดวกเดินทางมาชมนิทรรศการดวย

ตนเอง และเนื่องจากศูนยบรรณสารและการเรียนรู ยังไมมีระบบการจัดเก็บนิทรรศการท่ีไดจัดแสดงไวอยางเปน

ระบบ ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีบทบาทกอใหเกิดสังคมออนไลน พฤติกรรมของผูใชบริการได



เปลี่ยนไป ใชสื่อสารสนเทศในรูปแบบออนไลนเพ่ิมมากขึ้น การจัดนิทรรศการจึงตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน  

จากปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการพัฒนานิทรรศการออนไลน โดย

การนําเอาโปรแกรม HTML5 Website Templates มาประยุกตใชกับขอมูลนิทรรศการท่ีมีอยู จะเปนชองทางการ

ใหบริการของศูนยบรรณสารและการเรียนรู ที่นาสนใจและทันสมัย โดยเปนเครื่องมือที่ชวยใหความสะดวกตอการใช

บริการออนไลนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผูสนใจจะไดชมนิทรรศการโดยไมตองเดินทางไปสถานที่จริง สามารถชมนิทรรศการ

ออนไลนไดสะดวกยิ่งข้ึนทุกที่ทุกเวลา และนิทรรศการออนไลนจะชวยเพ่ิมสีสันในชีวิตใหกับผูท่ีตองอาศัยอยูแตใน

บานเพ่ือปองกันตัวเองในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการออนไลนใหมีคุณภาพ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

หลักการในการจัดทํานิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา  

ไดใชกระบวนการของ PDCA มาเปนแนวทางในการทํางาน เพื่อใหกระบวนการการทํางานนั้นมีรูปแบบท่ีชัดเจน 

และสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรของหนวยงาน หรือองคกรอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันนี้ได 

ซึ่งวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2547) กลาววา วงลอเดมมิ่ง หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปนข้ันตอน ในการทํางานให

งานเสร็จสมบูรณอยางมีประสทิธิภาพเชื่อถือไดและเปนที่ยอมรบั ซึ่งประกอบไปดวยการวางแผน (Plan) การนําแผน

ไปสูการปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการแกไขปญหาที่ทําใหงานไมบรรลุตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Act)  ดังน้ัน การหมุนวงลอเดมมิ่ง (PDCA) อยางตอเนื่อง จึงถือเปนสิ่ง

สําคัญที่ทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 
ภาพที่ 1.  กระบวนการของ PDCA 

1. วางแผน

(Plan)

2. ปฏบิัติ

(Do)

3. 

ตรวจสอบ

(Check)

4. แกไข

(Act)



ตารางที่ 1  วิธีดําเนินการกระบวนการ PDCA 

 

กระบวนการ PDCA ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 

1. วางแผน (Plan) 1. ขั้นวางแผน  

   - กําหนดรายละเอียด สิ่งท่ีตองทําเรียงลําดับความสําคญั 

   - กําหนดช่ือเรื่องใหสอดคลองกับเนื้อหา และลักษณะของงานที่ทํา     

   - กําหนดวัตถุประสงคของการจดัทํานิทรรศการ   

   - กําหนดบุคลากร รวมมือกันปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย     

   - กําหนดสถานที่จัดทํานิทรรศการ 

   - กําหนดกิจกรรมสําหรับผูเขาชมนิทรรศการ 

2. การเตรียมการ 

   การเตรียมการจัดทํานิทรรศการโดยการนําเนื้อหาขอมูลที่จะใชในการ

จัดแนวความคดิ วัตถุสิ่งของหรือเอกสารตาง ๆ ที่ใชประกอบการจัดทํา 

จากนั้นก็นําขอมูลมาวเิคราะหใหถูกตอง และนํามาจดัวางผังเพ่ือทําการ

ออกแบบ กําหนดวิธกีารติดตั้ง จัดวางแผนผังท่ีตั้ง                                  

2. ปฏิบัติ (Do) 3. การจัดทํา  

   มีการกําหนดงานใหบุคลากรไปจัดทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ตามลักษณะงานที่ถนัดและชํานาญ 

   - รวบรวมแนวความคิดการจัดทํานิทรรศการ 

   - ทําแผนผังท่ีติดตั้งนิทรรศการ 

   - ทําตัวอักษรช่ือนิทรรศการและสัญลักษณทีต่องการ 

   - จัดหาวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดทํานิทรรศการ 

   - ติดตั้งนิทรรศการ 

   - ออกแบบนิทรรศการออนไลนรวมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนย

บรรณสารและการเรียนรู 

   - สรางเว็บไซต เปนการสรางเว็บไซตตามโครงสรางที่กําหนดโดยการ

นําเอาโปรแกรม HTML5 Website Templates มาประยุกตใช 

   - ทําการติดตั้งนิทรรศการออนไลนในหนาเว็บไซต  

4. การประชาสัมพันธ  

   ทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือแจงขาวสารตางๆ ของนิทรรศการ

ใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหรับทราบ โดยเลือกใชสื่อ

ประชาสัมพันธ ทางออนไลน เชน เฟสบุคส แผนภาพโฆษณา ไลน 

ประชาสัมพันธผานหนาเวบ็ไซต หรือจดหมายเชิญชวน 

 

  



5. การนําเสนอ  

   มกีารประชาสัมพันธใหนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เขาชมและ

เขารวม กิจกรรมตาง ๆ เชน พิธีเปดนิทรรศการ การสาธิต การจัด

กิจกรรมตาง ๆ โดยมีการจัดเตรียมบุคคล ประจําพื้นที่ที่มีการจัดแสดง         

คอยอํานวยความสะดวก อธิบายและตอบคําถาม 

3. ตรวจสอบ (Check) 6. การตรวจสอบ 

  - คณะกรรมการทําการตรวจสอบความคืบหนาของนิทรรศการวาตรง

ตามแผนงานกําหนดไวหรือไม พบวา 

  - ขอมูลไมถูกตอง 

  - โครงสรางของเว็บไซตไมถูกตอง 

  - ตัวอักษรภาษาอังกฤษผิด 

4. แกไข (Act) 7. การแกไข 

   จากการตรวจสอบของคณะกรรมการพบขอผิดพลาดดังกลาวฯ จึงแจง

ใหนักวิชาการคอมพิวเตอรทําการ ปรับปรุงแกไข ในสวนที่ผดิ      

   - แกไขในสวนของขอมูล 

   - แกไขในสวนของเว็บไซต 

   - แกไขในสวนของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

แกไขเสร็จสงใหคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ กอนนําไปใหบริการนิทรรศการตอไป   

 

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ   

วัฒนะ จูฑะวิภาต (2542, น. 6) ไดแสดงความคิดเห็นวาขั้นตอนการจัดนิทรรศการแบงออกเปน                               

7 ขั้นตอน ไดแก 

1. ขั้นวางแผน 

-  ตั้งหัวเรื่อง 

-  วัตถุประสงค 

2. การเตรียม 

- รวบรวมแนวความคิด 

- กําหนดสถานที ่

- กําหนดกิจกรรมสําหรับผูเขาชม 

- ออกแบบ 

- ทําแผนผังท่ีติดตั้ง 

- ทําตัวอักษรชื่อนิทรรศการและสัญลักษณที่ตองการ 

 

 



3. การจัดทํา 

- แสวงหาบุคลากร 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ 

- กอสรางและปฏิบัติงาน 

4. การประชาสมัพันธ 

- วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

- โปสเตอร  

- เอกสารและแผนพับ 

5. การนําเสนอ 

- พิธีเปด 

- สาธิตและกิจกรรมประกอบ 

6. การประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมผูเขาชม 

- แจกแบบสอบถาม 

7. การติดตาม 

- รายงานผลทางสื่อมวลชน 

- ทําเอกสารรายงาน 

 

ขั้นตอนการจัดทํานิทรรศการออนไลนศูนยบรรณสารและการเรียนรู  

1. การกําหนด ชื่อเรื่อง เน้ือหาสําหรับการจัดทํานิทรรศการออนไลน เนื้อหาที่กําหนดสําหรับ

การจัดทํานิทรรศการออนไลนของศูนยบรรณสารและการเรียนรู มีจํานวน 4 เรื่อง ไดแก  

-  นิทรรศการ “เราภูมิใจนสิิต ม. พะเยา” 

นิทรรศการ “เราภูมิใจนิสิต ม. พะเยา” เปนนิทรรศการท่ีเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยพะเยาได

กําหนดนโยบายและเปาหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการผลิตบัณฑิต และ

มุงมั่นท่ีจะใหโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนของชาติใหเขารับการศึกษาในสาขาที่ตองการตามศักยภาพ และความ

พรอมของแตละบุคคล เพ่ือนําความรูกลับไปพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของตนใหมีความเจริญกาวหนา ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ภายใตปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่วา 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” ยกยองนิสิตที่ไดรับรางวัลใหเปนบุคคลที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

สงเสริมใหนิสิตมีความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาลใจใหกับนิสิตรุนนอง ทําใหนิสิตเกิดความภาคภูมิใจ รักใน

สถาบัน และนิสิตนําความรูกลบัไปพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนใหมีความเจริญกาวหนา 

- นิทรรศการ “จากวันวาน......ถึงวันนี”้ 

นิทรรศการ “จากวันวาน......ถึงวันนี้“ เปนนิทรรศการแสดงถึงพัฒนาการของศูนยบรรณสาร

และการเรียนรูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 



- นิทรรศการ “1 คณะ 1 โมเดล” 

นิทรรศการ “1 คณะ 1 โมเดล” ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสาธารณชน  

ไดรับความรู เรื่องราวความเปนมา และความภาคภูมิใจของผลการดําเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ ไดรับ

ทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ไดบูรณาการองคความรูเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยา ใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง ไดนําเอาปญหาของชุมชนมาทําการวิจัยและนําผลการวิจัย  ไปปรับ

ใช ทําใหเกิดการแกไขปญหารวมกันและประโยชนที่ชุมชนไดรับ สรางคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางความเจริญกาวหนา

ใหกับชุมชน  

- นิทรรศการ “ชุดครุยแหงคุณคา ภูมิปญญาแหงแผนดิน” 

นิทรรศการ “ชุดครุยแหงคุณคา ภูมิปญญาแหงแผนดิน” ไดจัดทําเพื่อใหบัณฑิตมหาวิทยาลัย

พะเยา เกิดความภาคภูมิใจที่งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ไดเขาไปมีสวนรวมสงเสริมใหชุมชนมีรายไดและยัง

เปนการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันทรงคุณคาของชุมชน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใน

ทองถิ่น เปนการบูรณาการ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหเขากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยชุดครุยวิทย

ฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา เปนชุดครุยเสื้อคลุมแพรสีดํา ดานหนามีแถบผาทอสีมวงสอดดิ้นทอง มีผาคลองคอ

แบบใบโพธิ์และหมวกมีดิ้นถักสีประจําคณะ หรือวิทยาลัยติดที่รอบคอ ปลอยปลายหอยยาวมีพู มีแถบผาทอลายไท

ลื้อประดับบนชุดครุย เรียกวา “ผาทอลายต่ํากาว” จะเห็นไดวาลวดลายที่นํามาประดับบนชุดครุยนั้น มีความเปน

เอกลักษณ คือใชลวดลายที่มีความเปนพ้ืนเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมพื้นถ่ิน ความเปนเอกลักษณ

ของภูมิปญญาท่ีคอย ๆ พัฒนาจากธรรมชาติ ทั้งวัสดุที่นํามาถักทอกรรมวิธีในการทอ ตลอดจนลวดลายตาง ๆ จาก

ลายพ้ืนมาเปนยกดอก ยกลาย โดยกระบวนการผลิตผาทอไทลื้อที่นํามาประดับบนชุดครุยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ทําการเก็บรวบรวบ เรียบเรียงเนื้อหาจากสื่อประกอบตาง ๆ เชน หนังสือและวารสาร เว็บ

ไซต แผนพับหรือแผนประชาสัมพันธ ตลอดจนสื่อประกอบ เชน รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน  

3. การสังเคราะหเน้ือหาและสื่อประกอบตาง ๆ นําเนื้อหาตลอดจนสื่อตางๆ ที่รวบรวมมา เรียบ

เรียงและกําหนดใหเหมาะสมแกการนําเสนอบนเว็บไซต พรอมตรวจสอบแหลงท่ีมา ความถูกตอง ของเน้ือหา และ

การอางอิง 

4. การกําหนดโครงสรางของเว็บไซต เปนการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ การจัดวางขอความ

และสื่อประกอบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการนําเสนอบนเว็บไซต โดยคํานึงถึงเนื้อหา สื่อประกอบ และการเช่ือมโยง

ตามความเหมาะสม  

5.  สรางเว็บไซต เปนการสรางเว็บไซตตามโครงสรางที่กําหนดไวดวยโปรแกรมตาง ๆ เชน 

HTML5, Website Templates Adobe, PhotoScape ตลอดจน โปรแกรมสําหรับจัดทําสื่อประกอบตาง ๆ  

6. การทดสอบระบบ เปนการตรวจสอบความความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณ ของ

เวบ็ไซตกอนนําออกเผยแพร  

7. การประชาสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธทางเว็บไซตของศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

ผานชองทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน ทางหนาเว็บไซต ทางเฟสบุค ทางไลน ของศูนยบรรณสารและการเรียนรู เพ่ือ

ใหผูใชบริการไดทราบและเขาชมนิทรรศการผานชองทางออนไลน          

8.  การประเมิน เปนการประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู                         

ที่มีตอการใชบริการ นิทรรศการออนไลน โดยใหผูใชบริการตอบบแบบสอบถามออนไลน เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข      



และพัฒนาจะทําใหการจัดนิทรรศการออนไลนในครั้งตอไปมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ไดจัดเก็บขอมูลระหวางวันที่       

1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

นิทรรศการออนไลน http://www.clm.up.ac.th/e-exhibitions/v1/ 

 

 
 

ภาพที่ 2. แสดงหนาเว็บไซตนิทรรศการออนไลนศูนยบรรณสารและการเรยีนรู 

 

 
 

ภาพที่ 3. แสดงช่ือเรื่องนิทรรศการที่จัดแสดง 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  ชื่อเรื่องนิทรรศการออนไลนที่จัดแสดงจํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 

 

รายการ จํานวน 

1. เราภูมิใจนสิิต ม. พะเยา 1 เรื่อง 

2. จากวันวาน......ถึงวันน้ี 1 เรื่อง 

3. 1 คณะ 1 โมเดล 1 เรื่อง 

4. ชุดครุยแหงคุณคา ภูมิปญญาแหงแผนดิน  1 เรื่อง 

รวม 4 เรื่อง 

 

ตารางที่ 3  แบบสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลยัพะเยา ปการศึกษา 2563 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย การแปลผล 

ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอนทิรรศการออนไลนที่จัดข้ึน 4.20 มาก 

รูปแบบนิทรรศการออนไลน มีความนาสนใจ 4.14 มาก 

ภาพถายในนิทรรศการออนไลน สือ่ความไดอยางชัดเจน        4.11 มาก 

เน้ือหาของนิทรรศการออนไลน มคีวามชัดเจน 4.06 มาก 

ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการออนไลน มีความเหมาะสม 4.03 มาก 

เน้ือหาของนิทรรศการออนไลน มคีวามทันสมัย 3.97 มาก 

เน้ือหาของนิทรรศการออนไลน มคีวามครบถวน สมบูรณ ในเรื่องท่ีระบุไว 3.91 มาก 

นิทรรศการออนไลน ใชภาษาที่เขาใจไดงาย 3.91 มาก 

เน้ือหานิทรรศการออนไลนมีประโยชนทําใหไดรับ ความรูอยางมาก 3.89 มาก 

ขนาดของหองสื่อนิทรรศการออนไลนมคีวามเหมาะสม 3.66 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.99 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แบบสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและ

การเรียนรู มหาวิทยาพะเยา ปการศึกษา 2563 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแก บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 35 คน ไดแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณ

สารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชากรมีความ

พึงพอใจในภาพรวม ที่มีตอนิทรรศการออนไลน ที่จัดขึ้นมากที่สุด คือ (x̄ = 4.20) รองลงมาคือ ดานรูปแบบ

นิทรรศการออนไลน มีความนาสนใจ (x̄ = 4.14) และดานภาพถายในนิทรรศการออนไลนสื่อความไดอยางชัดเจน   

(x̄= 4.11) ตามลําดับ สวนดานที่มีความพึงพอใจในลําดับที่นอยที่สุดคือ ขนาดของหองสื่อนิทรรศการออนไลนมีความ

เหมาะสม นอยที่สุด (x̄ = 3.66) 

 



ผลการดําเนินงาน อภิปรายผล และสรุปผล 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับนิทรรศการออนไลน ศูนย 

บรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา การประเมินหลังการจัดนิทรรศการ เพื่อใหการปฏิบัติงานครั้งตอไป

ถูกตอง ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการออนไลนใหมี

คุณภาพในโอกาสตอไป 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาประชากร ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 35 

คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแสดงความพึงพอใจเก่ียวกับการใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนย 

บรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชากร

มีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอนิทรรศการออนไลนท่ีจัดขึ้นมากที่สุด (x̄ = 4.20) รองลงมาคือ ดานรูปแบบ

นิทรรศการออนไลน มีความนาสนใจ (x̄ = 4.14) และดานภาพถายในนิทรรศการออนไลน สื่อความไดอยางชัดเจน  

(x̄= 4.11) ตามลําดับ สวนดานที่มีความพึงพอใจในลําดับที่นอยที่สุดคือ ขนาดของหองสื่อนิทรรศการออนไลน มีความ

เหมาะสมนอยท่ีสุด (x̄ = 3.66) 

จาการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบความความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณของเว็บไซต 

กอนนําออกเผยแพร คณะกรรมการไดแจงใหแกไขตวัหนังสือหนาเว็บไชต เพ่ิมลิงกของศูนยบรรณสารและการเรยีนรู 

และลิงกของมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพและขอมูลไมสัมพันธกัน ทางทีมงานไดทําการแกไขใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนจะนํานิทรรศการออนไลนใหบริการ และเนื่องจากการจัดทํานิทรรศการออนไลน ของศูนย

บรรณสารและการเรียนรู พ่ึงจัดทําเปนครั้งแรกจึงอาจทําใหนิทรรศการออนไลนไมสมบูรณแบบ ทางทีมงานจะ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหดียิ่ง ๆ  ขึ้นตอไป  

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรยีนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงปญหา ดานขนาดของหองจัดนิทรรศการออนไลนที่มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด  

นิทรรศการออนไลนหรือ E-exhibition เปนการจัดนิทรรศการขึ้นบนเว็บไซต หรือเรียกวาหองนิทรรศการออนไลน 

หองจัดนิทรรศการออนไลนของศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไมมีการนําเสนอเรื่องราวผาน

ขอความภาพและเสียง จึงควรปรับปรุงใหนิทรรศการออนไลนอยูในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง และใสไฟลวิดโีอ 

เพ่ือใหนิทรรศการออนไลนนั้นมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ ไดขอเสนอแนะ คือควรเพ่ิมแบบสอบถามออนไลนในหนาเว็บไซตนิทรรศการออนไลน 

นําเสนอเรื่องราวที่ทันสมัย เพิ่มขอมูลภาพเคลื่อนไหว เพ่ิมขอมูลเสียง และไฟลวิดีโอ เพื่อใหนิทรรศการมีความ

สนุกสนาน กระตุนความสนใจ และสรางความเพลิดเพลินแกผูรับชม นิทรรศการที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 

1. นําเสนอเรื่องราว ความรูท่ีทันสมัย 

2. เขาถึงไดงายทุกที่ ทุกเวลา 

 



3. ใชงบประมาณนอยแตไดประโยชนมาก  

4. ใหความรูสนุกสนานเพลดิเพลิน 

 

การนําไปใชประโยชน 

นิทรรศการออนไลน ไดถูกนํามาใชประโยชนโดยการทําเปนสื่อการเรียนรู มีลักษณะเปนสื่อผสม 

ที่ใชวิธีการนําเอาเนื้อหาสาระหรือความรูมานําเสนอไวใหผูชมไดรับชมเพ่ือสรางทั้งความรูและความเพลิดเพลิน ซึ่ง

ปจจุบันนิทรรศการออนไลนไดถูกนําไปใชเปนเครื่องมือการสื่อสารที่ไดรับความสนใจ และมีบทบาทมากขึ้น ท้ังใน

ดานการศึกษา และอ่ืน ๆ เปนการนําเสนอองคความรูที่ใชในการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน กระตุนใหผูชมเกิด

ความสนใจใครรูในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด และเปนวิธีที่สามารถสรางโอกาสของการรับชมไดงาย  

เปนอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดตนทุน เผยแพรขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอผูท่ีสนใจในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการออนไลน ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบของการแสดงขอมูลใหมีความนาสนใจ และเปนแหลงความรู ที่เปด

โอกาสใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเขามาศึกษา คนควาหาขอมูลไดงาย และยังสามารถ นําไปดัดแปลงหรือ

ตอยอดใหอยูในรูปแบบอื่น ๆ เชน การจัดนิทรรศการออนไลน ดาน วิทยาศาสตร ธุรกิจ สังคม การเมือง 

อุตสาหกรรม การแพทย และทางสาธารณสุข 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการนิทรรศการออนไลน ศูนยบรรณสารและการเรียนรู  

ไดนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการครั้งตอไป โดยจะ

จัดทําใหอยูในรูปแบบมัลติมีเดีย มีทั้งแบบสอบถามออนไลนในหนาเว็บไซตนิทรรศการออนไลน มีภาพ เสียง และ

ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการจัดนิทรรศการแบบ 360 องศา เพื่อใหการจัดนิทรรศการครั้งตอไป มีประโชน มี

คุณภาพ ทันสมัย และใหความรูสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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