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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1. เพ่ือเขาถึงการรับรูสื่อนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา  2. เพ่ือเขาใจ

ความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) ของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดาน

การบริหารจัดการนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

วิธีการศึกษาใชการศึกษาวิจัยแบบผสม  คือ  วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติการใน

นิทรรศการ  จํานวน 4 คน  และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูเขาชมนิทรรศการ ซึ่งเปนบุคคลทั่วไปจํานวน 300 คน และผูพิการ

ทางสายตา 100 คน 

โดยผลการวิจัย สรุปไดวานิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ที่เนนสรางการรับรูทางประสาทสัมผัสทุก

ดานยกเวนการมองเห็น เพ่ือใหเกิดความเขาใจชีวิตของผูพิการทางสายตา โดยรูปแบบการจัดสราง

นิทรรศการเปนไปตามที่บริษัทตนแบบในเยอรมันกําหนด แตยังคงอัตลักษณความเปนไทยเขาไป 

ประกอบดวย 7 สถานการณจําลอง ไดแก หองรับแขก สวนสาธารณะ ริมทางเทา รานคาริมทางเทา 

รถตุกตุก คอนเสิรต และรานอาหาร ดําเนินงานโดยวิทยากรนําชมที่เปนผูพิการทางสายตาและ
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อาสาสมัครเปนบุคคลทั่วไป ดานการประเมินผล สรุปไดวา เพศและอายุของบุคคลทั่วไปและผูพิการ

ทางสายตาที่มีตอความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอในนิทรรศการไมแตกตางกัน 

สวนการเปรียบเทียบระหวางคนทั้ง 2 กลุม พบวา มีการรับรูทางประสาทสัมผัสแตกตางกันตาม

ลักษณะเดนของสถานการณจําลอง 

 

คําสําคัญ: ผูพิการทางสายตา, นิทรรศการบทเรียนในความมืด, ผูเขาชมนิทรรศการ, ประสาทสัมผัส, 

การบริหารจัดการ, ความคิดเห็น, การรับรู 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research on Management and Opinion towards 

Dialogue in the Dark are: 1) to approach perception towards Dialogue in the Dark of 

general people and blind people; 2) to understand opinions on perception towards 

presented environment and content after participating in Dialogue in the Dark of 

general people and blind people; 3) to study on factors on management of Dialogue 

in the Dark. 

The research was conducted by using mixed method research, i.e., 

integrating Qualitative Research (by collecting data from In-Depth Interview 

conducted with 4 executives and operating staffs) and Quantitative Research 

(conducted by collecting data from Questionnaire responded by visitors consisted of 

300 general people and 100 blind people. 

From the results, it could be concluded that Dialogue in the Dark had 

the guidelines on management that were consistent with the exhibition’s objectives 

for emphasizing on almost senses except for vision in order to enable visitors 

understand the lifestyle of blind people. The design of this exhibition was in 

accordance with that required by the pioneer company in Germany but Thai identity 

was remained. It was consisted of 7 simulated situations including Living Room, 

Public Park, Pavement, Street Hawkers, Tuk Tuk, Concert, and Restaurant. The 
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exhibition was moderated by moderators who were blind persons and general 

volunteers. For evaluation, it could be concluded that gender and age of general 

people and blind people had no different opinions on environment and content. For 

comparison between 2 groups of people, it was found that they had different 

sensual perception upon the outstanding characteristic of the simulated situation. 

 

Keywords: Blind People, Dialogue in The Dark Exhibition, Management, Visitor, 

Sense, Opinion, Sensual Perception 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

จากขอมูลจํานวนประชากรของประเทศในป พ.ศ. 2557 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

พบวา ประเทศไทยมีประชากร 65,124,716 คน ซึ่งประเทศไทยมีคนพิการที่ไดลงทะเบียนและมีบัตร

ประจําตัวคนพิการ จํานวนทั้งสิ้น 1,492,834 ประเทศไทยมีประชากรผูพิการรอยละ 2.29 ของ

ประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 

เมื่อจําแนกผูพิการตามประเภทผูพิการพบวา ประเภทความพิการ อันดับแรก ไดแก  

ผูพิการทางรางกายจํานวน 701,934 คน คิดเปนรอยละ 47.02 รองลงมาเปนผูพิการทางการไดยิน

หรือสื่อความหมาย จํานวน 243,010 คน คิดเปนรอยละ 16.28 และผูพิการทางการเห็น จํานวน 

165,082 คน คิดเปนรอยละ 11.06 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 

ตารางที่ 1.1 

 

จํานวนและรอยละของผูพิการจําแนกตามประเภทของความพิการ 

ประเภทความพิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทางการเห็น 165,082 11.06% 

ทางการไดยิน หรือสื่อความหมาย 243,010 16.28% 

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 701,934 47.02% 

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 100,030 6.70% 

ทางสติปญญา 115,154 7.71% 

ทางการเรียนรู 4,544 0.30% 

ทางออทิสติก 5,121 0.34% 

พิการซอน 106,984 7.17% 

ไมระบุ 50,975 3.41% 

รวม 1,492,834 100.00% 

หมายเหตุ. จาก ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
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ถึงแมวาผูพิการทางการเห็นจะมีจํานวนเพียงรอยละ 11.06 ของผูพิการทั้งหมดแตกระบวน 

การเรียนรูสิ่งตางๆ ของมนุษยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษยพบวา มนุษยเรียนรูดวยประสาทตา 

หรือการดู การมองเห็น ถึงรอยละ 83 (บุญรัตน บัวเย็น, ม.ป.ป.) ซึ่งความพิการทางสายตาจะสงผล

กระทบโดยตรงตอการรับรูและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูพิการ 

จากขอมูลทางประชากรผูพิการทางสายตาในขางตน องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ หรือ อพวช. จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของประสาทสัมผัสในรางกาย ทางดานกระบวน 

การรับรู เพ่ือกระตุนใหบุคคลทั่วไปไดรับรูถึงความสําคัญของประสาทสัมผัสในรางกายผานการเรียนรู

ทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงตองการใหวิทยาศาสตรมีพ้ืนที่ในเมืองใหประชาชนเดินทางมาเรียนรูได

โดยสะดวก มีลักษณะคลาย Remote Museum ที่เช่ือมโยงความรูกับพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร อําเภอ

คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ดังน้ัน ภายหลังจากการติดตอประสานงานกับทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

แนวคิดการจัดต้ังพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรขนาดเล็กที่อาคารจามจุรีสแควรจึงเริ่มตนขึ้น โดยเริ่มแรก 

อพวช. ไดทดลองนําสื่อนิทรรศการ “บทเรียนแหงความมืด (Dialogue in the Dark) ซึ่งมีตนฉบับอยู

ที่ประเทศเยอรมันเขามาจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 8-22 สิงหาคม พ.ศ. 

2551 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก อพวช.  

จึงติดตอไปยังเจาของลิขสิทธ์ิเพ่ือนํามาจัดแสดงในประเทศไทย โดยทําสัญญาปตอป เสียคาลิขสิทธ์ิ 

ปละ 800,000 บาท (ชนินทร วรรณวิจิตร, สัมภาษณ, 17 เมษายน 2558) 

สื่อนิทรรศการและการจัดแสดงน้ันมีมานานแลว เปนกระบวนการสื่อสารและวิธีการ

นําเสนอขอมูลเพ่ือใหผูเขาชมเกิดการรับรูและเขาใจตามวัตถุประสงคที่นิทรรศการกําหนด โดยวิธีการ

นําเสนอการสื่อความหมายแมไมมีรูปแบบตายตัว แตในการนําชมตองมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการชม

ราบร่ืน โดยการจัดแสดงนิทรรศการจะตองคํานึงถึง การจัดวาง การจัดสถานที่อยางเหมาะสม  

การฝกอบรมผูนําชมนิทรรศการ เพ่ือบรรลุเปาหมายของการสื่อความหมายในทายที่สุด (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 

2554, น. 102) 
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ภาพที่ 1.1 ภาพนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 ภาพขณะรอเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 
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ภาพที่ 1.3 ภาพสาธิตการใชไมเทาขาวสําหรับผูพิการทางสายตา 

 

นิทรรศการ “บทเรียนแหงความมืด (Dialogue in the Dark)” มีจุดกําเนิดแทจริงอยูที่

ประเทศเยอรมัน โดย Dr.Andreas Heinecke นักธุรกิจดานสิ่งพิมพชาวเยอรมันที่มีเพ่ือนเปนผูพิการ

ทางสายตา และตองการสื่อสารกับเพ่ือน ดวยเหตุน้ีจึงจุดประกายให Dr.Andreas Heinecke เขาสู

ธุรกิจผูประกอบการทางสังคม ดวยการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูพิการ

ทางสายตา และจัดสรางนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ขึ้นมาในที่สุด 

ปจจุบันไดพัฒนาสรางเปนนิทรรศการทั้งช่ัวคราวและถาวรใน 160 เมือง 35 ประเทศทั่วโลก 

ปจจุบัน นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ถือเปนสวนหน่ึง

ในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนสื่อกลางเช่ือมตอระหวางคนทั่วไปกับผูพิการทางสายตา เนนการใช

ประสาทสัมผัสการรับรูทั้ง 4 ไดแก  การไดยิน การไดกลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส ยกเวน 

การมองเห็น เน่ืองจากนิทรรศการน้ีผูเขาชมจะตองอยูในความมืดนานถึง 1 ช่ัวโมง ซึ่งเปนจุดเดนของ

นิทรรศการที่ทําใหผู เขาชมสามารถเขาถึง และเขาใจโลกของผู พิการทางสายตาไดดี ย่ิงข้ึน  

ทั้งน้ี นิทรรศการฯ ต้ังถาวรอยูภายในจตุรัสวิทยาศาสตร อพวช. ช้ัน 4 อาคารจามจุรีสแควร สามยาน 

กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 600 ตารางเมตร เปดใหเขาชมรอบละ 8 คน คาใชจายในการเขาชม ผูใหญ

ราคา 90 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา ราคา 50 บาท ต้ังแตเวลา 11.15-17.45 น. ประชาชนสามารถ

เดินทางไดโดยสะดวกดวยระบบขนสงสาธารณะประเภทรถไฟฟาใตดินสถานีสามยาน (ที่มา : 
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http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3450&I

temid=1164) 

ต้ังแตนิทรรศการ “บทเรียนแหงความมืด (Dialogue in the Dark)” เปดทําการขาสูป

ที่ 7 ก็ไดรับความนิยมจากเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปอยางมาก มีผูเขาชมแลวจํานวน 120,000 คน 

(ที่มา : https: //www.facebook.com/didthailand/?fref=ts) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการ

บริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark)” วามีการตอบสนองในดานการรับรูสภาพแวดลอมและเน้ือหาจากผูเขาชมอยางไร เพ่ือนํา

ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบการจัดและองคประกอบตางๆ ใหสมจริงและสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการจัดนิทรรศการย่ิงขึ้น 

 

1.2 คําถามนําวิจัย 

 

1. การรับรูสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคล

ทั่วไปและคนพิการทางสายตาเปนอยางไร 

2. ความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากชมนิทรรศการ 

“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตาเปนอยางไร 

3. มีปจจัยดานการบริหารจัดการนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark)” เพ่ือตอบสนองการรับรูดานใดบาง 

 

1.3 วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือเขาถึงการรับรูสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 

ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตา 

2. เพ่ือเขาใจความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

ชมนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทาง

สายตา 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหารจัดการนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark)” 

 

  

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

1. บุคคลทั่วไปที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

2. ผูพิการทางสายตาที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

3. กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

1.5 ขอบเขตในการศึกษา 

 

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารโครงการ วิทยากรอาวุโส 

(Master Guide) วิทยากร (Guide) และอาสาสมัคร สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชกลุมตัวอยางสําหรับ

ทดสอบ 2 กลุม ไดแก ผูพิการทางสายตา จํานวน 100 คน และ บุคคลทั่วไป จํานวน 300 คน ซึ่งเปน

กลุมที่ไดเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ชวงเวลาเก็บขอมูล คือ 

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

1.6 นิยามศัพทที่เก่ียวของ 

 

สื่อนิทรรศการ หมายถึง สื่อการรับรูที่มีการบริหารจัดการเพ่ือกอใหเกิดการรับรู ในที่น้ี

หมายถึง นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแบบพิเศษ ใช

ความมืดเปนจุดเดนเพ่ือใหผูเขาชมไดเขาใจและเขาถึงผูพิการทางสายตา โดยภายในนิทรรศการจะ

จําลองสถานการณใหผูเขาชมเปนผูพิการทางสายตา เดินอยูในนิทรรศการที่มีแตความมืด ไมสามารถ

มองเห็นอะไรเลยเปนเวลา 1 ช่ัวโมง มีไกดซึ่งเปนผูพิการทางสายตาคอยใหคําแนะนําเพ่ือความ

ปลอดภัยในการเขาชม โดยผูเขาชมทําไดเพียงสัมผัสผนังและสิ่งของในนิทรรศการแทนการใชสายตา 

และนําทางตัวเองดวยไมเทาขาวซึ่งเปนอุปกรณสําคัญสําหรับผูพิการทางสายตา 

การรับรู หมายถึง การตีความตอสิ่งที่ไดรูสึกจากการเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน 

ความมืด (Dialogue in the Dark) โดยการใชอวัยวะสัมผัส ประกอบดวยปาก (การลิ้มรส) หู (การไดยิน) 

จมูก (การไดกลิ่น) รางกาย (การสัมผัส) ยกเวนตา (การมองเห็น) 
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ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึก ความเช่ือของผูเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) โดยมีสภาพแวดลอมและเน้ือหาในขณะน้ัน 

เปนพ้ืนฐานของการแสดงออก 

การบริหารจัดการโครงการ หมายถึง แนวทางและกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ

คณะทํางานนิทรรศการ, รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ, เปาหมายของการจัดแสดงนิทรรศการ และ

การประเมินผลวิจัยนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) โดยประสานซึ่งกันและ

กันใหเกิดผลตามวัตถุประสงค 

ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศและอายุของผูเขาชมนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) ในที่น้ีหมายถึง บุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ไดเขาถึงการรับรูสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 

ของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตา ในดานสิ่งแวดลอม เน้ือหา และดานการรับรูเน้ือหาของ

สถานการณจําลองผานประสาทสัมผัส 

2. ไดเขาใจความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปและคนพิการทางสายตาที่มีตอการรับรู

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากชมนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark)” 

3. ไดทราบถึงความคิดเห็นของผูเขาชม จนสามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไข

นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ใหเหมาะสมกับการรับรูที่ถูกตอง 

4. ไดนําขอมูลวิจัยปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการไปพัฒนาปรับปรุงแกไข

นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่

แทจริงตอไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark)” ระหวางบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา ผูวิจัยไดนําทฤษฎี แนวคิด 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูพิการทางสายตา 

2.2 แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

2.3 ทฤษฎีการรับรู 

2.4 แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร 

2.5 ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับผูพิการทางสายตา 

 

2.1.1 ความหมาย 

เมื่อกลาวถึงผูพิการทางสายตาบุคคลสวนใหญมักนึกถึงผูที่มีความบกพรอง

ทางการมองเห็น หรือผูที่มีดวงตาบอด หรือบุคคลที่ตองการความชวยเหลือ หรือไดรับสวัสดิการจา

ภาครัฐในฐานะผูพิการทางสายตา ซึ่งไดมีผูใหความหมายของผูพิการทางสายตาไวหลากหลาย ดังเชน 

ผูพิการทางสายตา (Blindness) คือ บุคคลที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในสังคมเน่ืองจากมีความบกพรองทางการมองเห็น มีความ

จําเปนเปนพิเศษที่ตองไดรับความชวยเหลือ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือมีสวน

รวมในสังคมไดดังเชนคนปกติทั่วไป (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550, 

น. 8-9) 

ผูพิการทางสายตา หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ประจําวันหรือขอจํากัดในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองในการมองเห็น 

(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2552) 

ผูพิการทางสายตาเปนความบกพรองทางการมองเห็น อาจเกิดขึ้นไดกับทุกคน

ทุกหมูเหลา โดยไมเลือกช้ันวรรณะ ความพิการทางสายตาอาจเปนต้ังแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 

(จีรพร แผวกิ่ง และ โสภา ออนโอภาส, 2546, น. 6) 
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ผูพิการทางสายตา คือ คนปกติที่สายตามองไมเห็นหรือเห็นไดจํากัด นอกเหนือ 

ไปจากน้ีแลวไมไดแตกตางจากบุคคลทั่วไป สามารถทําทุกอยางไดเชนเดียวกับบุคคลในสังคม ซึ่งผู

พิการทางสายตาสามารถสอนได พัฒนาได (สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2554) 

สอดคลองกับที่ประหยัด ภูหนองโนง ซึ่งเปนผูพิการทางสายตา ไดกลาววา  

การมองเห็นเปนสิ่งที่ทําความสะดวกสบายใหแกคนไมนอย แตการมองไมเห็นก็ใชวาจะทําใหคนเรา

ตองมืดมน ดังน้ัน หากจะนิยามคําวาตาบอด ตองนิยามวาคือคนปกติที่มองไมเห็น สามารถทําอะไรก็

ได ยกเวนการมองเห็น (อินทิรา วิทยสมบูรณ และ จุฬาภรณ ถาวร, 2552) 

จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาไดใหความหมายของผูพิการทางสายตาที่

สอดคลองกัน คือ เปนบุคคลที่มีขอจํากัดในชีวิตประจําวันหรือมีขอจํากัดของการเขาไปมีสวนรวมใน

สังคม เน่ืองจากความบกพรองทางการมองเห็น อาจเกิดข้ึนไดกับทุกคนและอาจเปนต้ังแตกําเนิดหรือ

เกิดขึ้นภายหลัง 

นอกจากน้ี ยังมีผูใหความหมายของผูพิการทางสายตาโดยแบงการใหความหมาย

ตามลักษณะตางๆ ดังน้ี 

1. ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ผูที่มองไมเห็นหรือเห็นอยูบางแตไมสามารถ

ทํางานโดยใชสายตาไดดังเชนกับคนปกติ 

2. ความหมายทางการศึกษา หมายถึง ผูที่ไมสามารถรับการศึกษาไดโดยการ

มองเห็นหรือการใชสายตา แตสามารถศึกษาไดจากการฟง การสัมผัส การดมกลิ่น และการใช

กลามเน้ือ เปนตน 

3. ความหมายทางการแพทย หมายถึง ผูที่มองเห็นตํ่ากวารอยละ 10 รวมทั้งผูที่

มีลานสายตาแคบดวย 

4. ความหมายทางกฎหมาย หมายถึง คนที่มีระดับการเห็นตํ่ากวา 20/200 ฟุต 

หรือ 60/600 เมตร 

5. ความหมายทางอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถประกอบอาชีพโดยใชการ

เห็นได เชน อาชีพเกี่ยวกับการใชสี หรือเขียนหนังสือปกติ อาชีพเจียระไนอัญมณี อาชีพออกแบบ

กอสราง เปนตน 

จากการใหความหมายเกี่ยวกับผูพิการทางสายตาดังกลาวขางตน สามารถสรุป

ไดวา ผูพิการทางสายตา คือบุคคลปกติที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและการเขาไปมี

สวนรวมในสังคมเน่ืองจากมีขอจํากัดทางการมองเห็นหรือการใชสายตา แตสามารถรับรูไดดวย

ประสาทสัมผัสอ่ืน เชน การฟง การสัมผัส การดมกลิ่น การใชกลามเน้ือ เปนตน รวมทั้งการไม

สามารถประกอบอาชีพที่ใชการมองเห็นได 
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2.1.2 ประเภทของผูพิการทางสายตา 

ผูพิการทางสายตาเปนบุคคลที่มีลักษณะทางการมองเห็นโดยแบงเปน 2 ประเภท 

ไดแก ประเภทแรก ผูที่มีดวงตาบอด คือ เมื่อตรวจวัดความชัดทางสายตาขางดีกวาเมื่อใชแวนวัด

สายตาธรรมดาแลวอยูในระดับที่แยกวา 3 สวน 60 เมตร หรือ 20 สวน 400 ฟุต ลงมาจนถึงมองไมเห็น

แมแตแสงสวาง หรือลานตาแคบวา 10 องศา ประเภทที่สอง ผูที่มีดวงตาเห็นเลือนราง เมื่อตรวจวัด

ความชัดทางสายตาขางดีกวาเมื่อใชแวนวัดสายตาธรรมดาเมื่อแกไขแลวอยูในระดับต้ังแต 3 สวน 60 เมตร 

หรือ 20 สวน 400 ฟุต ถึง 6 สวน 18 เมตร หรือ 20 สวน 70 เมตร หรือมีลานสายตาแคบวา 30 องศา 

(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2552) สอดคลองกับ ชาญณรงค พรรุงโรจน 

(2553, น. 31) ที่กลาวถึง ผูพิการทางสายตาวา เปนบุคคลที่มีลักษณะของการมองไมเห็นโดยแบงได

เปน 2 ประเภท คือ ประเภทตาบอด เปนผูที่สูญเสียสายตาโดยสิ้นเชิง ตองใชอักษรเบรลล และประเภทที่

ตาบอดมองเห็นเลือนราง คือ ผูที่ตาบอดเพียงบางสวน มีการมองเห็นหลงเหลืออยูบาง จึงมองเห็นได

ลางๆ 20/70 ฟุต (สามารถอานตัวหนังสือที่คนปกติอานในระยะ 70 ฟุต ไดในระยะ 20 ฟุต) หรือนอยกวา

น้ันในสายตาขางที่ดี หากไดรับการชวยเหลือแกไขแลวสามารถเรียนไดเชนเดียวกับคนปกติ แตตองใช

อักษรที่ตัวใหญกวาปกติ หรือใชแวนขยาย หรือใชเครื่องมือพิเศษ การบกพรองทางการมองเห็นของผูพิการ

ทางสายตาสามารถเรียนรูสิ่งแวดลอม หรือประสบการณชีวิตไดโดยผานการฟง การสัมผัส 

นอกจากประเภทผูพิการทางสายตาจะถูกแบงตามลักษณะของการมองเห็นแลว 

ชารล ดับเบิลยู เทลฟอรด และเจมส เอ็ม ซาวเร (มันทนาวดี ตันสกุล, 2552, น. 25) ไดแบงผูพิการทาง

สายตาออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูพิการทางสายตาที่มีความหมายตามกฎหมาย หรือตาบอดสนิท 

(Totally Blind) คือ มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่อยูในทิศทางตรงไมได 20 ฟุต หรือมองเห็น 1 ใน 

10 ของคนสายตาปกติ สวนอีกกกลุมหน่ึงเปนผูพิการทางสายตาที่มีความหมายตามคุณลักษณะของ

การมองเหน็ เชน คนตาบอดสนิท หมายถึง การมองไมเห็นอะไรเลย 

กลาวโดยสรุปแลว ผูพิการทางสายตาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผูที่มีดวงตา

บอดสนิท คือ บุคคลที่มีลานตาแคบกวา 10 องศา มองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือผูที่สูญเสียดวงตา

โดยสิ้นเชิง ตองใชอักษรเบรลล และอีกประเภทหน่ึง คือ ผูพิการทางสายตาเพียงบางสวน มีลานตา

แคบกวา 30 องศา และหากไดรับการชวยเหลือแกไขจะสามารถมองเห็นอักษรไดแตตองใชตัวอักษรที่

ตัวใหญหรือใชแวนขยายชวย แตอยางไรก็ตามผูพิการทางสายตาจะสามารถเรียนรูไดโดยวิธีอ่ืนๆ เชน 

จากการฟง จากการสัมผัส เปนตน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับผูพิการทางสายตาสรุปไดวา ผูพิการทางสายตา

เปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการใชชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมี

สวนรวมในสังคม ไมสามารถทํางานหรือเรียนรูไดโดยการใชสายตาได แตสามารถทํางานและเรียนรูสิ่ง

ตางๆ ไดจากการฟง การสัมผัส การดมกลิ่น และการใชกลามเน้ือ นอกจากสายตาที่มองไมเห็นซึ่งอาจ
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เปนอุปสรรคสําหรับการดําเนินชีวิตของผูพิการทางสายตาแลว นอกเหนือจากน้ันผูพิการทางสายตามี

ทุกอยางดังเชนคนทั่วไป สามารถใชชีวิตไดดังเชนคนทั่วไปในสังคม โดยประเภทของความพิการทางสายตา

น้ันมี 2 ลักษณะ คือ ผูที่สายตาบอดสนิท หรือผูที่สูญเสียสายตาโดยสิ้นเชิง มองไมเห็นแมแตแสงสวาง

และตองใชอักษรเบรลล สวนอีกประเภทหน่ึงคือผูที่มีดวงตาเห็นเลือนราง เปนผูที่มีความบกพรอง

ทางการมองเห็นเพียงบางสวน มีการมองเห็นหลงเหลืออยูบางจึงทําใหมองเห็นไดรางๆ ซึ่งหากไดรับ

ความชวยเหลือหรือแกไขจะสามารถมองเห็นอักษรได แตตองใชอักษรตัวใหญหรือแวนขยายชวยใน

การมองเห็น 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาประสบการณการทํางานของผูพิการ

ทางสายตาผานนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) และความคิดเห็นของผูเขา

ชมนิทรรศการที่เปนผูพิการทางสายตา 

 

2.2 แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

 

2.2.1 นิทรรศการและการจัดแสดง (Exhibition and Display) 

วิธีการนําเสนอการสื่อความหมายดวยนิทรรศการและการจัดแสดงมีมานานและ

ไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน หากนํามาใชอยางถูกวิธีและเหมาะสมก็จะชวยใหการสื่อความหมาย

สามารถเขาถึงสาธารณชนไดมากย่ิงข้ึน ประสบความสําเร็จตามหลักการและวัตถุประสงคของการสื่อ

ความหมาย กลาวโดยหลักการแลว การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงที่ดีน้ัน ควรทําหนาที่ชวยให

นักทองเที่ยวหรือผูชมไดเขาใจการสื่อความหมายไดดีย่ิงขึ้นนอกเหนือจากการชมสถานที่และสิ่งของ

โดยตรง (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554, น. 131) 

ในแงของการปฏิบัติ การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงที่มีดีควรคํานึงถึงการจัดวาง 

(Placement) และสถานที่จัดนิทรรศการอยางเหมาะสมดวย สถานที่จัดนิทรรศการที่ไดรับการยอมรับ

ทั่วไปวาเหมาะสมที่สุด คือ ศูนยบริการนักทองเที่ยว (Visitor Center) นอกจากน้ี ศูนยบริการนักทองเที่ยว

ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จําเปนตอนักทองเที่ยว เชน โตะแจกจายเอกสารขอมูล (Information 

Desk) หองประชุม หองนํ้า ฯลฯ (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554, น. 131) 

เน่ืองจากศูนยบริการนักทองเที่ยวเปนสิ่งกอสรางใหม จึงสามารถออกแบบ วางแผน 

การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงไดอยางอิสระ (ไมตองกังวลในเรื่องของการสงวนรักษาและการ

อนุรักษอาคาร สถานที่) เชน การใชสื่อนิทรรศการ (อาทิ ภาพถาย ภาพวาด แบบจําลอง ฯลฯ) การใช

พ้ืนที่การรักษาความปลอดภัย การใชแสง และการใชวัสดุ เปนตน เพ่ือใหไดมาตรฐานของการจัด

นิทรรศการ (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554, น. 131) 
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นอกจากน้ี การจัดลําดับเน้ือหา (Sequence) ของนิทรรศการก็มีความสําคัญ 

ไมนอยไปกวากัน เชน หากตองการใหนักทองเที่ยวชมนิทรรศการเปนอันดับแรก น่ันหมายความวา 

นิทรรศการน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมตัวใหผูชม/นักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลตางๆ กอนจะไปชม

จริง หากนิทรรศการและการจัดแสดงจัดไวชวงกลางระหวางชม ก็ตองพิจารณาดวยวา นิทรรศการน้ัน

จะชวยใหนักทองเที่ยวเขาใจการสื่อความหมายทั้งหมดไดอยางไร หรือหากนิทรรศการและการจัด

แสดงจัดไวชวงทายของการชมก็แสดงวา นิทรรศการน้ันมุงหวังใหความรูเพ่ิมเติมจากที่นักทองเที่ยวได

ชมมาแลว นิทรรศการจึงไมควรนําเสนอการสื่อความหมายซ้ําซอนกับสิ่งที่นักทองเที่ยวไดชมมาแลว 

(ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554, น. 132) 

อีกประการหน่ึงที่ควรใสใจอยางถ่ีถวนก็คือ เน้ือหาการสื่อความหมายของ

นิทรรศการและการจัดแสดงวา ควรจะนําเสนอแกนักทองเที่ยวมากนอยเพียงใด นิทรรศการและ 

การจัดแสดงบางแหงถูกวิจารณวา นําเสนอการสื่อความหมาย เน้ือหามากเกินไป จนนักทองเที่ยว

เหน่ือยเพลียกอนการชมของจริง ในปจจุบัน แนวโนมใหมในการจัดนิทรรศการและการแสดงก็คือ  

การกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวอยางงาย (ไมซับซอน) ไมตองลงทุนมาก และควรต้ังเปาหมายไว

ใหเปนจุดเริ่มตนของนักทองเที่ยวในการชม หรือเปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจใครรู

เพ่ิมเติม กอนจะชมจริง หรือจัดแสดงอยางดีไวในชวงทายของการนําชม เพ่ือเตรียมไวตอบคําถามของ

นักทองเที่ยวซึ่งอาจมีคําถามมากมายระหวางการชม (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554, น. 134) 

กลาวโดยสรุปแลว นิทรรศการและการจัดแสดงควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเปน

สื่อที่ชวยขยายพรมแดนความรูของนักทองเที่ยว ใหความรูเพ่ิมเติมแกนักทองเที่ยวและชวยสรางความ

กระจางแกนักทองเที่ยว ในสิ่งที่นักทองเที่ยวอยากเรียนรูหรือไมรูมากอน เมื่อกําหนดวัตถุประสงคหรือ

กรอบแนวทางหรือหัวขอการจัดนิทรรศการแลว ตอไปก็เปนการคัดเลือกรูปภาพ สิ่งของ แผนที่ และ 

สิ่งอ่ืนๆ ที่ชวยเสริมใหนิทรรศการและการจัดแสดงเขาใจงายข้ึน มีปานคําบรรยายที่สั้น กระชับ ถูกตอง  

อานงาย และไมควรคาดหวังวา นักทองเที่ยวจะมีความรูสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 

2554, น. 134) 

2.2.2 ความหมายของนิทรรศการ 

นิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การแสดงผลงาน สินคา ผลิตภัณฑ หรือ

กิจกรรมใหคนทั่วไปไดชม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2530, น. 447) 

นิทรรศการ เปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการศึกษา วิทยาศาสตร ธุรกิจ สังคม การเมือง 

และอุตสาหกรรมเปนอยางมาก นับวาเปนการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเราใจใหผูดูสนใจ

วัตถุและแนวความคิด (ประพันธ ชัยเจริญ, 2551, น. 186) 

นิทรรศการ เปนลักษณะของทัศนศึกษาอยางหน่ึง เพราะเปนการใหการศึกษา

ทางตา ทางหูและทางเสียง (พยุงศักด์ิ ประจุศิลป, 2531, น. 1) 
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นิทรรศการ หมายถึง การนําวัสดุสิ่งของตางๆ มาแสดงเพ่ือใหผูดูไดเห็น ไดฟง 

ไดสัมผัสจับตอง เพ่ือจุดมุงหมายอันหน่ึงหรือหลายๆ จุดมุงหมาย (นิพนธ ศุขปรีดี, 2521, น. 77) 

นิทรรศการ หมายถึง การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ หรือกิจกรรมเพ่ือใหผูชมไดรับ

ความรู ความประทับใจจากการไดสัมผัสหลายๆ ดาน โดยการไดเห็น ไดฟง จับตอง ลูบคลํา เปนตน 

(วาสนา ชาวนา, 2533, น. 79) 

นิทรรศการ คือ การแสดง การแสดงน้ีจะเปนการแสดงอะไรก็ไดขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของผูจัดทําวาจะมีจุดประสงคแสดงอะไร (วัฒนะ จูทะวิภาค, 2526, น. 7) 

นิทรรศการ เปนการจัดแสดงวัสดุหรือผลงานตางๆ ที่ไดจัดทําข้ึน หรือนํามา 

เพ่ือรวบรวมเปนหมวดหมู โดยมีจุดประสงคใหผูดูไดมีความเขาใจ โดยประสาทสัมผัสตางๆ (ประหยัด 

จิระวรพงษ, 2521, น. 83) 

นิทรรศการ เปนกิจกรรมที่สําคัญสามารถสรางประสบการณการเรียนรูใหแก

ผูชมไดกวางขวางและสามารถดึงดูดใหเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนรูไดดีย่ิงข้ึน (ประเสริฐ 

ศีลรัตนา, 2549, น. 16) 

จากการนิยามความหมายของนิทรรศการที่หลากหลาย สามารถสรุปไดวา 

นิทรรศการเปนเคร่ืองมือหรือสื่อกลางของบุคคลหรือหนวยงานสําหรับใหความรู ความเขาใจ 

ประสบการณ การศึกษา การสงเสริมเสนอแนะ การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารขอมูลไปสูมหาชน

ที่วิธีการอยางอ่ืนไมสามารถทําได 

2.2.3 ประเภทของนิทรรศการ 

การจําแนกของนิทรรศการสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ จําแนกจากกําหนด

ระยะเวลา และจําแนกจากกําหนดสถานที่ (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2549, น. 18) ดังน้ี 

2.2.3.1 จําแนกจากการกําหนดระยะเวลา  

เปนการแบงประเภทนิทรรศการตามเวลาที่จัดแสดง แบงออกเปน  

2 ประเภท คือ 

1. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) คือ นิทรรศการที่จัด

อยูในที่ใดที่หน่ึงเปนระยะเวลานานๆ หรือตลอดไป นิทรรศการลักษณะน้ีถือไดวาเปนการรวบรวมและ

การจัดแสดงสิ่งตางๆ โดยเฉพาะวัตถุสิ่งของที่แสดงเรื่องราวที่เกิดข้ึนแนนอนแลว เชน สิ่งที่แสดง

เรื่องราวทางประวัติศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร โบราณคดีและศิลปะ เปนตน ซึ่งการต้ังแสดง

จะจัดใหผูสนใจเขาชมเปนเวลานานหรือตลอดกาลในที่น้ัน แมจะมีการโยกยายบางก็เพียงบางสวน หรือ

อาจจะสะสมสิ่งที่จัดแสดงเพ่ิมเขาไปใหม ตัวอยางนิทรรศการถาวร ไดแก นิทรรศการในหอศิลปแหงชาติ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑสัตวนํ้า เมืองโบราณ 

เมอืงจําลอง หอวัฒนธรรม ตามศูนยวัฒนธรรมแตละจังหวัด หองแสดงประวัติสถาบัน เปนตน 
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2. นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) คือ นิทรรศการที่จัด

อยูในที่ใดที่หน่ึงเปนระยะเวลาสั้นๆ อาจเปนสัปดาห เปนเดือน เปนปแตไมตลอดไป นิทรรศการช่ัวคราวน้ี

สามารถแบงตามวัตถุประสงคของการจัดไดเปน 2 ประเภท คือ นิทรรศการช่ัวคราวที่จัดแสดงเปน

เอกเทศ ไมสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการประเภทอ่ืนๆ และนิทรรศการที่จัดแสดงเพ่ือเสริม

นิทรรศการถาวร เปนเคร่ืองเราความสนใจ เชิญชวนใหคนเขาชมสิ่งแปลกใหมในบริเวณที่จัด

นิทรรศการถาวร 

2.2.3.2 จําแนกจากกําหนดสถานที่  

เปนการแบงประเภทนิทรรศการออกตามสถานที่ที่จัดแสดง แบงออกเปน 

3 ประเภท คือ 

1. นิทรรศการในรม (Indoor Exhibition) เปนนิทรรศการที่จัดแสดง

ขึ้นภายในอาคาร โดยอาจใชสถานที่บริเวณสวนตางๆ เชน ภายในหอง เฉลียง หองโถง หอประชุม เปนตน 

2. นิทรรศการกลางแจง (Outdoor Exhibition) เปนการจัดนิทรรศการ

ขนาดใหญ มีผูรวมงานจากหนวยงาน องคกรธุรกิจหลายสาขา มีจุดมุงหมายใหประชาชนจํานวนมากได

มีโอกาสเขาชม โดยจัดในบริเวณที่มีพ้ืนที่กวาง เขน สนามหลวง วังสราญรมย สวนลุมพินี หรือที่สนาม

ในสถาบันการศึกษา พ้ืนที่สาธารณะที่กวางพอที่จะกางเตนทผาใบ สิ่งปลูกสราง หรือศาลาช่ัวคราว

เพ่ือจัดนิทรรศการ (วัฒนะ จูทะวิภาค, 2526, น. 11, 17) 

3. นิทรรศการหมุนเวียน (Traveling Exhibition) เปนนิทรรศการที่

จัดแสดงหมุนเวียน เปลี่ยนสถานที่จัดแสดง เชน ผลงานศิลปะที่นักศึกษาในกรุงเทพฯ นําไปจัดแสดงที่

เชียงใหม สงขลา หรือภาคอีสานหมุนเวียนสลับกันไป เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนะ และ

เผยแพรใหผูชมในทองถิ่นไดรูเห็นเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ หรือขาวสารขอมูลตางๆ  

นิทรรศการแบบน้ีเปนนิทรรศการที่ใหมกวานิทรรศการแบบช่ัวคราวแต

วัตถุประสงคก็เปนเชนที่กลาวมาแลวในเรื่องของนิทรรศการแบบช่ัวคราว บางครั้งนิทรรศการช่ัวคราว

บางอยางก็ใชเปนนิทรรศการหมุนเวียน ขอดีประการสําคัญของนิทรรศการหมุนเวียนก็คือ สามารถ

เดินทางไปตามที่ตางๆ เพ่ือพบประชาชนเพ่ือประกาศตนเองใหผูคนไดรูจัก ดึงดูดความสนใจของ 

คนเหลาน้ันใหมารวมกัน จากการเปลี่ยนสถานที่ของนิทรรศการหมุนเวียน จึงเปนเครื่องมือที่ 

ทรงศักยภาพทางการศึกษามากอยางหน่ึงที่สามารถนําความรูและความบันเทิงแกคนจํานวนมาก 

นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือสําหรับสงเสริมการขายและบริการช้ันเยี่ยมดวย 

พิพิธภัณฑทุกชนิดมักเปนเจาภาพของนิทรรศการหมุนเวียนโดย

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอาจจัดใหมีพิพิธภัณฑอ่ืน เชน จากตางจังหวัด หรือตางประเทศ นํานิทรรศการ

หมุนเวียนมาแสดงเพ่ือเสริมนิทรรศการของตน เพ่ือหาทุนมาชวยการจัดนิทรรศการถาวร โดยเก็บคา

เขาชมเพียงเล็กนอย (เปรื่อง กุมุท, 2520, น. 3) 
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2.2.4 บทบาทและหนาที่ของนิทรรศการ 

ปจจุบันหนวยงาน องคกร และวงการตางๆ นิยมใชนิทรรศการเปนเครื่องมือ

สื่อสารสําหรับใหประสบการณ ความรู การโฆษณาและการประชาสัมพันธแกบุคคลและชุมชน

เปาหมายเพ่ือใหรูใหเขาใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงานหรือองคกรน้ันๆ เราสามารถแบงบทบาท

หนาที่ของนิทรรศการออกเปน 3 ประเภท คือ 

2.2.4.1 บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษา 

ในการใหการศึกษา ความรูและประสบการณดานตางๆ มิไดจํากัดใหเปน

หนาที่ของสถาบันการศึกษาเพียงแหลงเดียว เน่ืองจากบางคร้ังสถานศึกษาก็มิอาจตอบสนองตอ 

ความตองการเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ ที่ตองเรียนรูและทําความเขาใจเพ่ือนําไปใช 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางฉับพลัน 

นิทรรศการจึงเปนแนวทางหน่ึงที่สถาบัน หนวยงาน องคกร บริษัท และ

วงการตางๆ นํามาใชเพ่ือแกปญหาดานการใหการศึกษา ขอมูลขาวสารแกบุคคลและชุมชนใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสภาวการณ ซึ่งการใหการศึกษาลักษณะน้ีจะกอใหเกิดประโยชน

แกผูรับ 4 ประการ คือ    

1. ไดความรู  ความรูที่จัดแสดงในบางครั้งไมไดมีความจําเปนตอ 

การนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันหรือในดานอาชีพตอผูรับรู แตอาจเปนความรูที่มีไว

ประดับสติปญญา ทํานองรูไวใชวา ใสบาแบกหาม เปนความรูที่ทําใหผูรับเกิดความภาคภูมิใจ  

เกิดความรูสึกมีศักด์ิศรีในความเปนมนุษยที่ไดรูสิ่งตางๆ เชนคนอ่ืนๆ ในสังคมเขารูกันหรือเกิดความ

มั่นใจที่ไดรูมากกวาผูอ่ืนที่มิไดสัมผัสรับรู 

2. เกิดความเจริญงอกงาม เปนผลจากการรับรูจากนิทรรศการที่ทําให

ผูรับมีความงอกงามสวนตัว คือ ทางสติปญญา รางกายและอารมณ ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง

มีความสุข 

3. สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน การจัดแสดงนิทรรศการใน

การใหการศึกษาน้ี ผูจัดยังคาดหวังใหผูรับรูสามารถนําความรูน้ันๆ ไปใชใหเปนประโยชนแกสังคม 

โดยชวยพัฒนาผูอ่ืนและสังคม ใหเจริญกาวหนาไปตามครรลองอันดีงามของสังคมในแตละยุคสมัยได 

4. ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในบทบาทหนาที่ของนิทรรศการ

ดานการใหการศึกษาก็เพ่ือสรางประสบการณและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับรูให

เปนไปในทิศทางที่พึงประสงคของหนวยงานหรือองคกร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดานดวยกัน 

คือ 
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- ดานความรูคิดและการแกปญหา หลังจากไดรับความรูจากการชม

นิทรรศการก็จะชวยใหเกิดทักษะและความสามารถทางสติปญญาอันจะทําใหแนวความคิดเปลี่ยนไป

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- ดานทักษะและความชํานาญ คือ การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหว

และการใชอวัยวะตางๆ ของรางกาย เพราะเมื่อมีความรูความชํานาญมากข้ึน สามารถทําสิ่งตางๆ ได

อยางคลองแคลวและเหมาะสมกวาผูอ่ืน 

- ดานเจตคติ เปนการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมหรือทัศนคติ เพราะเมื่อ

ไดรับความรูแลวการคิดพิจารณาคานิยมตางๆ ตลอดจนการตัดสินใจในการเลือกคานิยมที่มี

ความสําคัญและบทบาทสูงสุดมาเปนคุณสมบัติความประพฤติของแตละบุคคลเปนผลใหบุคคลน้ัน 

มีคานิยมสูงขึ้น มีจิตใจ มีทัศนคติตอสิ่งตางๆ ดีขึ้น (บุญเชิด รัตนานันท และวสันต จันทรวงศา, 2520, 

น. 11-12) 

2.2.4.2 บทบาทหนาที่ในการโฆษณา 

การโฆษณาเปนการติดตอสื่อสารหรือการใชขาวสารตลอดจนขอมูลผาน

สื่อมวลชนประเภทตางๆ จากผูผลิตสินคาไปยังกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรม

อยางใดอยางหน่ึง เชน เกิดการรูจักสินคาหรือบริการที่โฆษณา ทําใหเกิดความประทับใจและอยากลอง ใช

สินคาน้ัน หรือเพ่ือใหไดรับความรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการน้ัน (ประสาน ปุตระเศรณ,ี 2527, น. 7) 

จากความหมายของการโฆษณาที่ยกมาน้ีจะเห็นไดวา การจัดนิทรรศการ

เพ่ือการโฆษณาก็เปนการติดตอสื่อสาร หรือเปนการใหขาวสาร ขอมูลจากผูผลิตสินคา หนวยงาน 

องคกรตางๆ ไปยังบุคคลหรือกลุมบริโภคที่เปนเปาหมาย เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค 

นิทรรศการจึงมีความสําคัญและประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ทําใหผูบริโภคเกิดความรู ไดทราบความกาวหนา คุณภาพ ประโยชน 

ตลอดจนวิธีใชสินคาหรือบริการที่ออกสูตลาดใหมๆ ทําใหสามารถนําความรูไปเปรียบเทียบเลือกสินคา

ที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ 

2. เปนเครื่องมือการขายที่สําคัญของระบบการตลาด ทําใหมีการซื้อขาย

กันมากขึ้นชวยใหเกิดการหมุนเวียนที่ดีของเศรษฐกิจโดยสวนรวม 

3. ทําใหผูผลิตมีกําไรเพ่ิมข้ึน จากยอดขายที่ เ พ่ิมข้ึน มีผลใหเกิด 

การขยายตัวทางการผลิตและการตลาด 

4. ทําใหเกิดการแขงขันดานการขาย ซึ่งจะสงผลใหผูผลิตเรงปรับปรุง

สินคาหรือบริการใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ผูจะบริโภคก็จะมีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพตาม

ไปดวย 
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5. เปนการสรางบุคลิกของสินคา วาสินคาน้ันเปนอะไร จัดอยูในประเภท

ไหน หรือสําหรับผูบริโภคระดับใด เปนตน ทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะสินคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. เปนเครื่องมือกอใหเกิดคุณคาเพ่ิมขึ้นของสินคาที่แสดงนิทรรศการ 

ทําใหผูบริโภคมองเห็นสินคามีคุณภาพมากกวาความเปนจริงที่มีอยูในลักษณะทางการนําไปใชงาน คือ 

ทําใหสินคาน้ันมีคุณคาในดานจิตวิทยาประกอบดวย 

7. เปนเครื่องมือสําหรับผูขาย ที่ทําใหผูบริโภคเกิดการทดลองใชสินคาที่

ผลิตใหม และเพ่ือขจัดการผูกขาดทางการตลาดของสินคาอ่ืน ทําใหผูบริโภคใชสินคาใหมน้ันเปน

ประจําจนเกิดความซื่อสัตยตอสินคาน้ันตอไป 

8. เปนการนําทางการขายสินคาที่เพ่ิงออกวางตลาด หรือแมกระทั่ง

สินคาที่ติดตลาดแลวแกผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูที่ปฏิเสธอิทธิพลของการโฆษณาวาไมได

ซื้อสินคาตางๆ เพราะโฆษณา แตในความเปนจริงแลวผูบริโภคมักจะไมซื้อสินคาที่ไมมีโฆษณา เพราะ

ไมแนใจเน่ืองจากไมทราบรายละเอียดของสินคา หรือรูสึกวาสินคาน้ันไมมีคุณคาที่ทําการโฆษณาอยู 

9. ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในสินคาที่ตนเองได

ตัดสินใจซื้อมาครอบครอง เพราะคิดวาการโฆษณาเปรียบเหมือนสัญญาที่ผูขายไดใหไวแกตนในที่

สาธารณะ และตนเองไดรับคุณคารวมทั้งประโยชนตางๆ ตามสัญญาน้ันอยู (ประยุทธ วงศแปง, 2537, 

น. 7-8) 

10. เปนการสรางประสบการณและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูบริโภคใหเปนไปในทางที่พึงประสงคของหนวยงานหรือผูผลิต ซึ่งจุดมุงหมายในการเปลี่ยนแปลง 

อาจแบงออกเปน 4 ดาน  คือ 

- ดานจิตวิทยา คือใหการโฆษณามีผลกระทบตอความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภค เชน ใหรูจัก ใหเขาใจ ใหศึกษา ใหจําได ใหเปลี่ยนใจ เปนตน 

- ดานการกระทํา  คือ ให โฆษณามีผลกระทบตอพฤติกรรม 

การแสดงออกของผูบริโภค เชน ใหทดลองใช ใหเปลี่ยนช่ือ ใหรีบซื้อ ใหซื้อทีละมากๆ ใหสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม เปนตน 

- ดานจินตภาพ เปนการสงเสริมใหคนรูจักเกิดความรูสึกรักใครและ

ยอมรับบริษัทผูผลิตมากกวาที่จะมุงเจาะไปที่สินคาตัวใดตัวหน่ึงโดยเฉพาะ เชน เพ่ือสรางจินตภาพ

ของความเปนผูนําใหบริษัทเพ่ือใหผูบริโภคเห็นความกาวหนาของบริษัท เพ่ือใหผูบริโภคยอมรับ

บริษัทผูผลิตสินคาคุณภาพ เพ่ือใหผูบริโภคเห็นวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

- ดานธุรกิจ คือชวยใหการขายไดมากข้ึน สรางการยอมรับและ

มั่นใจแกผูแทนจําหนาย เปนตน (เสรี วงษมณฑา, 2521, น. 116) 
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2.2.4.3 บทบาทและหนาที่ในการประชาสัมพันธ 

ในบทบาทน้ีนิทรรศการชวยกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานหรือองคกร

ตางๆ ดังน้ี 

1. ชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับองคกร 

2. ชวยสรางความนิยมชมชอบเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน 

3. ชวยปองกันความเขาใจผิดหรือคลาดเคลื่อน 

4. ชวยดําเนินการรักษาความสัมพันธเช่ือมโยงกับกลุมตางๆ ไมใหเสื่อม

คลายและตลอดเวลา 

5. ชวยกระตุนเพ่ิมพูนความสัมพันธ ขวัญกําลังใจในหมูประชาชนและ

ผูเกี่ยวของทุกกลุมตลอดเวลา 

6. ชวยบริการดานสาธารณประโยชนและผลประโยชนแกสังคม 

7. ชวยสรางความนาเช่ือถือ ไววางใจ เช่ือถือไดจากประชาชน ยืนยัน

ความมั่นคงแกหนวยงานหรือองคกรและประชาชน (วิจิตร อาวะกุล, 2534, น. 32) 

8. เปนการสรางประสบการณและพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 

ผูรับรูใหเปนไปในทางที่พึงประสงคของหนวยงานหรือองคการ โดยมีจุดมุงหมาย คือ เพ่ือเปนการให

ความรูและเปนการสรางความเขาใจที่ดีที่ถูกตอง แกผูที่ขาดความรูความเขาใจ ขาดการศึกษา 

ตลอดจนประสบการณในสิ่งที่จัดแสดง โดยรวบรวมเรื่องราวที่มีสาระนาสนใจเสนอแกประชาชน 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสนใจตลอดจนสรางความเช่ือถือเลื่อมใสศรัทธาจากผูรับรูใหเกิดขึ้นกับ

หนวยงานหรือองคการ 

ในบทบาทหนาที่ของนิทรรศการแตละคร้ังที่จัดแสดง อาจถูกกําหนด

แยกออกจากกัน เชน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดนิทรรศการเพ่ือใหการศึกษาโดยเฉพาะ ในการจัด

นิทรรศการของกลุมโรงงาน หรือ บริษัทผูผลิตสินคา เปนการจัดเพ่ือการโฆษณาสินคาโดยเฉพาะ 

หนวยงานหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชน จัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน

ทั่วไป เหลาน้ีลวนเปนการกําหนดบทบาทหนาที่ของนิทรรศการใหมีลักษณะเฉพาะ แตนิทรรศการ

บางครั้งก็จัดขึ้นโดยกําหนดบทบาทที่ทั้งสามประการอยูในงานเดียวกันก็ได เชนนิทรรศการในลักษณะ

งานออกราน (Trade Fair) ที่เปนการแสดงสวนยอยๆ มีหลากหลายวัตถุประสงค หรือการแสดงวัตถุ

หรือสินคาที่เปนงานใหญ (Exhibition) เปนตน 

2.2.5 วัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ 

การจัดนิทรรศการ ไม ว าจะเพ่ือใหการศึกษา เพ่ือการโฆษณา หรือเพ่ือ 

การประชาสัมพันธก็ตาม ยอมมีวัตถุประสงคในการจัดแตละครั้ง เพ่ือเปนเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนรูของผูดูโดยคํานึงถึงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ พฤติกรรมดานพุทธพิสัย พฤติกรรม
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ดานเจตพิสัย และพฤติกรรมดานทักษะพิสัย โดยแตละดานน้ันมีความตางกัน คือ (ชัยยงค พรหมวงศ, 

2525, น. 176) 

1. วัตถุประสงคดานพุทธพิสัย เปนวัตถุประสงคที่มุงใหผูดูมีความรู ความจํา 

ความเขาใจ มีความสามารถในการประยุกตและวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคุณคา 

2. วัตถุประสงคดานเจตพิสัย เปนจุดมุงหมายการพัฒนาพฤติกรรมที่เปน

ความรูสึกทางจิตใจของคน ทั้งความสนใจ อารมณ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรม 

3. วัตถุประสงคดานทักษะพิสัย เปนจุดมุงหมายในการพัฒนาทักษะและความ

ชํานาญของผูดูทั้งที่เปนทักษะทางกายและทางสติปญญา 

จากการคํานึงถึงพฤติกรรมทั้ง 3 ดานดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปน

วัตถุประสงคโดยอาจกําหนดเปนเปาหมายไวกวางๆ หรืออาจกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมก็

ได เชน 

1. เพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูตางๆ ใหแกผูชม โดยพยายามใหใกลเคียง

กับประสบการณตรงมากที่สุด 

2. เพ่ือใหผูดูสามารถรับรูรูปแบบและเรื่องราวหลายๆ สิ่งพรอมกันในเวลา

เดียวกัน 

3. เพ่ือสงเสริมการแสดงออกที่ใหความรูความเขาใจแกผูจัดและผูชม ซึ่งนับเปน

การถายทอดและการเรียนรูวิธีหน่ึง 

4. เพ่ือใหผูชมมองเห็นภาพและเกิดความเขาใจในความคิดที่เปนรูปธรรม 

5. เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูชม ทั้งดานพุทธพิสัย เจตพิสัยและ

ทักษะพิสัย ใหเปนไปในทางที่พึงประสงคของผูจัด 

2.2.6 การวางแผน 

นิทรรศการเปนสื่อประเภทหน่ึงที่เขาถึงผูชมไดดี สามารถใหประสบการณ 

การเรียนรูแกผูชมไดใกลเคียงกับประสบการณตรง ทั้งน้ี เพราะนิทรรศการใหโอกาสในการเห็น และ

การจับตองสัมผัสหรือไดยินเสียง ดังน้ันจึงทําใหผูชมช่ืนชอบหรือต่ืนตัวในขณะชมนิทรรศการได ซึ่งใน

การจัดนิทรรศการเพ่ือดึงดูดและเราความสนใจแกผูชม ตลอดจนสื่อความหมายหรือถายทอดความรู

ใหแกผูชมไดดีเพียงใดน้ัน ก็ขึ้นอยูกับเทคนิคการออกแบบและการจัดนิทรรศการวาจะจัดทําไดดีมี

คุณภาพมากนอยเพียงใด 

การวางแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจถึงวิธีการกระทํา กอนจะมี

การดําเนินการในกิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน กอนการดําเนินการใดๆ  

จึงจําเปนตองมีการเลือกวิธีการและสิ่งที่จะกระทํา สําหรับการดําเนินการที่แทจริงจากทางเลือกที่มีอยู
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หลายทาง โดยเลือกทางที่ดีที่สุดไวดวยความรอบคอบที่สุด ซึ่งในขั้นตอนของการวางแผนจะประกอบดวย

ขั้นตอนตางๆ ตอไปน้ี (สุรพงษ ปนาทกุล, 2524, น. 168-170) 

1. การวิเคราะหนโยบายและเปาหมาย การจัดนิทรรศการแตละครั้งยอมตองมี

นโยบายและเปาหมายที่แนนอนตามระยะเวลาที่กําหนด ฉะน้ัน กอนลงมือวางแผนจะตองเขาใจ

นโยบายเปาหมายของหนวยงานที่จะจัดอยางถองแทเสียกอน 

2. การกําหนดวัตถุประสงค งานทุกงานตองมีวัตถุประสงคที่แนชัด เพ่ือมีจุดยืน

ที่แนนอน โดยอาจกําหนดวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครอง แตไมควรมีมากมายจนไมแนใจวา

วัตถุประสงคที่แทจริงคืออะไร ซึ่งวัตถุประสงคที่กําหนดจะตองมีความสัมพันธกับนโยบายและ

เปาหมายของหนวยงานตลอดเวลา 

3. การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่จะนํามาวางแผนตอง

เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เปนประโยชนตอแผนงานอยางแทจริง ดังเชนขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ขอมูล

ที่เกี่ยวกับเน้ือหาที่จะจัดแสดง ระยะเวลา ขนาด และความรวมมือจากชุมชน เปนตน 

4. พิจารณาขอจํากัดและเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ขอมูลที่

รวบรวมมาน้ันจะตองวิเคราะหใหเห็นชัดวา หากดําเนินการตามแผนดังกลาวจะตองมีขอจํากัดเรื่องคน 

วิชาการ การเงิน ระยะเวลา สิ่งแวดลอมภายนอกที่ใหการสนับสนุนตอแผนงาน ที่เอ้ืออํานวยให

แผนงานสําเร็จลุลวงหรือมีอุปสรรคอยางไร เมื่อถึงขึ้นปฏิบัติจริง 

5. การคัดเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่จะดําเนินงานตามแผน การดําเนินงาน

อาจใชยุทธวิธีตางๆ ในการจัดทําไดหลายวิธี การตัดสินใจดําเนินการตามวิธีใดวิธีหน่ึง หรือผสมผสาน

หลายวิธีเขาดวยกัน ควรจะไดพิจารณาถึงผลไดผลเสียและทางออกที่เปนประโยชนหลายๆ ดาน 

เพราะขั้นตอนน้ีมีความสําคัญยิ่ง หากตัดสินใจผิดพลาดอาจทําใหแผนงานอ่ืนลมเหลวไปดวย 

6. วิเคราะหทางปฏิบัติที่นาจะเปนไปได เมื่อเลือกสรรนําวิธีการใดวิธีการหน่ึง

ไดแลวจะตองทบทวนขอมูลและขอเท็จจริงอีกวาระหน่ึง เพ่ือความแนใจวาสามารถจะดําเนินการได

อยางแนนอน ทั้งเร่ืองระยะเวลา เงิน ตัวบุคคล และวิธีการข้ันรายละเอียด การวิเคราะห ทบทวนทาง

ปฏิบัติก็เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ หรือหาขอบกพรองในขั้นปฏิบัติกอนลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 

7. การบันทึกและจัดรูปแบบแผนงาน การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดตองอาศัย

ความรับผิดชอบจากหลายฝาย การบันทึกแผนงานอยางละเอียด สามารถใชประโยชนในการคนควา

อางอิงสําหรับการแกไขปรับปรุงเมื่อถึงความจําเปน และใชเปนหลักฐานการติดตามประเมินผล 

สําหรับผูปฏิบัติตามแผนไวสําหรับทําความเขาใจ 

8. การแบงงานและทําความเขาใจกับผูรวมปฏิบัติ ความเขาใจของผูรวมงาน

แตละระดับยอมแตกตางกัน การอาศัยตัวหนังสือหรือเอกสารยอมไมเพียงพอที่จะทําใหผูรวมงาน
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สามารถเขาใจในทางปฏิบัติได การประชุมเพ่ือแบงงาน และช้ีแจงแผนงานแกผูรวมงาน จึงเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปน 

9. การวางแผนมาตรการและควบคุมแผนงาน เครื่องมือที่ใชในการควบคุมให

ผูปฏิบัติงานทุกฝายดําเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการน้ันอาจทําไดหลายแบบ เชน  

การรายงานประจํางวด การรายงานเปนระยะๆ การควบคุมโดยทางงบประมาณ การจัดทําตาราง

ทํางานของแตละกิจกรรม เปนตน 

10. การประเมินผล เปนการตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานตามแผน

วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด โดยอาจจากหนวยงานประเมินผลซึ่งเปนเอกเทศ หรือหนวยงาน

ที่จัดทําแผนงาน การประเมินผลอาจประเมินระหวางปฏิบัติตามแผนงาน หรือประเมินผลระยะสั้นๆ  

โดยเน้ือหาสาระของการวางแผน จะชวยใหการตัดสินใจในการจัดนิทรรศการ

สะดวกขึ้นในทุกระดับซึ่งเปนการรวบรวมมรรควิธีตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย ดวยวิธีพินิจพิเคราะห

วาปจจัยจําเปนเหลาน้ันไดประสานสัมพันธกันเปนอันดีและพรอมที่จะปฏิบัติได และการวางแผน

จะตองปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะความจริงของสังคมน้ัน ยอมมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาและเปนนิจนิรันดร ทําใหการวางแผนตองเปนสิ่งที่กระทําตอเน่ืองกันอยางไมมีที่สิ้นสุด 

2.2.7 การคัดเลือกผูนําชมนิทรรศการ 

ผูนําเสนอการสื่อความหมาย (Interpreter) มีบทบาทสําคัญมากในการถายทอด

การสื่อความหมายของนิทรรศการ หากไดผูนําชม หรือ ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่มีลักษณะการพูด

และการนําเสนอ มีความรู (โดยเฉพาะอยางย่ิง เกี่ยวกับสิ่งที่ตนจะนําเสนอ) มีความอดทนและทัศนคติ

ที่ดีตอนักทองเที่ยว มีความใจเย็นในการจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ที่สําคัญอยางย่ิง คือ มีความเขาใจ

วัตถุประสงคและหลักการของการจัดนิทรรศการแลว นักทองเที่ยวเขาใจการสื่อความหมายและไดรับ

ความสนุกสนานควบคูไปดวย กลาวกันวา ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่ดีควรเปนทั้ง “...ครู พยาบาล แม 

นักการทูต และเกอิชา...” ในคนเดียวกัน (Alderson and Low 1985 อางถึงใน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 

2554, น. 140) 

ดังน้ัน ผูบริหารนิทรรศการจึงตองใหความสนใจในการคัดเลือกผูนําเสนอการสื่อ

ความหมายดวย ไมใชใสใจเฉพาะเจาหนาที่ดานการดูแลรักษานิทรรศการเทาน้ัน 

ในการคัดเลือกผูนําเสนอการสื่อความหมาย ผูบริหารนิทรรศการควรมีเกณฑ

การพิจารณาที่ชัดเจน หรือเลือกผูนําเสนอการสื่อความหมายที่มีคุณสมบัติหลากหลายในดานตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

2.2.7.1 การศึกษาและประสบการณ  

ผูบริหารนิทรรศการควรมองหาบุคคลที่มีการศึกษาและภูมิหลังที่เหมาะ

สําหรับการเปนผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการแตละประเภท ตัวอยางเชน ผูนําเสนอการสื่อ
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ความหมายเกี่ยวกับแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร ที่เปนแหลงภาชนะดินเผา ก็ควรมีความรู

และประสบการณเคยเขารวมในการทําภาชนะดินเผา หรือผูนําชมโบราณสถานสมัยสุโขทัยก็ควรไดรับ

การศึกษา อบรม หรือ เรียนประวัติศาสตรสุโขทัยมากอน เปนตน 

ผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการควรมีมุมมองและเขาใจดวยวา 

ความรูเกี่ยวกับนิทรรศการ และความรูเฉพาะดานยังตองการการศึกษาวิจัย เพ่ือนํามาใชในการตอบ

คําถามนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง ผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการที่ดี ควรใฝหาความรูอยูเสมอ 

โดยเฉพาะความรูในแขนง/สายงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และควรเปนคนชอบอานหนังสือ 

คุณสมบัติที่สําคัญอีกขอหน่ึงของผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการก็

คือ ควรรูจักใชภาษาใหเหมาะสม ถูกตองตามหลักภาษาไทย หรือพูดใหนักทองเที่ยว เขาใจงาย (ไมวา

นักทองเที่ยวจะมาจากแดนดินถิ่นฐานใด จากภูมิภาคใดของประเทศ) และควรพูดดวยสําเนียงที่เปน

กันเอง ไมหยาบคาย ไมแข็งกระดาง 

ควรกลาวดวยวา ผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการที่ดี ควรสราง

ความรูสึกประทับใจแกนักทองเที่ยว แมเมื่อนักทองเที่ยวกลับบานไปแลวก็ตาม พยายามสรางความ

ประทับใจใหนักทองเที่ยวรูสึกวา ไดรับการตอนรับและเอาใจใสอยางอบอุนเปนกันเอง 

2.2.7.2 บุคลิกภาพ (Personality)  

สิ่งสําคัญอยางมากในแงของบุคลิกภาพก็คือ ผูนําเสนอการสื่อความหมาย

นิทรรศการตองมีบุคลิกภาพนายินดี (Pleasing Personality) กลาวคือ ดูทาทางใจดี ยินดีตอนรับ 

และมีความสุภาพ ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่ดีไมควรทําใหนักทองเที่ยวรูสึกหวาดกลัว เบ่ือ หรือ

ไดรับการตอนรับอยางเย็นชา ไมเปนมิตร นาเกลียด ขี้โมโห อยาลืมวา สิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทาง

มาไกลหายจากอาการเหน่ือยเพลีย ปวดเมื่อยตามรางกาย เมื่อยเทา (เมื่อเดินตามหลังมัคคุเทศก

นานๆ) ก็คือ การตอนรับที่อบอุน รอยยิ้มเปนกันเอง และการใสใจความเปนอยูนักทองเที่ยว (เชน การถาม

สารทุกขสุขดิบ เปนตน) 

ในการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกผูนําเสนอการสื่อความหมาย ผูบริหารควร

มองหาคุณสมบัติ/หลักฐานวา ผูสมัครสอบคัดเลือกมีบุคลิกลักษณะของคนใจดี ดูดี มีความรูดี 

ประพฤติดี เปนมิตร ราเริง แตงตัวสุภาพ หรือวาเปนคนขี้เกียจ มักงาย สกปรก ไมใสใจ ไมใหความรวมมือ 

ฯลฯ นอกจากน้ี ยังตองมองหาคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกดวย เชน ความอดทน ความรัก และความพยายามเมื่อ

เผชิญกับปญหาฉุกเฉิน 

ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ควรมีความกระตือรือรน 

มีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังทําอยูวา มีความสําคัญและนาสนุกต่ืนเตน ซึ่งทัศนคติที่ดีตองานที่ทําจะ

ชวยใหการนําชมมีชีวิตชีวาขึ้นมาได แมวาขอมูลที่นําเสนออาจแหงแลงไมนาสนใจก็ตาม 
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2.2.7.3 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Qualification)  

ผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการจําเปนตองมีสุขภาพแข็งแรง มีพลัง

มากในการนําชม ทั้งยืน เดินและพูด ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่ดี ตองรูจักเก็บซอนอารมณและ

อาการเหน่ือย หรือเบ่ือผูคน (people-tired) ไวในใจ ไมแสดงออกใหนักทองเที่ยวเห็น ไมวาจะเปน

นักทองเที่ยวกลุมสุดทายของวันก็ตาม (นักทองเที่ยวกลุมสุดทายก็มีความสําคัญเทาเทียมกับ

นักทองเที่ยวกลุมแรก) 

ผูนําเสนอการสื่อความหมายควรปรากฏตัวในชุดการทํางานที่ทะมัดทะแมง 

ดูดี สะอาดตลอดเวลา (รวมทั้งรางกายตองสะอาดดวย) ไมควรใสชุดเหมือนเดินเที่ยวชายหาด กรณี

การนําชมจริง นิทรรศการลางแหงอาจมีขนาดเล็ก ทางเดินคับแคบ (เชน การเดินระหวางปราสาทหิน 

หรือหองหับในตึกเกา เปนตน) ผูนําเสนอการสื่อความหมาย จําเปนตองแตงชุดทํางานที่สะอาด 

ปราศจากเช้ือโรค รางกายก็ตองสะอาดดวย ไมใสนํ้าหอมกลิ่นฟุงจนนักทองเที่ยวรําคาญหรือเหม็นเบ่ือ 

และอาจไดรับเช้ือโรคจากผูนําชม 

2.2.7.4 ทัศนคติการมองโลกแบบมืออาชีพ 

คุณสมบัติขอน้ีสําคัญมาก เชนเดียวกับคุณสมบัติขออ่ืนๆ ที่กลาวมา

ขางตน คําวาทัศนคติแบบมืออาชีพ หรือทัศนคติตออาชีพ อาจยังไมมีนิยามที่ชัดเจน หรือยากที่จะให

คํานิยาม แตโดยทั่วไป หมายถึง การตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่สมควรทํา โดยไมตองรอคําสั่งใหทํา หรือ

หมายถึง การกระทําในยามที่จําเปนที่อยูนอกเหนือขอกําหนดในหนาที่ โดยไมหวังผลตอบแทน ผูนํา

เสนอการสื่อความหมายที่มีคุณสมบัติในขอน้ียอมแสดงวา เขามีความเคารพในหนาที่การงานของตนเอง 

ซึ่งจะเปนพลังผลักดันการทํางานอยางดีที่สุด โดยไมเกี่ยงงอนในเรื่องคาตอบแทน หรือเง่ือนไข 

การทํางาน หรือความสะดวกสบาย ไมพูดถึงปญหาสวนตัว/ครอบครัวตอหนานักทองเที่ยวหรือ 

แขกผูมาเยือน 

คําถามที่ตามมาก็คือ ผูนําเสนอการสื่อความหมายที่มีคุณสมบัติดังกลาว

ขางตนจะหาไดจากแหลงใดบาง การคัดเลือกผูนําเสนอการสื่อความหมาย อาจทําไดโดยการหาขอมูล

ตางๆ เชน ครู/อาจารยที่เกษียณ หรือหนุม-สาวไฟแรงที่เพ่ิงเรียนจบและกําลังหางานทํา ผูหญิงที่มี 

ลูกโตมีงานทําแลว หรือผูที่สนใจในงานดานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบัน ผูที่ตองการทํางานเปนผูนําเสนอ

การสื่อความหมายมีจํานวนมากขึ้น เน่ืองจากแตละประเทศเริ่มเห็นคุณคาและความสําคัญของการนํา

ชมนิทรรศการ สงผลใหอาชีพดานการจัดนิทรรศการมีมากข้ึนตามไปดวยทั้งในลักษณะพนักงาน

ประจํา หรือเปนอาสาสมัคร 

นอกจากน้ี สิ่งที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกผูนําเสนอการสื่อความหมาย

ดวยก็คือ คาตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆ ผูนําเสนอการสื่อความหมายควรไดรับคาตอบแทนที่

เหมาะสม และไดรับสวัสดิการอ่ืนๆ เชน มีวันพักผอน (โดยไดรับคาจางระหวางวันลา) มีรางวัล มีประกัน 
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เปนตน คาจางและสวัสดิการเหลาน้ี อาจเปนแรงจูงใจใหคนที่มีความรูและมีคุณสมบัติตรงตาม 

ความตองการเสนอตัวเขามาทํางานดานน้ีมากขึ้น 

2.2.8 การฝกอบรมผูนําเสนอการสื่อความหมาย 

หากตองการการนําเสนอการสื่อความหมายที่มีคุณภาพ ผูบริหารนิทรรศการ

จําเปนตองจัดสรรงบประมาณและเวลา เพ่ือใหมีการจัดการฝกอบรมแกผูนําเสนอการสื่อความหมาย 

แมวาบุคคลที่ผานการคัดเลือกจะมีคุณภาพสูง แตพวกเขาก็ยังจําเปนตองเรียนรูสิ่งอ่ืนๆ ในการทํางาน

ดานน้ี เชน การควบคุมปริมาณและขนาดกลุมนักทองเที่ยว การใชเครื่องมือและอุปกรณบางชนิด และ

การศึกษาวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของ เปนตน ผูนําเสนอการสื่อความหมายตองทํางานรวมกับนักวิชาการ

อยูเสมอ เพ่ือชวยขยายขอบขายความรูและความเขาใจในคุณคาของนิทรรศการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ

อยางหน่ึงในการนําเสนอการสื่อความหมายใหประสบความสําเร็จ ดังตัวอยางที่ เคยประสบ

ความสําเร็จมาแลวหลายแหงทั่วโลก (เชน Simmons 2000 เปนตน) 

การฝกอบรมสําหรับผูเสนอการสื่อความหมายมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1) เพ่ือใหผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการไดขอมูลพ้ืนฐานและภาพรวม

ทั้งหมดเกี่ยวกับนิทรรศการที่มีการจัดแสดง สามารถนําเสนอขอมูลดังกลาวในบริบทที่กวางขึ้น เชน 

ความสัมพันธของแหลงโบราณคดี/โบราณสถานน้ันๆ กับประวัติศาสตรและโบราณคดีในพ้ืนที่ เปนตน 

ขอมูลที่นําเสนอในการอบรมประกอบดวยขอมูลทางวิชาการและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

ของนิทรรศการ เชน ที่ต้ัง สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งอาจมีนักทองเที่ยว

สนใจสอบถาม 

2) เพ่ือแนะนําผูนําเสนอการสื่อความหมายนิทรรศการทั้งเกาและใหมเกี่ยวกับ

สิ่งที่ควรรูในการทํางานดานน้ี รวมทั้งชุดขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เกี่ยวกับนิทรรศการ 

3) เพ่ือแนะนํา/ใหแนวทางในการดูแลและการจัดการกลุมนักทองเที่ยว เชน 

การจัดระเบียบการนําชม การควบคุมจํานวน/ขนาดกลุมนักทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัย  

การปองกันอุบัติเหตุ การแกปญหาในภาวะฉุกเฉิน การปกปองโบราณวัตถุ รวมทั้งการประชาสัมพันธ 

ฯลฯ 

4) เพ่ือแนะนําการใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ในการสื่อความหมาย 

รวมทั้งการซอมแซมและบํารุงรักษาเบ้ืองตนดวย 

5) เพ่ือแนะนําการพูดอยางถูกวิธี ถูกหลักการ และการใชเสียงใหถูกตอง เปนตน 

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวาการสรางนิทรรศการจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค

และบทบาทที่ตองการสื่อความหมายออกมาใหชัดเจน โดยนิทรรศการบทเรียนแหงความมืด 

(Dialogue in the Dark) เปนนิทรรศการที่จัดข้ึนถาวร ต้ังอยูพ้ืนที่ในรม มีบทบาทสําคัญในการให

การศึกษา โดยใหความรูเกี่ยวกับโลกมืดของผูพิการทางสายตา ซึ่งสําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจ
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ศึกษาแนวคิดในการสรางนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ต้ังแตกระบวนการ

เตรียมการจัดแสดง วางแผน คัดเลือกผูนําชมจนออกมาเปนรูปธรรมในปจจุบัน 

 

2.3 ทฤษฎีการรับรู 

 

ความเขาใจในเรื่องการรับรู (Perception) น้ัน เปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอ

สิ่งที่ไดรับ การที่คนเราไดเลือกรับสื่อดวยเหตุผลตางๆ กันแลว ในเน้ือหาของสารน้ันๆ ผูรับยังเขาใจ

หรือแปลความหมายแตกตางกันไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการรับรูของแตละบุคคล มีนักวิชาการหลายทานได

อธิบายถึงการรับรู ดังน้ี 

การรับรู เปนกระบวนการในการรับรูเกี่ยวกับวัตถุหรือความสัมพันธตางๆ โดยใชอวัยวะ

สัมผัส (Hilgard, 1962) 

การรับรู เปนการตระหนักในสถานการณในสภาพแวดลอม เน่ืองดวยวัตถุประสงคอยาง

ใดอยางหน่ึง (Alport, 1965) 

การรับรู หมายถึง กระบวนการซึ่งสมองแปลความหมายขอมูลจากการสัมผัสของ

รางกายกับสิ่งเราหรือภาวะแวดลอม ทําใหทราบสิ่งเราคืออะไร หมายความวาอยางไร ลักษณะเปนอยางไร 

โดยการรับรูสิ่งเราตองอาศัยประสบการณเปนตัวชวยในการแปลความ (Garrison and Magoon, 1972) 

การรับรู เปนกระบวนการทางความคิด และจิตใจของมนุษยที่แสดงออกถึง ความรูความ

เขาใจ ความตระหนักในเรื่องตางๆ ที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสอยางมีจุดมุงหมาย การรับรู เปน

ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลซึ่งการรับรูจะมีความหมายตอ

ประสบการณการเปนตัวแทนความจริง และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลน้ัน การรับรูไมสามารถ

วัดไดโดยตรง แตสามารถหาขอมูลไดโดยการสังเกตพฤติกรรมและการถามบุคคลน้ันวาคิดและรูสึก

อยางไร (King, 1981) 

การรับรู คือ ความรูสึกนึกคิด หรือการคิดรวบยอดของแตละบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่

ไดรับมาทางประสาทสัมผัส (Cole, 1996) 

การรับรู คือ กระบวนการที่ทําใหเรามีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยการเลือก จัดระบบ 

แปลความหมายสิ่งตางๆ จากความรูสึกในการสัมผัส (Kegan and Segal, 1992) 

การรับรู (Perception) เปนกระบวนการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดลอม 

สวนความหมาย (Meaning) คือสิ่งที่เกิดจากกระบวนการตีความหมายหรือการรับรู หรือกลาวอีกนัย

หน่ึง คือ เราจะมีความหมายตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางไรก็ยอมขึ้นอยูกับที่เรารับรูหรือตีความหมาย 

(Interpret) สิ่งน้ันอยางไร ในการรับรูและตีความหมายสิ่งที่เราไดพบน้ัน เรากระทําโดยอาศัย
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ประสบการณของเรา ซึ่งประสบการณของเรามีอิทธิพลตอการรับรูและความหมายของเราตอสิ่งที่พบ 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2528) 

คนแตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน เมื่อไดรับสารเดียวกันผูรับสาร

สองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพล

หรือตัวกรอง (Filter) ดังน้ี (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2534, น. 72) 

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็น ไดยินในสิ่งที่

เราตองการไดยิน เพ่ือสนองความตองการของตนเอง 

2. ประสบการณเดิม (Past Experience) 

3. กรอบอางอิง (Frame of reference) เกิดจากการสั่งสม อบรมทางครอบครัว 

4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมที่ตางกันจะตีความสารไดตางกัน 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ 

 

2.3.1 กระบวนการรับรู 

เปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ การเลือกรับสาร การจัดสาร

เขาดวยกันและการตีความ ความเขาใจและความรูสึกของตัวเอง โดยแตละบุคคลจะมีขอบเขตการรับรู 

และการตอบสนองตอสิ่งเราที่ตางกันเปนไปตามประสบการณของแตละคน ตามความสามารถและ

คุณภาพของอวัยวะรับสัมผัสในการรับรูได รวมถึงความแรงของสิ่งกระตุนที่มากระทบประสาทสัมผัส

น้ันซึ่งเปนผลมาจากการมีพันธุกรรม การฝกฝนและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหแตละคนมีการ

สะสมการรับรูที่ตางกัน เน่ืองจากคนเรามีการรับรูตางกัน ความลมเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดขึ้น

ไดถาเราไมยอมรับความแตกตางในเรื่องการรับรูของแตละบุคคล การรับรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

การสื่อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูสื่อสารโดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนโดยไม

รูตัวหรือต้ังใจ และมักเกิดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจ

กับสิ่งตางๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน แตละคนมีความสนใจและรับรู 

สิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะน้ันเมื่อไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสาร

เดียวกันตางกัน (กิ่งพร ทองใบ และคณะ, 2538) 

การรับรูเปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก 

ความจํา การเรียนรูการตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรม ดังภาพ (กันยา สุวรรณแสง, 2532, น. 128-130) 
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สิ่งเรา พฤติกรรม 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการของการรับรู 

 

กระบวนการรับสัมผัสเปนบันไดขั้นแรกของการรับรู และหลังจากเราไดขอมูลมาจาก

อวัยวะรับสัมผัสแลว เราก็นํามาตีความ อันเปนบันไดข้ันที่สองของการรับรู ในกระบวนการแหง 

การรับรู ถาพิจารณาในแงของพฤติกรรม “การรับรู” แทรกอยูระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองสิ่งเรา 

(กฤษณา ศักด์ิศรี, 2530, น. 93) 

 

  Stimulus Perception  Response 

สิ่งเรา  การรับรู  การตอบสนอง 

 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการรับรูในแงพฤติกรรม 

 

การที่จะเกิดการรับรูไดตองประกอบดวย 

1. มีสิงเราที่จะรับรู (Stimulus) 

2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส จากผลการวิจัยที่เคยมี

ผูวิจัยไวพบวา มนุษยเรียนรูผานสายตา 83% ทางหู 11% ทางกายสัมผัส 1.5% ชิวหาสัมผัส 1% และ

ผานนาสิกสัมผัส 3.5% (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2526, น. 106) 

3. ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเราที่ไดสัมผัส  

4. การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส 

2.3.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู 

คนเราจะรับรูสิ่งตางๆ ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ ไดแก ลักษณะ

ของผูรับและลักษณะของสิ่งเรา โดยที่บุคคลมีการรับรูตางกันออกไป สามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การรับรูไดดังน้ี (กันยา สุวรรณแสง, 2532) 

การ 

รูสึก 

ตีความ 

คิด 

ตัดสินใจ 

การคิด การเขาใจ 

ความจํา 

การเรียนรู มโนภาพ 
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1. ลักษณะของผูรับ การที่บุคคลจะรับรูสิ่งใดเปนอันดับแรกหรือหลังรับรู 

มากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูรับแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ 

ดานกายภาพและดานจิตวิทยา 

1.1 ดานกายภาพ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัส เชน หู ตา จมูก และอวัยวะ

สัมผัสอ่ืนๆ ปกติ หรือไมมีความรูสึกรับสัมผัสสมบูรณเพียงใด เชน หูตึง เปนหวัด ตาเอียง ตาบอดสี 

สายตาสั้น สายตายาว ผิวหนังชา ความชรา ถาผิดปกติหรือหยอนสมรรถภาพก็ยอมทําใหการรับสัมผัส

น้ันผิดไปดวย สมรรถภาพในการรับรูดอยลงไป ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัสจะทําใหการรับรูได

ดี การรับรูจะมีคุณภาพดีขึ้น ถาเราสัมผัสหลายทาง เชน เห็นภาพและไดยินเสียงในเวลาเดียวกัน ให

เราแปลความหมายของสิ่งเราไดถูกตอง 

1.2 ดานจิตวิทยา ปจจัยทางดานจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลตอการรับรูมี

หลายประการ ดังน้ี 

(1) ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม เรื่องราวหรือความรูเกี่ยวกับสิ่ง

ตางๆ ที่บุคคลมีอยูจะมีมากนอยหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใด ก็ข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล

ประสบการณเดิมเปนเหมือนเครื่องมืออีกอยางหน่ึงที่จะทําใหการตีความหมายจากการรูสึกแจมชัดขึ้น 

การรับรูของบุคคลก็สอดคลองกับสิ่งเราน้ันมากข้ึนดวย การรับรูของบุคคลไมไดเกิดข้ึนจากความวาง

เปลา แตจะมีองคประกอบหลายประการที่ทําใหเกิดการรับรูโดยเฉพาะประสบการณเดิมเปนสิ่งที่

บุคคลสะสมกันมาต้ังแตเร่ิมเกิด สิ่งเหลาน้ีบุคคลจะนํามาใชคาดคะเนหรือเตรียมการเพ่ือการรับรูยอม

ทําใหการรับรูที่ไดมีความหมายตอการดํารงชีวิตของบุคคลมากย่ิงขึ้น 

(2) ความตองการ เปนองคประกอบหน่ึงของการเลือกรับรูเมื่อบุคคล

เกิดภาวะขาดสิ่งตางๆ ที่ทําใหรางกายทํางานไมเปนปกติเชน การขาดสภาพดานรางกาย ไดแก 

อากาศ อาหาร นํ้า ความตองการทางเพศ การขับถายของเสีย หรือการขาดทางจิตใจและสังคม ไดแก 

ความรัก ความสําเร็จ ความมีอํานาจ ซึ่งความตองการเหลาน้ีจะมีมากหรือนอยในแตละคน 

(3) ความต้ังใจ สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามีมากมายลวนแตมีโอกาส

กอใหเกิดการรับรูในตัวเองไดแตเราไมไดรับรูทุกสิ่งทุกอยางในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเราพรอมๆ กัน 

บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งเราเฉพาะสิ่งที่ต้ังใจจะรับรู 

(4) แรงจูงใจ มีผลตอการรับรู เพราะเปนตัวกระตุนใหเกิดความ

ตองการ ซึ่งทําใหเกิดการรับรูในสิ่งน้ันเปนอยางดีแรงจูงใจเปนเหมือนตัวกระตุนใหบุคคลกระทํา 

หรือมีพฤติกรรมตางๆ อยางมีเปาหมาย 

(5) ทัศนคติที่มีอยูจะเปนเครื่องมือที่เลือกรับสิ่งเรา และเลือกแนวทาง

ตามสิ่งเรา 
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(6) ภาวะทางอารมณ บุคคลที่มีอารมณดีมีความสบายใจ มักจะไม

พิจารณารายละเอียดของสิ่งเรามากนัก จะมองไมเห็นขอบกพรอง มองเห็นสิ่งตางๆ เหลาน้ันดีไปหมด 

แตหากอยูในสภาพที่อารมณไมดีก็มักจะมองเห็นสิ่งตางๆ ไมนาชอบใจไปหมด 

(7) เชาวปญญา คนที่ฉลาดจะรับรูไดดีเร็วและถูกตองกวาผูที่มี

สติปญญาตํ่ารวมทั้งแปลความหมายไดดีมีเหตุผล 

(8) อิทธิพลของสังคม สภาพความเปนอยูของสังคมและลักษณะของ

วัฒนธรรมจารีต ประเพณีคานิยม เปนเครื่องกําหนดการรับรูของคน ทําใหคนในแตละกลุมรับรูสิ่ง

ตางๆ แตกตางกันออกไป 

2. ลักษณะของสิ่งเรา การที่บุคคลเลือกรับสิ่งใดกอนหลัง มากนอยเพียงใดน้ัน

ขึ้นอยูกับวาสิ่งเราดึงดูดความสนใจ ความต้ังใจมากนอยเพียงใด ลักษณะของสิ่งเราที่ดึงดูดความสนใจ

ไดแกขนาดความเขม ความสวาง การกระทําซ้ําๆ และการเคลื่อนไหวของสิ่งเรา (กันยา สุวรรณแสง, 

2532) 

2.3.3 องคประกอบการรับรู 

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับรูวา ประกอบดวย ความสนใจ (interest) 

ความคาดหวัง (expectancy) ความตองการ (need) และการเห็นคุณคา (Value) การรับรูเปน

องคประกอบที่สําคัญที่จะนําไปสูความคิด ความรูความเขาใจ และการเกิดพฤติกรรมของแตละบุคคล 

หากบุคคลมีการรับรูในสิ่งน้ันอยางไร ก็จะปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือตามการรับรูของตนเองในเรื่อง

น้ันๆ โดยใชความรูและประสบการณเดิมเปนเครื่องชวย (โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ, 2533) 

องคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการรับรูของบุคคลข้ึนอยูกับลักษณะของสื่อ

และสิ่งเรา โดยสื่อและสิ่งเราจะทําใหเกิดการรับรูที่ดีน้ันจะตองเปนสิ่งที่มีลักษณะดึงดูดความสนใจของ

บุคคลไดดีมีความชัดเจน ทําซ้ําบอยๆ เปนสิ่งเราที่มีความแตกตางจากสิ่งอ่ืน สวนปจจัยทางดานผูรับ 

ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ความตองการ ความต้ังใจ ความสนใจ การเห็นคุณคาของผูรับ การแปล

ความหมาย และการตีความหมายของสิ่งเราที่สัมผัส โดยอาศัยความรูเดิมและประสบการณที่

เกี่ยวของกับสิ่งน้ันๆ หากบุคคลใดมีความรูเกี่ยวของกับสิ่งน้ันมาก ก็จะแปลความหมายไดถูกตองมาก 

และเกิดการรับรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันมากย่ิงขึ้น (วัชรี ทรัพยมี, 2533) 

แนวคิดการรับรูเปนกระบวนการทางความคิดที่แสดงออกถึงความรูความเขาใจ 

ที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสอยางมีจุดมุงหมาย บางครั้งยังตองอาศัยประสบการณและการสั่งสม

ทางสังคมหรือการเรียนรู แตการรับรูไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาขอมูลไดโดยการสังเกต

พฤติกรรม และการสอบถามความรูสึก ซึ่งการรับรูจะมีการรับรูอยู 3 ขั้นตอน 

1. การถายทอดความรูสึก 

2. การจําแนกรายละเอียด 

3. ความเขาใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รับรู 
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สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูของแตละบุคคล คือ ลักษณะของผูรับ และลักษณะ

ของสิ่งเรา ซึ่งการที่จะไดรับขอมูลขาวสารมากเพียงใดน้ัน จะตองอยูที่ลักษณะของผูรับที่ตองมีความ

สมบูรณทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา และการเราของสิ่งเราตองดึงดูดความสนใจดวย 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา นิทรรศการบทเรียนแหงความมืด 

(Dialogue in the Dark) ประกอบดวยสิ่งเรามากมาย ที่มุงใหผูเขาชมเกิดการรับรูดวยประสาทสัมผัส

อ่ืนๆ นอกเหนือจากการมองเห็น โดยจะสามารถรับรูไดตรงกันทุกคนหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณ

ของบุคคลและการแปลความหมาย สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูของ

กลุมเปาหมายทั้งที่เปนผูที่มีสายตาปกติและผูพิการทางสายตาที่มีตอนิทรรศการ 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดง

ถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซึ่งประกอบดวย

พนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกันมีสาเหตุมาจาก

ความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคลน่ันเอง 

ในหนวยงานองคกรตางๆ จะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวนมาก 

บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตาง

กันน้ี มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ซึ่งไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 

ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล (กรรณิการ เหมือนประเสริฐ, 2548) จะเปนดังน้ี 

1. อายุกับการทํางาน (Age and Job Performance) เปนที่ยอมรับกันวาผลงาน

ของบุคคลจะลดนอยลงในขณะที่อายุเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือวาเปนผูมี

ประสบการณในการทํางานสูง และสามารถปฏิบัติหนาที่การงานที่จะกอใหเกิดผลผลิตสูงได นอกจากน้ี

จะเห็นไดวา คนที่อายุมากจะไมลาออกจากงานหรือยายงานแตจะทํางานที่เดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสใน

การเปลี่ยนงานมีนอย ประกอบกับชวงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําใหไดรับคาตอบแทนมากขึ้น

ตลอดจนสวัสดิการตางๆ ก็จะไดเพ่ิมขึ้นดวย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหนาที่การงาน

อยางสม่ําเสมอ ขาดงานนอยกวาพนักงานที่มีอายุนอย 

2. เพศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป 

เรื่องความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ 

ในการเรียนรู ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในการศึกษาของ

นักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
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ความคิดกาวไกล และมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง แตจะไมมีความแตกตางใน 

เรื่องผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน 

3. สถานภาพการสมรสกับการทํางาน (Marital Status and Job Performance) 

พบวา พนักงานที่สมรสแลวจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานนอยกวาผูที่ เปนโสด 

นอกจากน้ียังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงาน 

และมีความสม่ําเสมอในการทํางานดวย 

4. ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance)  

ผูอาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงกวาคนที่มี

ลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 112) 

โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังน้ี 

4.1 เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสาร

ตางกัน คือเพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศ

ชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ันแตมีความตองการที่จะสราง

ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย (Will, 1980, p. 87) นอกจากน้ีเพศหญิง

และเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรม 

และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

4.2 อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม

คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 

ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวา

คนที่มีอายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน 

คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 

4.3 การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม

แตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวาง

และเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทาง

สังคม ของบุคคลมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมี

วัฒนธรรมประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกันทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจก

บุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอรเฟอร (De Fleur, 1996) ไดเสนอหลักการพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตาง ระหวาง ปจเจกบุคคลดังน้ี 

1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
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2. ความแตกตางน้ี บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทาง

รางกายของแตละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็น

แตกตางกันไปอยางกวางขวาง 

4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยมและความเช่ือถือที่

รวมเปนลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา นิทรรศการบทเรียนแหงความมืด (Dialogue in 

the Dark) ประกอบดวยผูเขาชมที่มีลักษณะทางประชากรที่หลากหลาย สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นและการรับรูที่แตกตางกันของเพศและอายุของบุคคลทั่วไปและผูพิการทาง

สายตา 

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 

2.5.1 ความหมายการบริหาร 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดองคการ และการใชทรัพยากรตางๆ  

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา (Dale, 1978, p. 4) 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะการดําเนินการนําวัตถุดิบสูกระบวนการผลิตจนไดผล

ผลิตตามที่กําหนดไว การบริหารจึงเปนการดําเนินการใหทุกโครงการทําหนาที่สัมพันธกัน เปนเร่ืองที่

ยากที่จะทําใหเกิดการผสมผสานกันถาไมวางแผนการดําเนินการที่ดีซึ่งขึ้นอยูกับผูบริหารที่วางแผน

บริหารอยางไร อยางไรก็ดีผูบริหารมีหนาที่อํานวยการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบ

ควบคุม ในการนําแผนงานที่ได กําหนดไวแลว ไปดําเนินการรวมกับทรัพยากร ทําใหเกิดผลผลิตหรือ

การใชปจจัยการบริหาร ไดแก คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณสวัสดิการ ฯลฯ กอใหเกิดผลผลิต

ขั้นสุดทาย (เกษม จันทรแกว, 2540, น. 512-514) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอยางหน่ึงที่ เกิดขึ้นกับกลุมคน 

กลุมหน่ึงที่เขามารวมกันเพ่ือกระทํากิจกรรมอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เพ่ือใหบรรลุถึงจุดหมายตามที่

ไดกําหนดไว การกระทําน้ันจะเปนการกระทําที่เก ีย่วของกับการสรางสรรคการดําเนินการเพ่ือใหคงอยู

ตอไป การกระตุน หรือ การย่ัวยุใหเกิดการกระทําการควบคุม และการกระทําที่ทําใหเกิด การรวมกัน

เขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางมีระเบียบแบบแผน ทั้งในดานของบุคคลและในดานวัตถุ (เจริญผล 

สุวรรณโชติ, 2544, น. 179) 

การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายรวมกับ

ผูอ่ืน (Drucker, 1979, p. 142) 
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การจัดการ หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวโดยอาศัยปจจัย

ทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ สิ่งของเปนอุปกรณการจัดการทั้งน้ัน (Koontz & Denell, 1982, p. 151) 

การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุ อุปกรณขององคการและ 

นอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพจากความหมายดังกลาว  

จะเห็นไดวาการจัดการองคการมีองคประกอบสําคัญ ดังน้ี (สมคิด บางโม, 2542, น. 61) 

1. การจัดการเปนศิลปะในการใชคนทํางาน 

2. การจัดการตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ 

3. การจัดการเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคล 

การจัดการมิใชเปนการทํางานเพ่ือใหงานเสร็จสิ้นไป แตเพียงอยางเดียวในภาวะ

ปจจุบัน ซึ่งวิทยาการกาวหนา การจัดการจึงจําเปนตองใชหลักวิชาการเขามาชวยมิใชประสบการณแต

เพียงอยางเดียว การศึกษาวิชาการจัดการมาประยุกตใหเหมาะสมกับงานยอมจะเกิดคุณคาหลาย

ประการ คือ (สมคิด บางโม, 2542, น. 32-33) 

(1) คุณคาในดานการประหยัด หมายถึง จะทําใหการใชจายเงินทุนเกิดประโยชน

สูงสุด ไดกําไรหรือผลตอบแทนสูงสุด ประหยัดทั้งคน เงิน วัสดุ สิ่งของ และเวลา 

(2) คุณคาในดานประสิทธิผล การทํางานใหลุลวงไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือที่

คาดหวังไว เรียกวา การจัดการน้ันมีประสิทธิผล แตผลสําเร็จของงานดังกลาวน้ีอาจไมประหยัด 

หรือไมมีประสิทธิภาพไดหากไมใชหลักวิชาการเขามาชวยในการจัดการ 

(3) คุณคาในดานประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายที่

วางไวและใหไดรับประโยชนสูงสุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด 

(4) คุณคาดานความเปนธรรมการจัดการงานหากปฏิบัติตามความพอใจของ

ผูจัดการโดยมิไดยึดหลักเกณฑและทฤษฎีตางๆ เปนหลักยอมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้นโดย

มิไดต้ังใจ ทําใหขวัญในการทํางานของคนในหนวยงานไมดีซึ่งจะสงผลไปถึงคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ

ดวย 

(5) คุณคาในเกียรติยศช่ือเสียงผูจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพในทุกสาขางานและ

ในทุกระดับ ยอมจะเปนผูไดรับการยอยองสรรเสริญตรงขามกับผูจัดการที่บริหารงานตามใจตนเอง 

ปราศจากหลักเกณฑเลนพวกพอง ดังน้ัน การศึกษาวิชาการบริหารและการจัดการจะชวยใหมีความ

เขาใจลึกซึ้ง มองเห็นลูทางที่จะบริหารงานใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม 

จากความหมายของการบริหารจัดการสรุปไดวาการจัดการจําเปนตองมีทรัพยากร

อันเปนปจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปถือวาทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญของการจัดการมีอยู 

4 ประการ  ซึ่งรูจักกันในนามของ 4M  ไดแก  คน (Man) เปนผูปฏิบัติกิจกรรมขององคการน้ันๆ  
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เงิน (Money) ใชสําหรับเปนคาจางและคาใชจายในการดําเนินการวัตถุสิ่งของ (Materials) อุปกรณ 

เครื่องใชเครื่องมือตางๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และการบริหารจัดการ (Management) 

2.5.2 หนาที่ของผูบริหาร 

2.5.2.1 แนวคิดเก่ียวกับหนาที่ของผูบริหาร  

1. การวางแผน (Planning) เปนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติเพ่ือนําไปสู

แนวทางในการแสวงหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายขององคการ มีการวางแผนเปาหมาย และ

วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง กําหนดจุดศูนยกลางของการบริหารและการปฏิบัติงาน 

2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการจัดแบงงานขององคการ

เพ่ือที่จะทําใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคขององคการเปนการปฏิบัติงาน

โดยผานสายการบังคับบัญชา 

3. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนการวางแผนทรัพยากรบุคคล

ในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนและประเภทของตําแหนงที่ตองใชในการทํางาน กําหนดความตองการกําลังคน

ของแตละงานและคุณสมบัติของแตละตําแหนงซึ่งรวมถึงคาตอบแทน ตลอดจนใหการดูแลและใหการ

พัฒนา 

4. การอํานวยการ (Directing) เปนการบริหารใหองคการสามารถ

ดําเนินงานไปไดตามวัตถุประสงคการอํานวยการ ตองการทักษะในการสื่อสารการรับรู การจูงใจ 

และมีคุณสมบัติในการเปนผูนํา 

5. การควบคุม (Controlling) เปนระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐานและ

เปรียบเทียบความกาวหนาในการดําเนินงานของพนักงานใหเปนไปตามแผนและที่คาดหวังไว (Straub 

and Attner, 1985, pp. 86-91) 

2.5.2.3 องคประกอบที่สนับสนุนทางการบริหาร  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการระบุปญหาขององคการ

ความตองการของชุมชนและทรัพยากร การกําหนดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคและการกําหนด

แนวทางสําหรับการบริหารเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคเหลาน้ัน 

2. การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) หมายถึง 

การดําเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุการกําหนดหนาที่รวมถึงการใหคาจางและคาตอบแทน

ตลอดจนสิทธิตางๆ  

3. การฝกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ทักษะ

และความสามารถของผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

4. การนิเทศติดตาม (Supervision) หมายถึง การแนะนํา การสนับสนุน

การชวยเหลือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
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5. การจัดสิ่งสนับสนุน (Logistics Management) หมายถึง การจัดหา

การเก็บรักษาและการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน 

6. การจัดการงบประมาณ (Financial Management) หมายถึง 

การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีสําหรับแผนปฏิบัติการและแผนงาน 

7. การจัดการขอมูลขาวสาร (Information management) หมายถึง 

การรวบรวมรายงาน และการใชขอมูลเพ่ือเปนตัวบงช้ีมาตรฐาน และความสําเร็จของการดําเนินงาน 

8. การจัดองคกรชุมชน (Communication Organization) หมายถึง 

การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น การวางแผน การจัดกิจกรรมการใหบริการ 

(Brown, 1993, p. 273) 

2.5.2.4 กระบวนการบริหาร  

1. การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมายที่ตองการพิจารณาถึง

ความพรอมขององคการตลอดจนปจจัยที่ชวยใหองคการหรือหนวยงานบรรลุเปาหมายและจัดทํา

แผนงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินงาน 

2. การจัดองคการ หมายถึง การใหรายละเอียดงานทุกอยางที่ตอง

กระทําเพ่ือความสําเร็จของเปาหมายขององคการการแบงปริมาณงานทั้งหมดเปนกิจกรรมตางๆ ที่

สามารถปฏิบัติไดโดยบุคคลคนเดียว และการกําหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกของ

องคการเพ่ือทําใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

3. การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการ และการใชอิทธิพล

ตอกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกของกลุม 

4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอยางมีระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐาน

ของการปฏิบัติงานการออกแบบระบบขอมูลยอนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง

กับ มาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา พิจารณาวามีขอแตกตางหรือไมและทําการแกไขไดตามที่ตองการ 

เพ่ือเปนหลักประกันวาทรัพยากรทุกอยางขององคการไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

เพ่ือความสําเร็จของเปาหมายขององคการ 

2.5.2.5 กระบวนการบริหารจัดการ  

แบงออกเปน 4 หนาที่ คือ (สมยศ นาวีการ, 2544, น. 24-25) 

1. การวางแผน เปนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาถึง

วิธีการที่ควรปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองตัดสินใจวาบริษัทมีวัตถุประสงค

อะไรในอนาคต และจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคน้ัน ลักษณะ 

การวางแผน มีดังน้ี 
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1.1 การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือกําหนดสถานภาพใน

ปจจุบันขององคการ 

1.2 การสํารวจสภาพแวดลอม 

1.3 การกําหนดวัตถุประสงค 

1.4 การพยากรณสถานการณในอนาคต 

1.5 การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใช

ทรัพยากร 

1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว 

1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด 

1.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยาง

ทั่วถึง 

2. การจัดองคการ เปนขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชในการ

ทํางาน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางานน้ัน หรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากร

สําหรับงานเพ่ือใหงานเหลาน้ันสําเร็จ การจัดองคการประกอบดวย 

2.1 การระบุและอธิบายงานที่จะถูกนําไปดําเนินการ 

2.2 การกระจายงานออกเปนหนาที่ 

2.3 การรวมหนาที่ตางๆ เขาเปนตําแหนงงาน 

2.4 การอธิบายสิ่งที่จําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน 

2.5 การรวมตําแหนงงานตางๆ เปนหนวยงานที่มีความสัมพันธ

อยางเหมาะสมและสามารถบริหารจัดการได 

2.6 การมอบหมายงานความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 

2.7 การทบทวนและปรับโครงสรางขององคการเมื่อสถานการณ

เปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด 

2.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองคการเปนไป

อยางทั่วถึง 

2.9 การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย 

2.10 การสรรหาผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.11 การคัดเลือกจากบุคคลที่สรรหามา 

2.12 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตางๆ  
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2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย

เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด 

2.14 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางาน

เปนไปอยางทั่วถึง 

3. การนํา เปนขั้นตอนในการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนและชักนํา

ความพยายามของพนักงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการใชความพยายามของ

ผูจัดการที่จะกระตุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังน้ัน การนําจะชวยใหงานบรรลุผล

สําเร็จ เสริมสรางขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชาการนํา ประกอบดวย 

3.1 การติดตอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชา

ไดทราบ 

3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานตางๆ  

3.3 การใหคํ าแนะนําและคําปรึกษาแกผู ใต บังคับบัญชาให

สอดคลองกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

3.4 การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน 

3.5 การยกยองและสรรเสริญและการตําหนิติเตียนอยางยุติธรรม

และถูกตองเหมาะสม 

3.6 การจัดหาสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยการติดตอสื่อสาร

เพ่ือสํารวจ ความตองการและสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

3.7 การทบทวนและปรั บ วิ ธี การของภาวะความเป นผู นํ า 

เมื่อสถานการณ เปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด 

3.8 การติดตอสื่อสารโดยทั่วทุกแหงในกระบวนการของภาวะ 

ความเปนผูนํา 

4. การควบคุม เปนการติดตามผลการทํางานและแกไขปรับปรุงสิ่งที่

จําเปนหรือเปนขั้นตอนของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแกไขเพ่ือใหบรรลุผลที่ตองการ  

ซึ่งประกอบดวย 

4.1 การกําหนดมาตรฐาน 

4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

4.3 การแกไขขอบกพรอง 

4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธและของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด 
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4.5 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยาง

ทั่วถึง 

สรุปไดวาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการจะประกอบไปดวย หนาที่  

4 หนาที่ คือการวางแผนซึ่งเปนขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคน้ัน การจัดองคการจะเปนขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชในการทํางานเพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายในการทํางาน การนําจะเปนขั้นตอนที่จะสามารถทํางานใหบรรลุผลสําเร็จโดยการ

สรางขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชา การควบคุมจะเปนการติดตามผลการทํางานและปรับปรุงแกไข 

เพ่ือใหบรรลุผลที่ตองการ 

2.5.2.2 แนวคิดทางการบริหาร 

ภารกิจดานการจัดการเปนภารกิจที่สําคัญที่สุด เพราะการวางแผนเปน

กระบวนการทํานายเหตุการณในอนาคต เพ่ือจะสามารถยืดหยุนและมีความตอเน่ืองได ดานการจัด

องคการจะเปนการกําหนด โครงสรางวัสดุและบุคลากรโดยใหมีการสั่งการตอบุคลากร มีการกําหนด

ความสัมพันธระหวางผูจัดการ กับคนงานภายใตการประสานงาน และการควบคุม เพ่ือใหองคการ

ดําเนินงานบรรลุตามที่วางแผนไวไดโดยไดกําหนดหลักการจัดการไว 14 ขอ (Fourteen principles of 

management of Fayol’s) ดังตอไปน้ี (Fayol, อางถึงใน วราภรณ หนูดา, 2548, น. 18-20) 

1. หลักการแบงงานกันทํา (Division of work) หลักการแบงงานน้ี

สงเสริมใหเกิดประสิทธิในองคการ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกองคการทางานเฉพาะดาน หรือลด

ขอบขายงาน ใหแคบลงผูปฏิบัติงานจะเกิดความเช่ียวชาญหรือคุนเคยกับงานในความรับผิดชอบ

สามารถทํางานใหเกิดผลดีและประหยัดเวลาได 

2. การมอบอํานาจ และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 

การมอบงานหรือหนาที่หรือความรับผิดชอบใหบุคคลใดดําเนินการ บุคคลน้ันจะตองไดรับอํานาจ

เพียงพอเพ่ือใหการทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไปดวยดีและอํานาจที่มอบไปใหตอง

มีความสมดุลกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

3. การมีระเบียบวินัย (Discipline) การปฏิบัติงานภายในองคการ 

ซึ่งประกอบดวยบุคคลจํานวนมาก จําเปนตองมีการกําหนดระเบียบวินัยหรือกฎเกณฑเปนกติกาให

สมาชิกยึดถือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ หากสมาชิกขององคการคนใด

คนหน่ึงทํางาน ดวยความขยันขันแข็งเปนผลดีก็มีการใหรางวัลเลื่อนข้ันเงินเดือนตามระเบียบในทาง

ตรงกันขาม หากสมาชิกคนใดละเลยหนาที่หรือไมต้ังใจทํางานใหเกิดผลเสียก็มีระเบียบกฎเกณฑลงโทษ

ดวย วิธีการตางๆ เชน หักเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือไลออกตามแตกรณี 

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) ผูอยูใตบังคับ

บัญชาควรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพ่ือใหการสั่งงานถูกตองแนนอนไมสับสน  
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ในองคการขนาดใหญ ซึ่งมีหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานและหลายระดับ แตละระดับแตละ

หนวยงานจะมีผูบังคับบัญชาเฉพาะอยูโดยตรง ทําหนาที่รับผิดชอบและสั่งการใหพนักงานในแผนก

กระทําการใด หัวหนาฝายจะสั่งแกพนักงานมายังหัวหนากอง และหัวหนากองจะสั่งตอมายังหัวหนา

แผนก และใหหัวหนาแผนกออกคําสั่งแกพนักงานคนน้ัน หัวหนาฝายหรือหัวหนากอง ถึงแมจะเปน

ผูบริหารช้ันเหนือก็ไมควรเปนผูออกคําสั่งโดยตรงกับพนักงานคนน้ัน มิฉะน้ันจะเปนการกาวกาย

อํานาจหรือทําใหการทํางานในแผนกเสียดุลการบังคับบัญชาได 

5. เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of direction) ในแตละหนวยหรือ

แมแตในแตละองคการก็ตามควรมีแผนงาน หรือเปาหมายที่แนนอนเพียงอยางเดียว และมุงดําเนินการให

บรรลุเปาหมายน้ันโดยตรง หลักการน้ีไดนํามาใชในการจัดแผนกตางๆ ขององคการ คือ จัดใหแผนงาน

ที่มีจุดประสงคเดียวกันหรือจําเปนตองรวมกันอยางใกลชิดในการปฏิบัติงานอยูรวมกัน ในกองเดียวกัน

หรือฝายเดียวกันและมีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน เพ่ือใหการอํานวยการสามารถทําไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพไมขัดแยงกัน 

6. ประโยชนสวนบุคคลตองถือเปนเรื่องรองจากประโยชนสวนรวม 

(Subordination of individual interest to general interest) ในหลักการโดยปกติ ผลประโยชน 

หรือความตองการหรือ จุดประสงคสวนบุคคลหรือสมาชิกในองคการจะตองสอดคลองกับผลประโยชน

ขององคการอยูแลว ดังน้ัน จึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจขององคการน้ันเอง องคการใดที่สามารถปรับ

ความตองการขององคการและของสมาชิกสวนใหญที่สอดคลองหรือใกลเคียงกันไดมากเทาใด 

หลักการขอน้ีจะยิ่งยังประโยชนใหกับองคการน้ันไดมาก สวนผลประโยชนสวนบุคคลหรือกลุมใดที่

สอดคลองหรือผิดแผกไปจากผลประโยชนสวนรวมก็อาจจําเปนตองถูกละเลยหรือไมไดรับ 

การตอบสนองอยางเต็มที ่

7. การใหผลตอบแทนแกสมาชิกองคการ (Remuneration of personnel) 

เมื่อสมาชิกเขามาปฏิบัติงานตางๆ ใหกับองคการ จําเปนตองใหผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตางๆ 

ตามความเหมาะสมและขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความเปนธรรม เพ่ือใหทั้งฝายองคการและสมาชิกเกิดความ

พอใจไมวาจะเปนรูปแบบเงินเดือนหรือคาจางก็จะตองอยูในเกณฑเหมาะสมกับคุณวุฒิและผลงานของ

สมาชิกแตละคน สวัสดิการตางๆ การกําหนดผลงาน การจัดสภาพการทํางาน การใหรางวัลพิเศษ  

แกผูทํางานดีเดน จะตองมีหลักเกณฑที่กําหนดอยางยุติธรรมและเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย 

8. การรวมอํานาจ (Centralization) ในแตละองคการควรมีศูนยกลาง 

ซึ่งทําหนาที่บริหารและความจําเปนตองมีเพ่ือใหหนวยงานตางๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว

สะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ี โดยพิจารณาผลดีผลเสียของทั้งการรวมอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ

ไวกับผูบริหารระดับสูงในสวนกลางเทาน้ัน 
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9. การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar chain) การบริหารงานในองคการ

จะตองมีการจัดสายการบังคับบัญชาลดหยอนกันลงไปโดยเริ่มจากผูบริหารช้ันสูงสุดถึงผูบริหารช้ัน

ตํ่าสุดโดยไมขาดตอน ทั้งน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติตามคําสั่งหรือนโยบายขององคการมีขั้นตอนเปนระเบียบ

แบบแผน อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติน้ันไมจําเปนที่ผู บังคับบัญชาช้ันลางจะตองรอฟงคําสั่งจาก

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทุกกรณีในบางครั้งผูบังคับบัญชาแตละช้ันอาจจําเปนตองตัดสินใจ 

สั่งการหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร ซึ่งแมวาจะมิไดอยูในอํานาจที่ไดรับมอบหมายก็ตาม หากเห็น

วาในสถานการณน้ันๆ จะเปนการลาชาที่ตองสั่งจากหนวยเหนือและการตัดสินใจน้ันจะมีผลดีมากกวา

การรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 

10. ระเบียบและคําสั่ง (Order) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอย

และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานถือไดวาระเบียบและคําสั่งเปนกติกาใหคนในองคการรวมกันยึดถือ

และปฏิบัติตาม 

11. ความเสมอภาค (Equality) ผูบริหารที่ดีจําเปนตองวางตัวอยางถูกตอง

ในการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคจะตองใหความเห็นใจ ใหความเมตตากรุณา และให

ความเปนธรรมเสมอหนากัน คุณสมบัติดังกลาวจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใส 

12. ความมั่นคงในการทํางาน (Stability of tenure of personnel) 

ผูปฏิบัติงานในองคการจําตองทํางานอยางขยันขันแข็งและมีประสิทธิภาพหากมีความรูสึกมั่นใจวา

หนาที่การงานใหปฏิบัติมีความมั่นคง ดังน้ันผูบริหารที่ดีจําเปนตองพิจารณาตัวบุคคลที่จะมอบหมาย

ใหทํางานในตําแหนงตางๆ อยางเหมาะสม และใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานหรือเรียนรูงาน

เปนระยะเวลานานพอสมควร กอนที่จะประเมินผลงาน นอกจากน้ันยังตองมีการใหความรูตางๆ 

เพ่ือใหคนงานสามารถรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีรวมทั้งจัดการดูแลสภาพการทํางาน  

อันไดแก สิ่งแวดลอมตางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงๆ ขึ้นไปดวย 

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) ผูบริหารองคการควรมีใจกวาง ยอมรับ

ฟงขอเสนอแนะ และความคิดตางๆ จากผูใตบังคับบัญชาพิจารณาขอเสนอแนะน้ันดวยความเปนธรรม

และดวยเหตุดวยผลทั้งยังควรสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาฝกหัดการใชความคิดริเริ่มดวย 

14. ความสามัคคี (Esprit de corps) ความรวมมือกันทํางานเพ่ือ

เปาหมายความสําเร็จขององคการ งานที่ไดรับมอบหมายใหหนวยงานหรือกลุมสมาชิกใดปฏิบัติ 

จึงจําเปนตองใหผูปฏิบัติงานรวมกันน้ันมีความกลมเกลียวกันดวย และก็เปนหนาที่ผูบริหารที่ตองหา

วิธีการตางๆ ใหเกิดความสามัคคีขึ้นในทุกกลุมของสมาชิก 
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2.5.2.3 แนวความคิดในเชิงระบบ (System Theory) 

แนวความคิดเชิงระบบหรือทฤษฎีระบบเปนแนวคิดที่ใชอธิบายเร่ือง

ตางๆ ไดหลากหลาย การศึกษาการบริหารก็มีการนําทฤษฎีระบบมาอธิบายการทํางานองคการและ

การทํางานขององคการเชนเดียวกัน แนวความคิดที่สําคัญของทฤษฎีประกอบดวย 

1) องคการประกอบดวยระบบยอยๆ ที่ทํางานรวมกันโดยระบบยอย

เหลาน้ีจะมีลักษณะสําคัญอยู 2 ประการ คือ มีความอิสระของตัวเอง หรือสามารถสรางระบบการทํางาน

ของตนเองได (Independent Unit) และ ทํางานรวมกับระบบอ่ืนในลักษณะที่เปนหน่ึงเดียวกันใน

องคการ (A part of the whole) การทํางานของระบบยอยจะตองประสานสอดคลองจึงจะเกิดผลงาน

ขององคการได 

2) ระบบจะรับปจจัยนําเขา (Inputs) จากสภาพแวดลอม องคการจะตอง

แสวงหาปจจัยนําเขาตางๆ เชน ทรัพยากรทางการบริหาร เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานขององคการ 

3) ระบบจะทําหนาที่ในการแปรสภาพ (Conversion Process) ปจจัย

นําเขาเปนปจจัยนําออกขององคการ (Outputs) ซึ่งปจจัยนําออกที่องคการสรางข้ึนจะไดแก ผลผลิต

ขององคการ อาจเปนสินคาหรือบริการตางๆ  

4) องคการจะสรางผลผลิต (Outputs) ขององคการ และสงมอบผลผลิต

น้ีเขาสูสภาพแวดลอม 

5) องคการจะรับขอมูลปอนกลับจากสภาพแวดลอมเพ่ือนําไปสู 

การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

ลักษณะของแนวความคิดเชิงระบบสามารถแสดงไดดังแผนภาพ 

 

ปจจัยนําเขา การแปรสภาพ ผลผลิต 

(INPUT) (PROCESSES) (OUTPUT) 

 

  

การปอนกลับของขอมูล (FEEDBACK) 

 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะแนวความคิดเชิงระบบ 

 

ทฤษฎีระบบจะมองวาการทํางานขององคการจะตองมีความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมภายนอก องคการจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
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แนวความคิดน้ีเปนแนวความคิดทั่วไปที่สามารถนํามาปรับใชหรือสามารุอธิบายเรื่องตางๆ ไดมาก

ต้ังแตการทํางานของสิ่งมีชีวิต ระบบการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต จนกระทั่งถึงการทํางาน

ของระบบการเมืองและองคการ นักวิชาการที่อธิบายทฤษฎีระบบอาจจะอธิบายรายละเอียดของ

แนวความคิดแตกตางกันออกไปบางตามมุมมองของแตละคน 

อยางไรก็ดี แนวความคิดเชิงระบบจะมีนักวิชาการอธิบายไวในหลายๆ มิติ  

ทั้งแนวความคิดที่ศึกษาองคการในฐานะระบบปด ที่มุงศึกษาการทํางานขององคการโดยพิจารณาถึง

ปจจัยนําเขาและปจจัยนําออกขององคการวา หากใสปจจัยนําเขาใดเขาไปในระบบการแปรสภาพหรือ

กลองดํา (black box) ขององคการแลวจะไดปจจัยนําออกใด นักวิชาการกลุมน้ี ไดแก David Easton 

และ Thomas R. Dye และระบบที่มององคการเปนระบบเปดที่ทํางานสัมพันธกับสภาพแวดลอมและ

ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ระบบยอยตางๆ จะตองทํางานสัมพันธกันและเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานขององคการจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคการ ดานนักคิดที่อธิบายระบบ

องคการลักษณะน้ี ไดแก James D. Thompson 

โดยองคประกอบขางตนจะเปนปจจัยที่ทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ 

โดยผูบริหารจะตองเขาใจความหมายของปจจัยขางตนอยางชัดเจน และเขาถึงความสัมพันธกับหนาที่

ตางๆ ในองคการ ประการสําคัญ ไดแก การประยุกตใชอยางมีศิลปะและเหมาะสมกับกรณี 

2.5.3 ประเภทของสภาพแวดลอมขององคการ 

ประเภทสภาพแวดลอมขององคการแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ  คือ สภาพ 

แวดลอมภายนอกองคกร (external environment) และสภาพแวดลอมภายในองคการ (internal 

environment) ซึ่งในแตละประเภทจะมีรายละเอียด ดังน้ี คือ 

2.5.3.1 สภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment)  

ไดแก สิ่งที่ต้ังอยูภายนอกองคการและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

องคการ โดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึงสภาพแวดลอมองคการ คนสวนใหญจะมุงไปที่สภาพแวดลอม

ภายนอกมากกวาสภาพแวดลอมภายในองคการ สภาพแวดลอมภายนอกจึงเปนหัวขอหรือประเด็น

หลักในการศึกษาสภาพแวดลอมขององคการ สภาพแวดลอมภายนอกองคการสามารถแยกยอยไดอีก 

2 ประเภท คือ สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) และสภาพแวดลอมเฉพาะ (Specific 

Task Environment) 

1. สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) ไดแก สิ่งตางๆ ที่

อาจมีผลกระทบตอองคการ แตไมสามารถเห็นความเกี่ยวของหรือสัมพันธระหวางปจจัยเหลาน้ีกับ

องคการหรือการบรรลุผลขององคการไดโดยตรง สภาพแวดลอมทั่วไปมักจะเปนเรื่องที่เปนเง่ือนไข

กวางๆ หรือแนวโนมทั่วๆ ไป ซึ่งไมสงผลกระทบโดยตรงตอองคการ ซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆ คือ 
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1.1 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (economic factors/economic climate) 

เปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศที่องคการต้ังอยู สภาพเศรษฐกิจของแตละสังคม

ในแตละชวงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป การพิจารณาถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจจึงตองพิจารณาเวลา

ประกอบดวย ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีผลกระทบตอองคการทั้งในภาครัฐและองคการเอกชน องคกร

ภาครัฐไดรับผลทางดานเศรษฐกิจจากเรื่องของอัตราภาษี การจัดเก็บภาษีที่เปนรายไดของรัฐ  

ความตองการของสังคมที่มีตอบริการของรัฐ ซึ่งอาจแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน เปนตน 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจะประกอบดวยตัวแปรยอยที่ตองพิจารณาหลายประการดวยกัน เชน  

ทุน (capital) ซึ่งไดแกปจจัยพ้ืนฐานที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการขององคการ เชน เครื่องจักร 

เครื่องมือในการผลิต แรงงาน (labor) ซึ่งไดแกการจางงานในตลาดแรงงาน ลักษณะของแรงงาน 

ระบบการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระดับราคาในทองตลาด ดัชนีผูบริโภคซึ่งแสดงถึงภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายทางดานการคลังและการเงินของประเทศ แนวนโยบายของรัฐดาน

เศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย อัตราภาษี การสนับสนุนของรัฐในดานเศรษฐกิจ เปนตน อัตราผลตอบแทนของ

การลงทุน อัตราการออมและการลงทุนในประเทศ อัตราเงินเฟอ อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวงจรทางธุรกิจของแตละประเทศดวย 

1.2 ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย (political and legal) 

ไดแก ผลกระทบจากระบบการเมือง และกฎหมายรวมถึงแนวนโยบายตางๆ ของรัฐที่มีตอองคการ 

ระบบการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศจะแตกตางกันและสงผลกระทบตอองคการตางกัน  

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเขามาควบคุมการทํางานขององคการดานตางๆ เชน รัฐมีนโยบายปองกันการผูกขาด  

ก็อาจออกกฎหมายปองกันการผูกขาด ซึ่งจะสงผลใหเกิดการแขงขันกันประกอบการในระบบ

เศรษฐกิจ หรือในกรณีประเทศไทย รัฐบาลสมัยนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี  

มีกฎกระทรวงหามสรางอาคารสูงในพ้ืนที่ที่มีดินติดถนนตํ่ากวา 18 เมตร ก็สงผลกระทบตอ 

การประกอบกิจการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมายน้ีอาจ

หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการดําเนินงานตางๆ ขององคการก็ได นอกจากน้ีปจจัย

ทางการเมืองและกฎหมายอาจหมายถึง ระบบการเมืองการปกครองประเทศน้ันๆ ดวยวามีระบบ

การเมืองการปกครองและระบบบริหารจัดการอยางไร กระบวนการยุติธรรมในสังคมซึ่งลวนแต

เกี่ยวของกับการทํางานขององคการไดทั้งสิ้น 

1.3 ปจจัยดานเทคโนโลยี (technology) ไดแก ระดับของความรู

ความกาวหนาทางวิทยาการที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมและระดับโลกซึ่งเกี่ยวของและสงผลตอ 

การดําเนินกิจการขององคการ เปนเรื่องของการกาวหนาทางวิทยาการโดยทั่วไปไมเฉพาะ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการทํางานดานใดดานหน่ึง เชน ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร ระบบ

ขอมูลขาวสาร ความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่องคการใชในกระบวนการผลิต การนํา
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ระบบคอมพิวเตอรมาใชในกิจการตางๆ มากข้ึน ปจจัยดานเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วซึ่งจะเห็นไดจากการเกิดผลิตภัณฑใหม การมีเครื่องจักรเครื่องมือใหม มีสินคาหรือบริการใหมและ

มีวัสดุแบบใหม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะสงผลหลายประการทั้งดานบวกและดานลบตอองคการ 

เชน ชวยเพ่ิมความสามารถในการผลิต การทํางาน การขนสง ลดเวลาที่ใชในการทํางานลง  

เพ่ิมศักยภาพของมนุษยในดานตางๆ เชน เรดารชวยใหมนุษยสามารถเห็นไดไกลขึ้น เปนตน 

1.4 ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural 

dimensions) ไดแก การพิจารณาถึงลักษณะของสังคมที่องคการดําเนินอยู ความเช่ือ คานิยมของคน

ในสังคม จํานวนประชากร โครงสรางประชากร ระดับความรูและการศึกษาของคน ประเพณีและ

วัฒนธรรม ทัศนคติของคน รวมถึงระบบความสัมพันธของคนในสังคม การรวมกลุม ขบวนการทาง

สังคม ชนช้ันและการเลื่อนช้ันทางสังคม เปนตน ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลตอองคการทั้งสิ้น 

1.5 เหตุการณและแนวโนมระหวางประเทศ (International events 

and trends) ปจจัยหรือตัวแปรตางประเทศหรือระหวางประเทศถือเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญ

ประการหน่ึง โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งสภาพการณของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและคาดการณได

ยากลําบากมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกกระทบตอองคการทั้งในภาครัฐและองคการเอกชน 

ทิศทางในการทํางานขององคการจึงตองปรับเปลี่ยนไปตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน เกิดกระแสของ

การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององคการในรูปแบบ ISO การมีกฎระเบียบของโลก หรือองคการ

ระหวางประเทศที่มีผลตอองคการ  เชน  GATT, WTO รวมตลอดไปถึงการดําเนินกิจกรรมของ NGO 

ตางประเทศที่มีผลตอการทํางานขององคการในประเทศ เชน กลุมอนุรักษสงเสริม คุมครองสิ่งแวดลอม 

กลุม Green Peace, ILO เปนตน องคการจะตองคํานึงถึงกระแสทิศทางและปรากฏการณเหลาน้ีใน

การพิจารณาสภาพแวดลอมขององคการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนสภาพแวดลอมทั่วไปของ

องคการน้ัน จะเปนสิ่งที่ไมไดมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือผลสําเร็จขององคการโดยตรง  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปขององคการน้ีมีคําที่เราเรียกวา PEST Analysis (P = Politic คือ

การวิเคราะหปจจัยทางการเมือง E = Economic ไดแก การวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจ S = Social 

หมายถึง การพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรทางดานสังคมและวัฒนธรรม T = Technology คือการ

วิเคราะหตัวแปรทางดานเทคโนโลยี คือการวิเคราะหตัวแปรทางดานเทคโนโลยีและความกาวหนาทาง

วิทยาการตางๆ สวนปจจัยทางดานแนวโนมและเหตุการณตางประเทศน้ันกระจายอยูในตัวแปรอ่ืนๆ 

แลวเพียงแตมองมิติที่เปนระดับนานาชาติเทาน้ัน เชน GATT, WTO ก็จะพิจารณารวมไปกับปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจทางดานเศรษฐกิจ เปนตน จึงไมมีการแยกออกเปนอีกปจจัยหน่ึงในการศึกษาและ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปขององคการ) แลวนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคการ 
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2. สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมของงาน (Specific or Task 

Environment)  

สภาพแวดลอมเฉพาะเปนสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่จะสงผล

กระทบตอความสําเร็จในการทํางานและการบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยตรง สภาพแวดลอม

เฉพาะจึงมีผลตอความสําเร็จหรือการดํารงอยูและลมสลายขององคการ องคการและผูบริหารมักจะให

ความสนใจและใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมเฉพาะขององคการมาก สภาพแวดลอมเฉพาะของ

องคการจะประกอบดวย 

2.1 ลูกคาหรือผูรับบริการขององคการ (Customers) ถือเปนผูที่มี

อิทธิพลตอการดําเนินการขององคการโดยตรง เพราะหากองคการไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาหรือผูรับบริการไดแลว องคการอาจสูญเสียลูกคา ทําใหองคการไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 

ลูกคาจะไดแก บุคคล กลุม หรือ องคการอ่ืน ที่ตองการสินคาหรือบริการขององคการ เชน ลูกคาของ

โรงงานนํ้าตาล ไดแก บริษัทผลิตนํ้าอัดลม ลูกคาของสายการบิน ไดแก นักเดินทาง ผูรับบริการ หรือ

ลูกคาของโรงพยาบาล คือ คนไขหรือผูปวย เปนตน การพัฒนาความสามารถในการดึงดูด สรางความ

พอใจ และรักษาลูกคาขององคการไวจึงถือเปนหนาที่หลักขององคการ โดยเฉพาะในปจจุบันที่ลูกคา

ขององคการตางๆ มีการขยายตัวมากขึ้นจากสภาพที่การติดตอระหวางสวนตางๆ ของโลกเปนไปอยาง

รวดเร็ว และลูกคาขององคการในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน กลาวคือลูกคาในประเทศไทยกับ

ลูกคาในประเทศเพ่ือนบานจะมีความตองการในสินคาและบริการจากองคการตางกัน 

2.2 ผูสนับสนุนหรือผูสงมอบปจจัยการผลิตแกองคการ (Supplier) 

ไดแก องคการที่ทําหนาที่สงมอบทรัพยากรที่จับตองได และไมสามารถจับตอง ไดแก องคการอ่ืน 

ทรัพยากรเหลาน้ีองคการอาจนํามาใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาหรือบริการขององคการหรือใชใน

การดําเนินการขององคการ โดยปกติแลวองคการมักจะนําเขาทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตจาก

องคการหรือหนวยงานอ่ืน บางองคการอาจมีการผลิตทรัพยากรที่ตองใชเองในลักษณะของ 

การดําเนินการแบบครบวงจร แตจะมีกิจการประเภทน้ีไมมากนัก โดยทั่วไปองคการยังจะตองพ่ึงพา

สภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องปจจัยการผลิตอยู ดังน้ัน การไดมาซึ่งทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการโดยเฉพาะในภาวะที่ทรัพยากรมีจํากัดองคการจะตองชวงชิง

ทรัพยากรที่มีอยูใหได ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตจึงเปนหนาที่หลักที่

บงบอกถึงความสําเร็จและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ในการศึกษาองคการภาครัฐหรือ

หนวยงานราชการน้ันการใหความสําคัญกับผูสนับสนุนมีไมมากนัก เน่ืองจากราชการจะเห็นวา

หนวยงานจะตองไดรับงบประมาณจากรัฐบาลอยูแลว 

2.3 คูแขง (Competitors or Rivals) ไดแก หนวยงานอ่ืนที่แขงขัน

กับองคการโดยตรงในเร่ืองลูกคาหรือทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ ดังน้ัน คูแขงจึงอาจไดแก ผูที่
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ผลิตสินคาหรือบริการแบบเดียวกับองคการหรือบริการที่ใชแทนที่กันได หรือาจหมายถึง ผูที่ตองการ

ทรัพยากรทางการบริหารวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณการผลิตแบบเดียวกับองคกรก็ได ซึ่งในกรณีน้ี

องคการที่ทําหนาที่แตกตางกันอาจเปนคูแขงกันได เชน บริษัทผลิตขนมหวานอาจเปนคูแขงกับบริษัท

ผลิตนํ้าอัดลมในการแยงชิงนํ้าตาล ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของธุรกิจทั้งสองประเภท หรือ

องคการที่ตองการผูบริหารคนเดียวกันก็ถือเปนการแขงขันกันในการดึงดูดผูที่มีความรูความสามารถ

แบบเดียวกันใหเขามาทํางานกับหนวยงานของตนเอง โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตลาดแรงงานเปนของ

ผูขาย การแขงขันในดานน้ีย่ิงมีมากและมีความรุนแรง 

การพิจารณาและวิเคราะหถึงคูแขงขันน้ันองคการจะตอง

พิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เน่ืองจากการจะระบุวาใครคือคูแขงขันองคการในดานใดน้ัน

เปนเร่ืองละเอียด องคการหน่ึงๆ จึงสามารถมีคูแขงไดมาก กลาวคือ คูแขงขันที่มีสินคาหรือผลผลิต

แบบเดียวกัน คูแขงที่ตองการทรัพยากรทางการบริหารหรือปจจัยการผลิตแบบเดียวกัน คูแขงที่

ตองการกูเงินหรือตองการแหลงเงินทุนจากที่เดียวกัน คูแขงที่ตองการลูกคากลุมเดียวกัน เปนตน 

สําหรับองคการราชการ การพิจารณาคูแขงเปนเร่ืองยาก ทั้งน้ีเพราะหนวยงานราชการมีลักษณะของ

การผูกขาดสินคาหรือบริการที่องคการราชการผลิตน้ัน มักจะไมมีหนวยงานอ่ืนออกมาแขงขัน 

เน่ืองจากสินคาหรือบริการที่ทางราชการทําเปนสินคาสาธารณะ (public goods or public services) 

นอกจากน้ี องคการราชการจะมีอํานาจในการควบคุมและจัดการบริหารในเร่ืองตางๆ ในสังคม  

การดําเนินการในหลายๆ เรื่องจึงเปนเรื่องของการใชอํานาจบังคับและการดูแลความสงบเรียบรอย

ของสังคม ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายใหอํานาจในการดําเนินเรื่องไว และเปนเรื่องของกลไกในการ

ควบคุมของสังคม คูแขงของหนวยงานราชการที่ทําหนาที่แบบเดียวกันจึงนิยามไดยากหรือไมมีคูแขง

ในลักษณะดังกลาว 

2.4 หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการดําเนินงานขององคการ 

(regulators or government) ไดแก หนวยงานภายนอกองคการที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอ 

การดําเนินการขององคการทั้งในดานการกําหนดนโยบายหรือการปฏิบัติงาน หนวยงานที่มีบทบาทใน

การควบคุมการดําเนินงานขององคการอาจไดแก หนวยงานราชการที่มีหนาที่ในการกํากับ ดูแล หรือ

ควบคุมในงานดานที่องคการดําเนินการอยู หรืออาจไดแกองคการเอกชน หรืออาจไดแก องคการ

เอกชน องคการประชาชน หรือองคการอิสระรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสังคมใหทําหนาที่ใน

การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ นอกจากน้ีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุม 

การดําเนินกิจการขององคการยังอาจไดแก กลุมผลประโยชนในสังคมและหนวยงานในระดับ

นานาชาติ การควบคุมจากหนวยงานของรัฐมักจะเปนเรื่องของการรักษากฎหมายและดูแลใหองคการ

ปฏิบัติตามระเบียบที่ไดวางไว การสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึน ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันใน

สังคม ซึ่งในแตละสังคมการควบคุมดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายจะแตกตางออกไป เชน การมี
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กฎหมายหามการจางแรงงานเด็ก องคการตางๆ ก็ไมสามารถรับเด็กอายุตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนดเขา

มาทํางานได เปนตน ในสวนของการควบคุมกลุมผลประโยชนน้ัน กลุมผลประโยชนอาจมีอิทธิพลตอ

นโยบายและกระบวนการในการดําเนินงานขององคการดวยเชนกัน เชน องคการอาจไดรับ 

การรองเรียนจากองคการเอกชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมในการดําเนินกิจกรรมบางประการทําให

องคการตองทบทวนหรือหยุดดําเนินการในเรื่องดังกลาว เชน กรณีโรงงานแทนทาลัมของไทยที่มีการ

เดินขบวนประทวงไมใหมีการจัดต้ังโรงงานที่จังหวัดภูเก็ต จนโรงงานไมสามารถจัดต้ังได ซึ่งแสดงให

เห็นถึงอิทธิพลของกลุมผลประโยชนที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานของ

องคการ นอกจากน้ี ในปจจุบัน องคการระหวางประเทศถือวามีบทบาทมากตอนโยบายและ

กระบวนการในการดําเนินการขององคการ เชน องคการการคาโลก (WTO) และหนวยงานอ่ืนๆ ที่มี

กฎ ระเบียบ ใหสมาชิกตองปฏิบัติตาม เชน การจะสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศจะตองมีระบบ

การผลิตที่ไดรับ ISO เปนตน สําหรับในประเทศไทยระบบราชการจะถูกควบคุมโดยหนวยงานราชการ

ที่สูงกวาและกฎหมาย และถูกควบคุมตรวจสอบจากประชาชนมากย่ิงขึ้น การดําเนินงานของหนวย

ราชการอาจไดรับการรองเรียนหรือคัดคาน รวมถึงการเดินขบวนตอตาน และประทวงการปฏิบัติงาน

ของหนวยราชการไดจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวิธีการในการปฏิบัติงานของทาง

ราชการไดเชนกัน 

2.5 หุนสวน (partners) จะหมายถึง บุคคล หรือหนวยงานที่ทํา

กิจกรรมรวมกับองคการในรูปแบบของการรวมทุน (joint venture) หรือการดําเนินการในลักษณะ

เครือขายที่จะตองทํางานใหสอดคลองกัน การทํางานในลักษณะหุนสวนน้ีเปนการมององคการใน

ลักษณะที่เปนระบบเปด กลาวคือเห็นวาองคการมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการในทุกๆ เรื่องเองได 

ตองอาศัยความรวมมือกับองคการอ่ืนๆ ซึ่งการรวมกับหนวยงานอ่ืนน้ีองคการจะตองมีการปรับระบบ

การทํางานบางประการเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันได และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ องคการ

จึงเปนเสมือนระบบยอยที่ตองทํางานประสานสอดคลองกับระบบยอยอ่ืนๆ จึงจะเกิดประโยชนเต็มที่ 

การทํางานรวมกันขององคการจะกอใหเกิดผลดีกับองคการหลายประการ คือ องคการที่เขามาทํางาน

รวมกันสามารถลดความเสี่ยงในการดําเนินการตามลําพัง ชวยประหยัดงบประมาณในการลงทุนซึ่งแต

ละองคการอาจมีขอจํากัดไมสามารถลงทุนเองทั้งหมดได นอกจากน้ีวิธีการทํางานในลักษณะของ 

การรวมทุน และเครือขายจะชวยใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงานที่ทํางานรวมกันอันเปน

การชวยเหลือกันในการพัฒนาองคการ การทํางานในลักษณะรวมทุนหรือเครือขายน้ีไมจําเปนวา

จะตองเปนหนวยงานประเภทเดียวกัน จึงจะรวมทุนหรือเปนเครือขายกันได อาจมีการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานราชการกับเอกชนก็ได 

2.6 ผูถือหุน (stockholders) ถือเปนเจาของกิจการซึ่งจะมีบทบาท

ตอทิศทางการดําเนินงานขององคการมากที่สุด ผูถือหุนจะคอยกําหนดแนวนโยบาย บทบาท ภารกิจ 
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และหนาที่ขององคการ ผูถือหุนเปนผูที่ลงทุนและเปนเจาของเงินทุนในกิจการ ผูถือหุนมักจะมุง

ประโยชนขององคการโดยพยายามใหองคการมีรายไดมากที่สุดและลดตนทุนหรือคาใชจายของ

องคการลง การที่ผูถือหุนจะลงทุนกับองคการตอหรือไมน้ันมีผลตอความเจริญเติบโตและความอยูรอด

หรือลมสลายขององคการโดยตรง 

จากปจจัยสภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมของงานในองคการ

จะเห็นวาการดําเนินงานขององคการข้ึนอยูกับปจจัยดานน้ีมาก การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมเฉพาะ

ขององคการน้ีในทางการวางแผนกลยุทธเรียกเทคนิคที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมเฉพาะขององคการ

วา five-force model ซึ่งจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ปจจัยดานลูกคา ปจจัยดานคูแขงหรือของที่

ใชแทนกันได ปจจัยดานผูที่จะเขามาทําธุรกิจดานน้ีรายใหม ปจจัยดานผูสนับสนุน ปจจัยดาน

เทคโนโลยี เปนตน อยางไรก็ดี การพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกองคการน้ีองคการจะตองพิจารณาให

รอบคอบ เน่ืองจากปจจัยสภาพแวดลอมแตละดานจะมีอิทธิพลตอองคการแตกตางกันออกไปขึ้นอยู

กับสถานการณ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการอาจนํามากําหนดเปนโอกาสในการ

ทํางานขององคการ (opportunity) และภัยอุปสรรคที่องคการอาจจะเผชิญ (threat) 

2.5.3.2 สภาพแวดลอมภายในองคการ (Internal Environment)  

ไดแก สภาพการณหรือปรากฏการณตางๆ ภายในองคการหรือสภาพ

ภายในองคการที่มีตอการดําเนินกิจการขององคการ การศึกษาหรือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

องคการน้ีไมเปนที่สนใจมากนัก ทั้งน้ีเพราะคนสวนใหญเห็นวาสภาพภายในองคการเปนสิ่งที่องคการ

สามารถควบคุมไดเองอยูแลวการจัดการจึงมักไมใชเรื่องที่ยุงยาก ความรูสึกหรือความเช่ือดังกลาวผลัก

ใหคนมองขามความสําคัญของสภาพแวดลอมภายในองคการไป ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวองคการที่ประสบ

ปญหาสวนใหญมักเกิดจากการที่องคการไมสามารถจัดระบบภายในองคการไดหรือไมสามารถจัดการ

กับสภาพแวดลอมภายในองคการได ทําใหองคการมีความสามารถในการดําเนินงานลดลงหรือมีชีวิต

สมรรถนะตํ่าลงจนองคการไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการได และ

ทําใหองคการเสื่อมและตายในที่สุด การพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายในองคการจึงเปนสิ่งสําคัญ

และสงผลกระทบตอการดําเนินงานตลอดจนผลสําเร็จขององคการในที่สุด ดังน้ัน ในสวนน้ีจะ

พิจารณาถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายในองคการแลว

จะพบวา การศึกษาปจจัยภายในองคการน้ันนักวิชาการกําหนดปจจัยภายในองคการแตกตางกันออกไป 

เชน James D. Thomson เห็นวา องคการประกอบดวยสวนยอยๆ 3 สวนดวยกัน คือ สวนสถาบัน 

(institution) ไดแก ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานซึ่งทําหนาที่ในการรับสภาพแวดลอมขององคการ

และกําหนดทิศทางในการทํางาน แนวนโยบายขององคการ และติดตอกับสภาพแวดลอมภายนอก

องคการโดยตรง สวนการจัดการ (management) ไดแก ผูบริหารระดับกลางในองคการทําหนาที่กําหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน แปลงแผนและนโยบายไปสูการปฏิบัติจริง ติดตามงานในระดับการปฏิบัติ 
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สวนเทคนิคหรือเทคโนโลยี (technology) ไดแก ระดับผูปฏิบัติงานในองคการทําหนาที่ในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ขององคการ ในสวนน้ีจะทําหนาที่ในการผลิตสินคาหรือบริการขององคการโดยตรง 

สําหรับการศึกษาในสวนน้ีจะแบงสภาพแวดลอมภายในองคการออกเปน

ระบบยอยๆ ดังน้ี คือ 

1. ระบบการนํา (leadership) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการทํางาน

รวมกันในองคการ การมีระบบผูนํา แบบของผูนํา การนําจะทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไว เน่ืองจากมีผูนําคอยกระตุนและผลักดัน ระบบการนําในองคการมักจะพิจารณา

ถึงปจจัยตางๆ คือ ภาวะผูนํา ซึ่งไดแก รูปแบบการทํางานของผูนํา สไตลการบริหารงานของผูนํา  

การติดตอสื่อสารในองคการ (communication) ระบบการจูงใจในองคการ (motivation) และระบบ

วัฒนธรรมและคานิยมในองคการ (culture/value) ผูนําจะมีอิทธิพลตอการทํางานของผูปฏิบัติงาน

มาก ผูนําจะเปนผูที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ

ปฏิบัติงานขององคการดวย ในปจจัยดานระบบการนําในองคการน้ี อาจมีประเด็นยอยๆ ที่นํามา

พิจารณาในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ คือ ภาวะผูนํา อาจพิจารณาถึงรูปแบบของ

ผูนําและผูตามในองคการ การยอมตามของผูปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารอาจพิจารณาถึงรูปแบบการ

ติดตอสื่อสารที่องคการใช วิธีการในการติดตอสื่อสาร ชองทางการติดตอสื่อสาร การกระจายของ

ขอมูลขาวสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารในองคการ ในดานของระบบการจูงใจ

องคการอาจวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ดานแรงจูงใจ เชน การจัดระบบ การตอบแทนและใหรางวัลแก

พนักงาน การออกแบบงาน บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในที่ทํางาน เปนตน 

ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการและคานิยมองคการ ไดแก ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ รายละเอียด

ของปจจัยตางๆ เหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการทํางานและการบรรลุเปาหมายขององคการ 

2. ระบบโครงสรางองคกร (organizational structure) เปนการพิจารณา

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางองคการ เชน การจัดแบงหนวยงานยอยในองคการลักษณะการจัด

หนวยงานยอยๆ การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะในองคการ ประเภทของการจัดโครงสราง

องคการ (จัดองคการตามหนาที่ ตามลูกคา ตามสถานที่ ตามกระบวนการ) จํานวนสายการบังคับบัญชา 

(hierarchy) ขอบขายของการควบคุมในองคการ (span of control) ความสลับซับซอนของโครงสราง

องคการ (complexity) ความเปนทางการในองคการ (formality) การรวมอํานาจในองคการ 

(centralization) โครงสรางองคการจะทําใหรูวาแตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่และภาระรับผิดชอบ

ในเรื่องใดบาง การศึกษาโครงสรางองคการอาจพิจารณาไดจากแผนภูมิขององคการ (organization 

chart) และประกาศจัดต้ังหนวยงานซึ่งระบุอํานาจหนาที่ขององคการไว 

3. ระบบการทํางานหรือระบบผลิตในองคกร (technology) การพิจารณา

ระบบผลิตขององคการเปนการวิเคราะหถึงกระบวนการและวิธีการตางๆ ที่องคการใชในการแปรสภาพ
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ปจจัยนําเขา (Inputs) ใหเปนปจจัยนําออก หรือผลผลิตขององคการ (Outputs) โดยจะศึกษาถึงปจจัย

ยอยๆ หลายประการ เชน กระบวนการในการทํางาน (work flow) วิธีการที่ใชในการทํางาน และอาจ

รวมถึงการออกแบบงาน (task design) ดวย โดยปกติแลวระบบผลิตขององคการจะเปนสิ่งที่องคการ

ถือเปนความลับและไมตองการใหผูอ่ืนไดรับรูถึงเทคนิควิธีตางๆ ที่องคการใชในการทํางานโดยเฉพาะ

ในองคการเอกชนที่มีการแขงขันสูง การรักษาระบบผลิตมาใหถูกกระทบจากสภาพแวดลอมจึงเปน 

สิ่งสําคัญ ระบบผลิตจึงเหมือนกับแกนหรือวงในที่สุดขององคการ 

4. ปจจัยดานบุคคลในองคการ (human resources) บุคคลในองคการ

ถือเปนทรัพยากรสําคัญที่จะทําใหองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลเปนหน่ึงในสามปจจัยสําคัญที่

ทําใหองคการประสบความสําเร็จ (อีกสองปจจัยคือทุนและเทคโนโลยี ซึ่งบุคคลก็จะเปนผูหาทุน 

แสวงหา และเลือกใชเทคโนโลยีอยูดี) การที่องคการใดมีบุคคลที่มีความรูความสามารถมากก็จะทําให

องคการสามารถดําเนินการตางๆ ไดดี การวิเคราะหปจจัยภายในดานบุคลากรประกอบดวย  

การพิจารณาถึงบุคคลที่องคการมีอยู ความรู ความสามารถและทักษะของบุคคลในองคการ ระบบ 

การบริหารงานบุคคลขององคการต้ังแตการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การบรรจุแตงต้ัง  

การฝกอบรมและพัฒนา การจัดระบบสวัสดิการ เงินเดือนและคาตอบแทน และสิทธิประโยชนตอบ

แทนอ่ืนๆ การวางแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การประเมินความดี

ความชอบ ระบบพนักงานสัมพันธในการทํางาน การวิเคราะหปจจัยดานบุคคลในองคการจะทําให

องคการทราบศักยภาพของตนเอง 

5. ปจจัยดานระบบขอมูลขาวสารและการควบคุม (information and 

control system) ระบบขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยที่สําคัญทางการบริหาร ประการหน่ึงจะทําให

องคกรสามารถทํางานได โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันที่ขอมูลขาวสารตางๆ มีความสําคัญและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบขอมูลขาวสารจะเปนเรื่องของขอมูลตางๆ ที่องคการตองใชในการ

ทํางานซึ่งแตละองคการจะแตกตางกันออกไปตามแตประเภทและลักษณะขององคการ สําหรับระบบ

การควบคุมในองคการเปนการวิเคราะหถึงการติดตามปฏิบัติงานตางๆ ในองคการ ซึ่งจะเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับระบบการจัดสรรงบประมาณในองคการ การใหรางวัลตอบแทนในการทํางาน กฎระเบียบ

ปฏิบัติในองคการ การมีกฎเกณฑและมาตรฐานในการทํางาน ซึ่งปจจัยดานขอมูลขาวสารและ 

การควบคุม จะทําใหองคการสามารถปฏิบัติหนาที่และทราบถึงความกาวหนาของงานที่ทําในแตละ

ชวงเวลาได 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการน้ีจะทําใหองคการไดทราบ

ถึงสถานะ สมรรถนะ และศักยภาพขององคการในลักษณะที่เรียกวา “รูเรา” การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในองคการอาจนํามาใชกําหนดจุดออน (weakness) และจุดแข็ง (strength) และนํามาใชกําหนด

กลยุทธขององคการตอไปและยังเปนปจจัยที่ใชพิจารณาในเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติ
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ตามกลยุทธขององคการดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการจึงเปนประเด็นสําคัญใน

การศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมองคการ 

2.5.4 ลักษณะสภาพแวดลอมองคการของ Tom Burns and G.M. Stalker 

Tom Burns and G.M. Stalker แบงประเภทของสภาพแวดลอมองคการโดย

การศึกษาจากอุตสาหกรรมในอังกฤษและสกอตแลนด จํานวน 20 แหง และไดสัมภาษณผูบริหารและ

สังเกตการณกิจการขององคการเหลาน้ัน โดยไดประเมินสภาพแวดลอมขององคการในเรื่องอัตรา 

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ตลาด และผลผลิตขององคการที่เห็นวา สภาพแวดลอมขององคการ

จะสัมพันธกับโครงสรางการบริหารภายในองคการ Burns และ Stalker แบงลักษณะของ

สภาพแวดลอมและโครงสรางภายในออกเปน 2 แบบ คือ 

2.5.4.1 สภาพแวดลอมที่มีเสถียรภาพ (Stable Environment)  

เปนลักษณะของสภาพแวดลอมที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง หรือหากเปลี่ยนแปลง

ก็จะมีลักษณะคอยเปนคอยไป องคการสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมได 

สภาพแวดลอมเชนน้ีองคการควรจัดโครงสรางองคการแบบเครื่องจักรกล (mechanistic structures) 

ซึ่งจะมีลักษณะสําคัญ คือ มีกฎระเบียบ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน มีสายการบังคับบัญชา มีความ

สลับซับซอน (complexity) ความเปนทางการ (formalization) และการรวมอํานาจ (centralization) 

สูง ซึ่งเหมาะที่จะทํางานประจํา (routine) และมีความเปลี่ยนแปลงชาหรือตอบสนองตอความไม

คุนเคยไดชา 

2.5.4.2 สภาพแวดลอมที่ผันผวน (Turbulent Environment)  

เปนสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  

หรือการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณไดยาก สภาพแวดลอมลักษณะน้ีองคการควรมี

การจัดโครงสรางองคการแบบยืดหยุนเหมือนสิ่งชีวิต (organic structure) ซึ่งจะมีลักษณะเดน คือ  

มีโครงสรางอยางหลวมๆ มีความคลองตัวยืดหยุนและปรับตัวไดดี กฎ ระเบียบมักจะไมมีการกําหนด

เปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารที่เนนในแนวนอนมากกวาแนวด่ิง และผูที่มีอํานาจหรืออิทธิพลใน

องคการขึ้นอยูกับความรูและความเช่ียวชาญมากกวาอํานาจจากตําแหนง 

ลักษณะของสภาพแวดลอมองคการทั้ง 2 แบบ ตองการการจัดการที่

แตกตางกัน องคการควรมีโครงสรางแบบเคร่ืองจักรกล (mechanistic) ในสภาพแวดลอมที่มีเสถียรภาพ 

และควรมีโครงสรางแบบสิ่งมีชีวิต (organic) ในสภาพแวดลอมแบบผันผวน ซึ่งเราสามารถสรุป

ลักษณะขององคการแบบเครื่องจักรกล และองคการแบบสิ่งมีชีวิตไดดังตาราง 
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ตารางที่ 2.1 

 

ลักษณะขององคการแบบเครื่องจักรกล และองคการแบบสิ่งมีชีวิต 

องคการแบบเครื่องจักรกล  

(mechanistic) 

องคการแบบสิ่งมีชีวิต 

(organic) 

- แบงงานเปนสวนๆ ตามความชํานาญเฉพาะ -  พนักงานในหนวยทํางานรวมกัน 

-  กําหนดงานแตละหนาที่อยางชัดเจน 
-  การทํางานเปนทีม การกําหนดหนาที่ยืดหยุน 

ปรับตัวตลอดเวลา 

-  ยึดหลักสายบังคับบัญชา การควบคุม

ตามลําดับช้ันและมีกฎระเบียบในการทํางาน 

-  ไมเนนสายบังคับบัญชาและอํานาจในการ

ควบคุม มีกฎระเบียบในการทํางานไมมาก 

-  ความรูและการควบคุมการทาํงานรวมอยูที่

ผูบริหารระดับสูง 

-  ความรูในการทํางานและควบคุมการจายอยู

ในจุดตางๆ ขององคการ 

-  การสื่อสารตามแนวต้ัง -  การสื่อสารเปนไปตามแนวนอน 

 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขางตนพอที่จะสรุปไดวาการบริหารจัดการ

เปนกระบวนการบริหารจัดการนิทรรศการพรอมไปกับการใชองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน คือ 

การวางแผน การจัดองคการ การนําและการจูงใจ และการควบคุมควบคูกันไป เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือและประสานงานกัน

ระหวางคนในองคการ 

 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ธีรอาภา บุญจันทร, เสาวภา พรสิริพงษ, และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน (2555) ไดทําการ 

ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือสรางวัตถุจําลองทางพิพิธภัณฑที่เหมาะสมตอคนตาบอด 

เน่ืองจากความพิการทางสายตาทําใหคนตาบอดขาดโอกาสทางการรับรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  

การสรางวัตถุจําลองทางพิพิธภัณฑที่สามารถถายทอดความรูสูคนตาบอดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่สามารถทําใหเด็กตาบอดไดรับการเรียนรูจากการสัมผัสดวยตนเองก 

ลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 3 กลุม คือ นักเรียนที่ตาบอดสนิทของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ธรรมสากลหาดใหญ จ.สงขลา จํานวน 12 คน ผูปกครองจํานวน 12 คน และ ครูประจําช้ัน จํานวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสัมภาษณผูปกครองและครูประจําช้ัน แบบทดสอบกอน และหลัง 

การสรางวัตถุจําลองสําหรับเด็กตาบอด ในสวนของเด็กไดทําการศึกษาการสัมผัสรับรูตอวัตถุที่คนตา
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บอดใชในชีวิตประจําวัน นํามาเปนพ้ืนฐานในการทดสอบ การสัมผัสรับรูจากวัตถุที่มีพ้ืนผิว ขนาด

รูปทรง และลักษณะตางๆ ที่สงผลตอ การรับรูทางการสัมผัส ของคนตาบอด อันนําไปสูการคนหา

ลักษณะที่เหมาะสมตอการสรางวัตถุจําลองทางพิพิธภัณฑของคนตาบอด 

ผลการศึกษาพบวา วัตถุจําลองที่ดีตอการสัมผัส รับรูของคนตาบอด ควรมีรูปทรงหรือ

ลักษณะเฉพาะของวัตถุขนาดที่เหมาะสม มีลักษณะเสมือนจริง มีความปลอดภัย และ คงทน 

นอกจากน้ีควรมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่สามารถเปนสื่อในการชวยเสริมความเขาใจใหแกคนตาบอดได 

เชน อักษรเบรลลและการบอกเลาเรื่องราวประกอบการสัมผัสรับรูสามารถชวยในเด็กตาบอดคาดเดา

ตอสิ่งที่สัมผัส ซึ่งเปน การเพ่ิมศักยภาพการรับรูไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

กรวิทย จันทรดี (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 

คนตาบอดตนแบบ (Best Practice) ในการเดินทางไปประกอบอาชีพจากชุมชนคนตาบอดดาวคะนอง

ดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการประเมินทักษะการทํา

ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว 

ผลการศึกษาพบวา ในชุมชนมีคนตาบอดตนแบบ จํานวน 3 คนมีทักษะการใชไมเทา

ขาวที่ดี สามารถใชทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม และ การเคลื่อนไหว โดยใชประสาท

สัมผัสสวนอ่ืนมาชวยเชน การฟงเสียง การสัมผัส การรับรูตําแหนง และ ทิศทาง การรูจักเสนทางเดิน

รถโดยสารประจําทาง และการอาศัยการถามจากคนที่สายตาดี จึงจะสามารถเดินทางออกจากชุมชน

ดาวคะนองไปประกอบอาชีพไดดวยตนเอง มีความกลา และ ความมั่นใจในการเดินทางไดดวยตนเอง

โดยไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนวาประสบความสําเร็จในการทํางานไดดวยตนเอง มีลักษณะเปน

ผูนําชุมชน โดยทําหนาที่เปนผูนําชุมชนรองผูนําชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนและมีคุณภาพชีวิต  

มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงการแตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสม มารยาททางสังคมที่ดี มีการ

มองโลกในแงดี การแสดงออกทางความคิดไดดี มีวิสัยทัศนและมีมนุษยสัมพันธที่ดีและคนตาบอดตนแบบ

ทั้ง 3 คน เคยไดรับการฝกอบรมทักษะการสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว

จากสถาบันเกี่ยวกับคนตาบอดมาแลว 

ศุภสิทธ์ิ จิตนภากาญจน (2554) ไดทําการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบหองสมุด

ของโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอาคารหองสมุด

และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรูของนักเรียนตาบอด โดยศึกษาโรงเรียน

ประจําภาคตางๆ จํานวน 5 แหงแบบสัมภาษณ แบบสังเกต และการทดลอง ผูวิจัยทําการสัมภาษณ 

ครู-อาจารย และ บรรณารักษจํานวน 44 คนสัมภาษณ และ ทําการทดลองนักเรียนตาบอด จํานวน 

172 คน และ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคารอยละ สรุปผลเสนอเปนแนวความคิดในการออกแบบ

หองสมุด และโครงรางงานออกแบบสถาปตยกรรม โดยใชพ้ืนที่ภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนตัวอยางในการออกแบบ 
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ผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมภายนอกหองสมุด ดานสถานที่ต้ังของหองสมุดควรมี

การกําหนดสถานที่ต้ังของหองสมุดใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน ควรอยูบริเวณ

สวนหนาของโรงเรียนและอยูช้ันลางของอาคาร ซึ่งเปนศูนยกลางของผูใชอาคารสะดวกในการเขาถึง 

ควรอยูในบริเวณที่ไมจํากัด สามารถขยายหองสมุดไดในอนาคต 

ดานองคประกอบและขนาดพ้ืนที่สวนตางๆ ของหองสมุด พบวา การเลือกพ้ืนที่น่ังอาน

หนังสือเปนบริเวณมุมหองสมุด จํานวนโตะ เกาอ้ี ช้ันวางหนังสือ และ บริเวณอุปกรณเสริมทักษะยัง

ไมเพียงพอตอความตองการ และ อุปกรณครุภัณฑยังมีขนาดที่ไมเหมาะสมกับสรีระของนักเรียนตา

บอดที่เปนผูใช ควรมีการจัดทําอุปกรณเหลาน้ันใหมีขนาดเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูใชมากที่สุด 

ดานสภาพแสงสวางภายในหองสมุด พบวา แสงสวางภายในหองสมุดเพียงพอตอความ

ตองการและแสงสวางที่เหมาะสมกับหองสมุดควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติซึ่งเปนแสงสวางที่ผูใช

รูสึกสบายตอการมองเห็นและเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา ถามีการติดต้ังดวงไฟภายในหองสมุด

ควรติดต้ังอยูในระดับเพดาน 

ดานการเลือกใชสีในสวนตางๆ พบวา อุปกรณครุภัณฑภายในหองสมุดควรมีการใชสีที่

กลมกลืนกับสีของอุปกรณครุภัณฑหรือพ้ืนรอบขาง สําหรับอุปกรณครุภัณฑที่ตองการเปนจุดสังเกต

เพ่ือประโยชนในการรับรูควรมีการใชสีที่ตัดกันกับอุปกรณครุภัณฑหรือพ้ืนที่รอบขาง โดยสีที่นักเรียน

ตาบอดประเภทเห็นเลือนรางมองเห็นชัดที่สุดคือ สีแดง สีเหลือง สีขาว ควรนําสีดังกลาว มาใชรวมใน

การออกแบบ 

ดานลักษณะพ้ืนผิววัสดุ พบวา ลักษณะผิววัสดุแบบขรุขระมีผลชวยในการรับรูจาก 

การสัมผัสบริเวณที่ครู อาจารย และ บรรณารักษ ตองการใหมีผิววัตถุที่ใชในการสัมผัสคือบริเวณ 

พ้ืนทางเดิน สําหรับ นักเรียนตาบอดตองการใหบริเวณช้ันวางหนังสือเปนวัสดุที่มีผิวสัมผัสมากที่สุด 

ดานการควบคุมเสียง พบวา เสียงรบกวนสวนใหญ เกิดจากคนที่เดินผานหองสมุด

รวมถึงเด็กนักเรียนที่สงเสียงดังบริเวณทางเขาหองสมุด เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในหองสมุดเสียง

รบกวนสวนใหญเกิดจากนักเรียนคุยกันสงเสียงดัง และ บริเวณที่เกิดเสียงรบกวนเกิดขึ้นบริเวณภายใน

สวนอานหนังสือเน่ืองจากนักเรียนน่ังรวมกันเปนกลุมและ แบบน่ังอานคนเดียว ลักษณะเสียงที่รูสึกวา

มีประโยชนในการใชหองสมุดมีลักษณะเสียงที่สะทอนเพ่ือที่จะรูสึกถึงสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว 

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแนวความคิด และ องคประกอบทาง

สถาปตยกรรม เพ่ือการออกแบบอาคารหองสมุดของโรงเรียนสอนคนตาบอดที่สามารถตอบสนองผูใช

และสอดคลองกับสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

จิตรมณี สิริสิทธิกุล (2545) ไดทําการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดลอม

เพ่ือการรับรูของคนตาบอด มุงคนหาปจจัย และ ลักษณะสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการหาทาง

ของคนตาบอดในการเดินผานเขาไปในสภาพแวดลอมใหสามารถใชสอยรวมกับคนทั่วไปไดอยาง
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เหมาะสม ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวนรวมทั้งสิ้น 31 คน 

การศึกษาแบงออกเปน 3 สวนไดแก 

1. ผังพ้ืนที่กับการหาทาง 

2. การรับรูสี 

3. ผิวพ้ืน 

จากการเก็บขอมูล ผังพ้ืนกับการหาทางมี 2 ลักษณะ คือ การทดสอบความซับซอนของ

ผังพ้ืนกับการหาทาง โดยการสังเกตพฤติกรรมการหาทางของคนตาบอดขณะที่เดินผานเขาไปใน

สภาพแวดลอมที่กําหนดเพ่ือบันทึกความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นหรืออุปสรรคในการหาทาง และ  

การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลจากความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับความสะดวกในการ

เขาถึง และ จุดสังเกตที่ชวยในการหาทาง สี และผิวพ้ืนเปนการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย

ที่ชวยในการหาทางของคนตาบอด และ การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลจาก

ความคิดเปนในการชวยหาทางสําหรับคนตาบอด 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผังพ้ืนที่มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนคนตาบอดจะมีความสามารถ

ในการหาทางลดลง มีการแสดงความสามารถในการหาทางดวยอัตราที่เร็วกวาในเสนทางที่มีความซับซอน

เปนอันดับที่ 1 ถึง 2 และ ในอัตราที่ชาลงในเสนทางที่มีความซับซอนเปนอันดับที่ 3 ถึง 5 มีความ

แตกตางระหวางความสามารถในการหาทางของคนตาบอด กับการไดรับขอมูลทางสภาพแวดลอม 

พบวา กลุมที่ไดรับขอมูลเพ่ิมเติมมีอัตราการหาทางสูงกวากลุมที่ไมไดรับขอมูลและมีความลังเลในการ

หาทางครั้งแรกในกลุมที่ไมไดรับขอมูล ไมพบความแตกตาง ของการหาทางกับลักษณะเฉพาะของบุคคล 

เชน ระดับการมองเห็น, อายุ, เพศ, ระยะเวลาการตาบอด, ประสบการณการเดินทาง หรือ อุปกรณที่

ใชในการเดินทาง การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนที่ของอาคารที่ ใช

ทําการศึกษาพบวา อยูในระดับมากในบริเวณพ้ืนที่ที่เปนจุดเริ่มตน, พ้ืนที่ที่เขาถึงเปนอันดับ 2 และ 

จุดสุดทาย และ ลดระดับลงตามลําดับตําแหนงพ้ืนที่ที่เดินเขาถึง ไมพบความแตกตางในการประเมิน

ความคิดเห็นของแตละพ้ืนที่ และ มีการใชตําแหนงพ้ืนที่, ขนาดพ้ืนที่, บันได และ ประตู เปนจุดสังเกตใน

การชวยหาทางประมาณรอยละ 10 

สี พบวา คนตาบอดสามารถมองเห็นสีได ความชัดเจนของการมองเห็นมีความแตกตาง

กัน ตามสี ขนาดและระยะทาง โดยมีแนวโนมของการมองเห็น สีเหลือง และ สีแดง ไดมากที่สุด 

รองลงมาคือสีนํ้าเงินและสีเขียว และ สีมวงในระดับนอยที่สุด ขนาดที่มองเห็นไดมากคือ 15-30 

เซนติเมตรที่ระยะทาง 1.50-3 เมตร พบความสัมพันธระหวางสีขนาดและระยะทางกับความชัดเจนใน

การมองเห็นของคนตาบอดอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมองเห็นสีของคนตาบอดมาก

ที่สุด ไดแก ระยะทางการมอง, ขนาดและสีลูกศร ตามลําดับ การประเมินความคิดเห็นในการชวย
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หาทางมีความสอดคลองกับการศึกษาขางตน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวาง สี และ 

ขนาดลูกศร 

ผิวพ้ืน พบวา คนตาบอดสามารถรับรูผิวพ้ืนแถบเสนตรง ไดถูกตองมากกวา สี่เหลี่ยม

จัตุรัส ที่ขนาดความกวางของรอง 15-25 มิลลิเมตร พบความสัมพันธระหวางรูปแบบผิวพ้ืนและ 

ความกวางของรอง กับการรับรูความหยาบของคนตาบอดอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 

การรับรูผิวพ้ืนของคนตาบอดสูงสุด ไดแก ความกวางของรอง ผลการประเมินความคิดเห็นในการชวย

หาทางกลุมตัวอยางมีความสอดคลองกับการศึกษาขางตน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางรูปแบบผิวพ้ืนและความกวางของรอง 

ชัชวาล ศรีโหมด และ เทพมงคล พัฒนะเศรษฐ (2543) ทําปริญญานิพนธ เรื่อง โรงงาน

ออกแบบและสรางแทนวางแผนผังแสดงบริเวณภายในอาคาร สําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งงาน

ปริญญานิพนธน้ี วัตถุประสงคเพ่ือ ออกแบบและสรางแทนวางแผนผังแสดงบริเวณภายในอาคาร

สําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งจะชวยใหผูพิการทางสายตาทําความเขาใจแผนผังของอาคารวาประกอบ

ไปดวยแผนกอะไรบาง อยูในทิศทางและทางไหนที่สามารถเดินผานได ทางไหนมีสิ่งกีดขวาง โดยทํา

การสื่อสารกับผูพิการทางสายตาดวยแผนผังสัญลักษณของอาคารที่มีลักษณะนูนข้ึนมา และนําอักษร

เบรลลมาอธิบายสัญลักษณตางๆ ของแผนผังภายในอาคารและยังนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชงาน

รวมดวย ซึ่งขอบเขตของงานน้ีคือทําการออกแบบและสรางตนแบบแทนวางแผนผังของอาคารเพ่ือใช

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช้ันที่ 1 ตึกอํานวยการ 

Lowenfield (1963) ศึกษาเรื่องการรับรูและการเกิดกระบวนการความคิดรวบยอดของ

คนตาบอด (Perceptual and Conceptual Process of the Blind) กลาวไววา คนตาบอดจะมี

ปญหาเฉพาะในเรื่องของกระบวนการเกิดการรับรู การเกิดความคิดรวบยอดและการเคลื่อนไหว

เทาน้ัน และเปนที่นาสังเกตวาเด็กที่ตาบอดต้ังแตกําเนิดจะมีการรับรูวัตถุสิ่งของตางๆ ในโลกน้ีและ

สรางภาพพจนหรือเกิดความคิดรวบยอดในวัตถุน้ันๆ แตกตางออกไปจากเด็กทั่วไป 
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การบริหารจัดการสื่อนิทรรศการ 

 

 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

- เพศ - เพศ 

- อายุ - อายุ 

 

การรับรู ความคิดเห็น 

 

ดานประสาทสัมผัส ดานเน้ือหาในสถานการณจําลอง 

- หู (การไดยิน) - หองรับแขก - ดานสภาพแวดลอมของนิทรรศการ 

- จมูก (การดมกลิ่น) - สวนสาธารณะ - ดานเน้ือหาของนิทรรศการ 

- ลิ้น (การลิ้มรส) - ริมทางเทา 

- อวัยวะสัมผัส (รางกาย) - รานคาริมทางเทา 

- คอนเสิรต 

- รานอาหาร 

 

 

นิทรรศการบทเรียนในความมดื 

(Dialogue in the Dark) 

 

 

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อนิทรรศการ 

“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ในครั้งน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใชรูปแบบของการสัมภาษณในเชิงลึก (In-Depth Interview) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชรูปแบบของการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้งหมดต้ังแตเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว จึงนํามา

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 การศึกษาในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3.1.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา จากแหลงขอมูล 2 ประเภท คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) และจากแหลงขอทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ทั้งพนักงานและผูบริหาร โดย

คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูล

เบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดสรางนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

3.1.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

คัดเลือกจากตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) ซึ่งอิงมาจากหัวขอที่ตองการศึกษา คือ การบริหารจัดการโครงการ และ

ความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสื่อนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ผูวิจัยได

กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปน

ปจจัยที่มีผลตอนิทรรศการ แบงเปน 2 สวน คือ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 4 คน ดังน้ี 
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สวนผูบริหาร 

1. นายชนินทร วรรณวิจิตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองประสานงาน 

  โครงการรักษาการผูอํานวยการ 

  สํานักโครงการพิเศษ 

2. นายอุดม ออนนาเลน ตําแหนง วิทยากรอาวุโส (Master Guide) 

  ประสบการณการทํางาน 6 ป อายุ 37 ป 

สวนผูปฏิบัติงาน 

1. นายจินตนาการ สกุลรัตนภรณ ตําแหนง วิทยากร (Guide) 

  ประสบการณทํางาน 1 ป อายุ 25 ป 

2. นายวิสุทธ์ิ จริงมีสุข ตําแหนง อาสาสมัคร 

  ประสบการณทํางาน 5 ป อายุ 29 ป 

3.1.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ดวยการสนทนาตามประเด็นที่อยูภายใตกรอบของการศึกษาและวัตถุประสงคในการวิจัย 

โดยจะสรางคําถามเพ่ือนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยางดังกลาว ซึ่งกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาไว

ลวงหนา อิงจากวัตถุประสงคของการศึกษา สามารถจําแนกคําถามดังน้ี 

สําหรับผูบริหาร 

1. สําหรับรักษาการผูอํานวยการสํานักโครงการพิเศษ 

1.1 นิทรรศการตองการสื่อความหมายใดใหกับผูเขาชม 

1.2 การจัดนิทรรศการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร 

1.3 กลุมเปาหมายหลักของการจัดนิทรรศการน้ีเปนใคร 

1.4 อะไรคือจุดเดนของนิทรรศการน้ี 

1.5 มีแนวทางการบริหารนิทรรศการอยางไร 

1.6 มีความคาดหวังตอผูชมหลังจากเขาชมนิทรรศการอยางไรบาง 

1.7 มีการประเมินหรือวัดผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคอยางไรบาง 

2. สําหรับวิทยากรอาวุโส 

2.1 บุคลากรในนิทรรศการแตละคนมีบทบาทอยางไร 

2.2 มีหลักเกณฑอยางไรในการคัดเลือกผูพิการทางสายตามาทําหนาที่

วิทยากร 

2.3 แผนการดําเนินงานในแตละวันเปนอยางไร 

2.4 ในการปฏิบัติงานจริง เปนไปตามที่วางแผนหรือไม 
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สําหรับผูปฏิบัติงาน 

3. สําหรับวิทยากร 

3.1 แผนการดําเนินงานในแตละวันเปนอยางไร 

3.2 ในการปฏิบัติงานจริง เปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม 

3.3 มีปญหา อุปสรรคใดบางตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ 

3.4 คิดวาการจัดนิทรรศการน้ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

หรือไม 

4. สําหรับอาสาสมัคร 

4.1 แผนการดําเนินงานในแตละวันเปนอยางไร 

4.2 ในการปฏิบัติงานจริง เปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม 

4.3 มีปญหา อุปสรรคใดบางตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ 

4.4 เหตุใดจึงสนใจเขารวมเปนอาสาสมัคร 

4.5 คิดวาการจัดนิทรรศการน้ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

หรือไม 

3.1.4 การสํารวจความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการทดสอบ

ความเที่ยงตรง โดยการถามคําถามประเด็นเดียวกันกับผูใหสัมภาษณหลายๆ คนทั้งผูบริหารและ

บุคลากร เพ่ือตรวจสอบดูวาขอมูลที่ใหตรงกันหรือไม ในกรณีที่ขอมูลขัดแยงกัน จะสัมภาษณซ้ําเพ่ือ

หาขอมูลที่เปนกลางและเที่ยงตรงที่สุด 

3.1.5 การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังน้ีโดยอาศัยแนวคิด และทฤษฎีใน

เรื่องของการออกแบบนิทรรศการ เพ่ือนํามาอธิบายรูปแบบการจัดทํานิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) และวิเคราะหจากการสรุปผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ซึ่งการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา ในประเด็น 

การบริหารจัดการโครงการ รูปแบบการจัดแสดงและวัตถุประสงคในการจัดนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ 

เปรียบเทียบกับความคิดเห็นที่ผูเขาชมมีตอการรับรูสื่อนิทรรศการวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของนิทรรศการหรือไม เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

ตอไป 
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3.2 การศึกษาในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

3.2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) มีคุณสมบัติเปนบุคคลทั่วไป สายตาปกติ และสนใจเขาชมนิทรรศการ 

จํานวน 300 คน และผูพิการทางสายตา มีคุณสมบัติสูญเสียการมองเห็น และเต็มใจเขาชมนิทรรศการ 

จํานวน 100 คน 

3.2.2 กลุมตัวอยาง 

จากขอมูลจํานวนประชากรของประเทศในป พ.ศ. 2557 ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติพบวา ประเทศไทยมีประชากร 65,124,716 คน เปนคนผูพิการที่ไดลงทะเบียนและมีบัตร

ประจําตัวคนพิการ  จํานวนทั้งสิ้น 1,492,834 คน ประเทศไทยมีประชากรผูพิการรอยละ 2.29 ของ

ประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 

เมื่อจําแนกผูพิการตามประเภทผูพิการพบวา ประเภทความพิการ อันดับแรก 

ไดแก ผูพิการทางรางกายจํานวน 701,934 คน คิดเปนรอยละ 47.02 รองลงมาเปนผูพิการทางการได

ยินหรือสื่อความหมาย จํานวน 243,010 คน คิดเปนรอยละ 16.28 และผูพิการทางการเห็น จํานวน 

165,082 คน คิดเปนรอยละ 11.06 ตามลําดับ 

จากจํานวนประชากรทั้งหมด ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี โดยการคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p.727) ที่ความเช่ือมั่นเทากับ

รอยละ 0.95 หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ี 

n = N 

1+Ne
2 

เมื่อ n  =  ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  =  จํานวนประชากร 

e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

แทนคาตามสูตร ไดผลดังน้ี 

n  =  65,124,716 

  1+65,124,716 x (0.05)2 

 = 399.95 

ดังน้ันกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 400 คน 
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3.2.3 การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีสุมตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. วิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการเลือกเฉพาะผูที่

เขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) เน่ืองจากเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ผูวิจัยตองการ 

2. วิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยสุมจากผูเขาชมทั่วไป จํานวน 

300 คน และผูพิการทางสายตา จํานวน 100 คน 

3.2.4 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยในแบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โดยแบงโครงสรางคําถาม

ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรทั่วไป ไดแก เพศ อายุ 

สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับการรับรูดวยประสาทสัมผัส จํานวน 7 ขอ 

สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จํานวน 20 ขอ 

3.2.5 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ตาม

สมมติฐานการวิจัย ดังตอไปน้ี 

สมมติฐานขอที่ 1 บุคคลทั่วไปที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความ

มืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 1.1 บุคคลทั่วไปที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : เพศของบุคคลทั่วไป 

ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

เขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 1.2 บุคคลทั่วไปที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : อายุของบุคคลทั่วไป 
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ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

เขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอท่ี 2 ผูพิการทางสายตาที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะ

มีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 2.1 ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็น

ที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : เพศของผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

เขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 2.2 ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็น

ที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : อายุของผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

เขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 3.1 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม  : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3.2 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 
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สมมติฐานขอที่ 3.3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3.4 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” 

ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3.5 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3.6 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สมมติฐานขอที่ 3.7 กลุมบุคคลทั่วไปกับผู พิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ : บุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา 

ตัวแปรตาม : การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

 



 65 

3.2.6 การวัดคาตัวแปรและการใหคะแนน 

ผูวิจัยไดต้ังเกณฑการใหคะแนนในการวัดคาตัวแปร ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1  การวัดตัวแปรลักษณะทางประชากรและประสบการณการรับรู 

1.1 เพศของกลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

1.2 อายุของกลุมตัวอยาง เปนคําถามปลายเปดใหเติมขอความ 

ตอนที่ 2 การรับรูดวยประสาทสัมผัส แบงเปนการรับรู 4 ประเภท ใน 7 

สถานการณจําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) คือ 

2.1 ประสาทสัมผัส 4 ประเภท ไดแก 

- การรับรูดวยประสาทสัมผัสดานการไดยิน (หู) 

- การรับรูดวยประสาทสัมผัสดานการไดกลิ่น (จมูก) 

- การรับรูดวยประสาทสัมผัสดานการลิ้มรส (ลิ้น) 

- การรับรูดวยประสาทสัมผัสดานอวัยวะสัมผัส (ใบหนา, มือ, รางกาย) 

2.2 สถานการณจําลองที่จัดขึ้นภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) มีจํานวน 7 สถานการณ ไดแก 

- หองรับแขก 

- สวนสาธารณะ 

- ริมทางเทา 

- รานคาริมทางเทา 

- การโดยสารรถตุกตุก 

- คอนเสิรต 

- รานอาหาร 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

3.1 ดานสภาพแวดลอม 

- การสรางบรรยากาศสําหรับการเขาชมนิทรรศการสงเสริมใหเกิดความ

สนใจเรียนรู 

- เจาหนาที่ใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการเขาชมนิทรรศการไดละเอียด

ถูกตอง 

- การจัดใหเขาชมมากที่สุดรอบละ 8 คนมีความเหมาะสม 
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- สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอการใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการมองเห็น 

- สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอการใชไมเทาขาวเปนอุปกรณนําทาง 

- สภาพแวดลอมในนิทรรศการเหมาะสมตอการเรียนรูโลกของผูพิการ

ทางสายตา 

- พ้ืนที่ในนิทรรศการเหมาะสําหรับใหผูเขาชมทุกคนไดมีสวนรวม 

- วิทยากรที่ดูแลภายในนิทรรศการมีความเหมาะสม รูจักสถานที่และ

ดูแลความปลอดภัย 

- วิทยากรที่ดูแลขณะชมนิทรรศการเปนผูใหขอมูลที่สงเสริมการเรียนรูไดดี 

- การจําลองสถานที่ตางๆ ของนิทรรศการทําไดสมจริง 

3.2 ดานเน้ือหาที่นําเสนอ 

- มีความทันสมัย 

- มีความเหมาะสมตอการเรียนรู 

- สอดคลองวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ 

- สงเสริมอัตลักษณของไทย 

- เน้ือหาสอดคลองกับระยะเวลาที่เขาชม 

- เขาใจผูพิการทางสายตามากขึ้น 

- นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตัวตอผูพิการทางสายตาไดจริง 

- นําประสบการณที่ไดไปใชในการดํารงชีวิตหากตองกลายเปนผูพิการ

ทางสายตา 

- จะกลับมาชมนิทรรศการซ้ําอีก 

- นําประสบการณที่ไดไปบอกตอและแนะนําคนอ่ืนใหมาชมนิทรรศการ 

 

โดยคําถามในตอนที่ 3 เปนคําถามที่ใชเกณฑในการกําหนดคาตัวแปร ดังน้ี 

5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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เมื่อศึกษาคําตอบจากผลรวมของกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดนําผลมาหาคาเฉลี่ย

โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 

4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

3.41-4.20 หมายถึง  มาก 

2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถึง  นอย 

1.01-1.80 หมายถึง  นอยที่สุด 

3.2.7 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

กอนการเก็บขอมูลจริง ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบสอบถามในดานความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง ดังน้ี 

1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม หลังจากน้ันผูวิจัยไดขอคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรึกษารายวิชา เพ่ือตรวจสอบและแกไขใหสมบูรณ 

2. ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลอง  

(try-out) กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคคลทั่วไป เปนการทดสอบกอน (Pre-Test) จํานวน 30 ชุด แลวจึง

นํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือถือได และดําเนินการหาคาความเช่ือถือไดโดยใชการคํานวณหาคา 

Inter Consistency Method แบบ Cronbach Alpha ซึ่งเปนการวัดเพียงครั้งเดียว 

จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมหาคาความเช่ือถือ โดยใชโปรแกรม SPSS for 

Window ปรากฏวาไดคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิอัลฟา เทากับ 0.856 

3.2.8 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยน้ีมีการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากการ

สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

2. ขอมูลเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะห 2 แบบ คือ 

2.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะทางประชากร

ทั่วไป และความคิดเห็นที่มีตอการรับรูหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) 

2.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใน

การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ไดแก การหาคา Independent Sample T-Test และ 
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One-Way ANOVA (F-Test) เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.1 

 

แสดงสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถติิ และสถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานขอที่ 1 บุคคลทั่วไปทีม่ีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะ

มีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

สมมติฐานขอที่ 1.1 บุคคลทั่วไปทีม่ีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่

มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : บุคคลทั่วไปทีม่ีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : บุคคลทั่วไปทีม่ีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 1.2 บุคคลทั่วไปทีม่ีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็น

ที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : บุคคลทั่วไปทีม่ีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : บุคคลทั่วไปทีม่ีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

One-Way ANOVA 

(F-Test) 
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ตารางที่ 3.1  

 

แสดงสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถติิ และสถิติที่ใชในการทดสอบ (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานขอที่ 2 ผูพิการทางสายตาที่มีลักษณะทางประชากรที่

แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอ

หลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

 

สมมติฐานขอที่ 2.1 ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 2.2 ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

One-Way ANOVA 

(F-Test) 
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ตารางที่ 3.1  

 

แสดงสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถติิ และสถิติที่ใชในการทดสอบ (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานขอที่ 3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสัในสถานการณจําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

สมมติฐานขอที่ 3.1 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 3.2 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 
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ตารางที่ 3.1  

 

แสดงสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถติิ และสถิติที่ใชในการทดสอบ (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานขอที่ 3.3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 3.4 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 3.5 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียน 

ในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 
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ตารางที่ 3.1  

 

แสดงสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถติิ และสถิติที่ใชในการทดสอบ (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในการทดสอบ 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียนในความ

มืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 3.6 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียน 

ในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียน 

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 

สมมติฐานขอที่ 3.7 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการ

รับรูประสาทสมัผัสในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียน 

ในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั

ในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียน 

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

Independent Sample 

T-Test 
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ทั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาประมวลอีกแนวทางหน่ึงที่แบงขั้นตอนการประมวลผล (Data 

Processing) เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมขอมูลเพ่ือการประมวลผล การประมวลผลขอมูลและ

การแสดงผลลัพธ 

1. การเตรียมขอมูลเพ่ือการประมวลผล (Input Data) ประกอบดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

2. การประมวลผลขอมูล (Data Processing) ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลข้ันตน

ดวยสถิติเชิงพรรณา โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) 

3. การแสดงผลลัพธ (Output) เปนการนําเสนอผลที่ ไดในรูปแบบที่ เขาใจงาย  

ดวยการนําเสนอดวยตารางประกอบการรายงานดวยความเรียง 
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อนิทรรศการ 

“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ใชทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูใชวิธีการสัมภาษณ

เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบริหารโครงการ วิทยากรอาวุโส (Master Guide) วิทยากร (Guide) 

และอาสาสมัคร และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

ผลการศึกษาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) และการประเมินผลการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลองในนิทรรศการและความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตาที่มีตอสภาพแวดลอม

และเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

 

4.1 ปจจัยดานการบริหารจัดการนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

 

การศึกษาดานปจจัยจะใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษาวิจัยจะครอบคลุม 2 กลุม 

คือ กลุมผูบริหารและผูปฏิบัติการ ผลการศึกษามีดังน้ี 

 

4.1.1 กลุมผูบริหาร 

ผูบริหารทั้ง 2 ทาน มีความเห็นดานเปาหมายของการจัดแสดงนิทรรศการ 

รูปแบบการบริหารจัดการ และการคัดเลือกคณะทํางาน ดังน้ี 

ในกลุมผูบริหาร รักษาการผูอํานวยการสํานักโครงการพิเศษ นิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) นายชนินทร วรรณวิจิตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

นิทรรศการน้ี วา การจัดแสดงนิทรรศการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดเขาใจผูพิการทาง

สายตาผานการจําลองสถานที่ตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยมีความสอดคลองกับบริบทและ

สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย แตการออกแบบพ้ืนที่ก็ยังคงตองยึดตามหลักของบริษัทแม

ที่เยอรมัน สําหรับประเทศไทยเองไดมีการเสริมจุดเดนดวยการจําลองรูปแบบการโดยสารดวย

รถตุกตุก ซึ่งเปนอัตลักษณอันโดดเดนของประเทศไทย 

สําหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการ ตามลักษณะความเขาใจจากการเรียนรูของ

ผูบริหารเดิม ตองมี 3 อยางประกอบกัน คือ มีสิ่งของจัดแสดง มีงานวิจัย และมีการจัดแสดง หากไม

ครบถวนทั้ง 3 อยางจะเปนนิทรรศการไมได แตชาวตางชาติไดพิสูจนแลววา ไมจริง การจัดนิทรรศการ
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ตองดูวัตถุประสงคในการจัดแสดงเปนหลัก ถาเปนนิทรรศการ ก็อาจจะไมตองมีอุปกรณอะไรมากมายนัก 

แตทุกอยางสามารถสื่อสาร (interactive) ได ใหผู เขาชมไดมาสัมผัส และใหอุปกรณที่มีและ

สถานการณมันบอกเลาเรื่องราวของตัวเองโดยผานกระบวนการเลน 

ดานการคัดเลือกผูนําชมนิทรรศการ หรือที่เราเรียกวา วิทยากร (ไกด) จุดเดนสําคัญ

คือ ตองเปนผูพิการทางสายตา เน่ืองจากตองการผูที่คุนเคยกับสภาวะของการสูญเสียการมองเห็นและ

การนําชมนิทรรศการในความมืด โดยวิทยากรเหลาน้ีจะตองรับการฝกอบรมเปนอยางดี สามารถนํา

ชมไดและมีความพรอมในการดูแลความปลอดภัยของผูเขาชม อีกทั้งสามารถใหความรูไดทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยไกด 1 คนสามารถรองรับผูเขาชมไดมากที่สุดไมเกิน 8 คน เพ่ือคุณภาพ

สูงสุด นอกจากน้ี ยังรวมถึงหนาที่ในการตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ภายในนิทรรศการทุกวัน

เพ่ือใหอุปกรณพรอมปฏิบัติการอยูเสมอ เน่ืองจากนิทรรศการอยูในความมืด ความปลอดภัยจึงเปนสิ่ง

สําคัญหากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

. . . ผลลัพธที่คาดหวังจากนิทรรศการดังกลาว คือ การทําใหคนทั่วไปเขาใจโลกของ 

ผูพิการทางสายตา นิทรรศการบทเรียนในความมืดน้ี จึงสามารถรองรับผูพิการประเภท

ตางๆ ใหสามารถเขาชมไดดวย อาทิ ผูบาดเจ็บเล็กนอยที่ใสเฝอกแขน ขา จนถึงผูใช 

วีลแชร ก็สามารถเขาชมได ไมเสียคาใชจาย โดยวิทยากรไดรับการฝกการนําชมรวมกับ

ผูใชวีลแชรดวยแลว ความคาดหวังอีกประการหน่ึง อันเปนสิ่งสําคัญที่ผูพิการทางสายตา

ตองการน้ัน ไมใชความเวทนาสงสาร เพราะพวกเขาสามารถใชชีวิตรวมกับคนอ่ืนใน

สังคมได เพียงแคตองการใหเขาใจในธรรมชาติของพวกเขาเทาน้ัน เมื่อเราเขาใจแลว 

การอยูรวมกันก็จะกลายเปนการพ่ึงพาอาศัยกันได เพราะบางคนรังเกียจ ไมชอบการถูก

เน้ือตองตัวบาง หรือบางทีใหความสงสาร มาชวยเหลือ เขาก็ไมชอบเหมือนกันเพราะวา

เขาเองก็ไมไดงอมืองอเทา ทําไมไดก็ไมใช คนชมก็ไดอะไรจากตรงน้ีเหมือนกัน คนตา

บอดเองก็ไดเรียนรูสังคม นอกจากความเขาใจที่มีมากขึ้นแลว การซึมซับเชนน้ียังจะ

สงผลในระยะยาว โดยเฉพาะการคิดออกแบบสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกคนพิการก็ยอมจะปรากฏใหเห็นมากขึ้นดวย. . .  (ชนินทร วรรณวิจิตร, สัมภาษณ, 

17 เมษายน 2558) 

. . . หากจะพูดถึงนิทรรศการในตางประเทศ บางแหงไมมีการเขียนอธิบายขอมูลเลย อาทิ 

นิทรรศการดานพฤกษศาสตรที่ประเทศอังกฤษ เปนการเรียนรูธรรมชาติ ผูเขาชม

สามารถเดินเขาไปดูพันธุพืชได โดยจะติดเพียงช่ือพันธุไม เพราะถามีปายอธิบาย คนจะ

สนใจปายมากกวา ดูของจริงดีกวา และหากอยากทราบขอมูลเพ่ิมเติม เช่ือวากูเกิลหรือ

เว็บไซตอ่ืนๆ มีคําตอบใหอยางแนนอน ดังน้ัน นิทรรศการลักษณะน้ีจะเปน Live Museum 
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คือสัมผัสได เลนได มีชีวิตชีวา และเรียนรูไดจริง. . .  (ชนินทร วรรณวิจิตร, สัมภาษณ, 

17 เมษายน 2558) 

ในขณะที่วิทยากรอาวุโส นายอุดม ออนนาเลน ผูมีสวนรับผิดชอบในการคัดสรร 

บุคลากรที่เหมาะสมเขามาเปนวิทยากร มีความเห็นวา การคัดเลือกวิทยากร

จะตองดู 3 สวนหลัก คือ 

1. ทัศนคติ ดูวามีมุมมองตอการใหบริการอยางไร เหมาะสมและพรอมบริการ 

ผูเขาชมหรือไม 

2. อุปนิสัย ดูวามีอัธยาศัยดี มีการควบคุมอารมณและมีใจรักการบริการหรือไม 

3. วุฒิภาวะทางอารมณ เปนสวนสําคัญมากในการทํางานบริการ จะตองควบคุม

อารมณของตนเองใหได 

หลังจากน้ันจะนํามาฝกอบรมจนเช่ียวชาญและปฏิบัติงานจริง ซึ่งวิทยากรเหลาน้ี

ทุกคนมีความพิการทางสายตาทั้งบอดสนิทและเลือนราง และสามารถทํางานกับความมืดภายใน

นิทรรศการได ซึ่งนอกจากจะไดผูพิการทางสายตาที่คุนชินกับความมืดและเปนผูรูจริงมานําชมและ

ถายทอดเร่ืองราวแลว ยังถือเปนอีกหน่ึงความสําเร็จที่แทจริงของโครงการ คือ การสรางความมั่นคง

ทางดานคุณภาพชีวิตใหกับผูพิการ โดยเฉพาะการสงเสริมอาชีพใหผูพิการทางสายตาเลี้ยงตนเอง และ

การรูสึกวาตนเองมีคุณคาและความสามารถไมตางจากคนทั่วไป 

นอกจากการเขาชมปกติ เจาหนาที่ยังจัดกิจกรรมเสริมที่นาสนใจอ่ืนๆ ประกอบดวย 

อาทิ งานวันเกิดในความมืด ซึ่งเปนการเพ่ิมเติมการเรียนรูประสาทสัมผัสโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

สถานการณอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม แตหากมองในดานช่ือเสียงและความสําเร็จ นิทรรศการ

บทเรียนในความมืดของประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จมากนัก เน่ืองจากการประชาสัมพันธยัง

ไมสามารถทําไดทั่วถึงทั้งประเทศ ยังไมไดรับการเผยแพรมากพอ อยางไรก็ตาม อาจมีหวือหวาเปน

กระแสบางสําหรับในโซเชียลมีเดีย 

. . .  การคัดเลือกไกดรุนแรกอยางผมจะทํารวมกับผูบริหารนิทรรศการและวิทยากรจาก

เยอรมัน ขั้นตอนแรกจะศึกษาบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ และวุฒิภาวะทางอารมณ เปนเกณฑ

หลัก เพราะวาตรงน้ีเปนงานบริการและเปนงานในความมืด ดังน้ัน การที่จะดูแลผูเขาชม 

ไกดตองพรอมกับการดูแลคนทุกเพศทุกวัย เพราะจริงๆ แลวที่คนจะมาชมนิทรรศการมี

หลากหลายวัย หลากหลายความตองการ นอกจากน้ีพ้ืนฐานความกลัวของคนที่เขาไป

อยูในที่มืด จะมีพฤติกรรมที่หลากหลาย ก็ตองดูดวยวาเขาพรอมหรือไม เมื่อผมไดรับ

การฝกอบรมจนเปนไกดรุนแรก เปนไกดอาวุโสของนิทรรศการน้ี ผมก็นําความรูที่ไดมา

ใชในการคัดเลือกวิทยากรรุนตอๆ ไป. . .  (อุดม ออนนาเลน, สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 

2559) 
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. . . พ้ืนฐานตอนแรกจะอบรมเหมือนเปนไกดทั่วไป เกี่ยวกับตัวนิทรรศการ เสนทางและ

บรรยากาศภายใน รูปแบบและวิธีการนําชม รวมถึงวิธีแกปญหา โดยสิ่งที่ทางนิทรรศการ

ตนฉบับตองการและใหความสําคัญ คือ มาตรฐานของการนําชม ตองเทียบเทากับไกด

ในทุกๆ ประเทศที่มีการจัดแสดงนิทรรศการน้ีอยู เขาจึงเนนในเรื่องของรูปแบบและ

วิธีการนําชมให ตรงตามเปาหมายของนิทรรศการที่เขาวางไว. . .  (อุดม ออนนาเลน, 

สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

หลังจากวิทยากรผานการอบรมแลว ก็จะไดปฏิบัติงานภาคสนาม คือ การนําชม

นิทรรศการ ตอนรับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งตอมาวิทยากรผูฝกอบรมใหกับวิทยากรอาวุโส  

(รุนแรก) ก็กลับมาเย่ียมชมอีกคร้ังทั้งเพ่ือประเมินผลและมาทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงวิทยากรจากประเทศ

อ่ืนๆ ที่สนใจเปรียบเทียบขอแตกตางของนิทรรศการของประเทศเขากับประเทศไทยดวย โดยเฉพาะ

เจาของนิทรรศการตนฉบับก็ยังมาเอง และใหคําแนะนําใหรักษามาตรฐานการนําชมไวใหดี เน่ืองจาก

การปฏิบัติงานซ้ําเดิมทุกวันจะทําใหมีความเบ่ือหนายเกิดขึ้นได 

. . . มีกลับมาครับ เขาก็กลับมาดูวาเราดูแลอยางไร คัดเลือกรุนอ่ืนๆ มาแลวทําหนาที่ได

ดีไหม หรือบางทีก็มีวิทยากรจากตางประเทศเขามา เพ่ือที่จะมาชมมาเที่ยว เพ่ือจะได

เห็นความแตกตางของรูปแบบการจัดนิทรรศการของเขากับของเราครับ วานิทรรศการ

สาขาของประเทศน้ีเปนอยางไร แมแตคนคิดนิทรรศการน้ี คุณแอนเดรียสก็เคยมาครับ 

หลังจากเปดมา 6 ป  ก็เคยมาอยูครั้งหน่ึง เขาก็ไดแสดงความเห็นไววาขอใหรักษา

มาตรฐานไวใหดี การทํางานที่ไหนไปนานๆ ก็จะมีความเบ่ือ ในตัววิทยากรจึงตองหามี

เทคนิคที่ทําใหเรามีความสนุกกับการที่จะทํางาน แกไขความเบ่ือของตนเองจากการที่

ตองทําอยูในพ้ืนที่เดิมๆ หลายๆ ป เขาก็มาแนะนําเรื่องปรับทัศนคติของเราที่มีกับงาน

ครับ. . .  (อุดม ออนนาเลน, สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

จากการบริหารจัดการนิทรรศการดังกลาว วิทยากรอาวุโสสามารถรับรูไดวา 

ผูชมสวนใหญมีความเขาใจที่มากขึ้นทันทีที่ไดกาวเขาไปในนิทรรศการ เน่ืองจากผูเขาชมไดเรียนรูดวย

ตนเองและไดพูดคุยกับผูพิการทางสายตาจริงๆ โดยวัยที่สามารถสรางการรับรูไดประสบความสําเร็จ

มากที่สุด มองวาเปนวัยเด็กเน่ืองจากเรียนรูและซึมซับขอมูลไดงาย เมื่อเราปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอผู

พิการทางสายตาใหเด็กไดแลว ก็จะสงผลตอเน่ืองระยะยาวดวย 

. . . จริงๆ จะผูชายผูหญิงจะเพศไหนที่เขามาชม เขาก็รูสึกเพลิดเพลินกับนิทรรศการ

ทั้งน้ันละครับ แคเดินเขามากาวแรกแลวเขาตองตกอยูในความมืด เขาก็ฉุกคิดไดแลววา 

โลกของคนตาบอดมันเปนแบบน้ีเอง เพียงแตวาผูหญิงเขาจะมีความรูสึกเมตตาสงสารที่

แสดงออกชัดกวาผูชาย เขาจะกลาถาม กลาแสดงความเห็นมาก เพราะเขาอยากรู เราก็

รูสึกดีครับที่ทําใหเขากระตือรือรนอยากเรียนรูไดอยางน้ัน สวนอายุผมวามีบทบาทใน
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เชิงการสรางการรับรู โดยเฉพาะวัยเด็กน่ีแหละที่เรียนรูและซึมซับขอมูลงาย พรอมรับ

การเรียนรู และพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง แตจะยากตรงการควบคุมเขาใหมีสมาธิ

จดจออยูกับการเขาชมนิทรรศการ เพราะเด็กจะกลัวความมืด หรือไมก็สนุกจนลน จน

ไมระมัดระวังตัวเมื่ออยูในความมืด ผมคิดวาสังคมไทยมันจะเปลี่ยนไดตองเริ่มจากเด็ก 

ถาเราปลูกฝงเด็กต้ังแตตอนน้ี เขาจะไมมองคนตาบอดดวยความเวทนา แตเขาจะเขาใจ

วาคนตาบอดยังมีความสามารถอีกหลายดานและใชชีวิตไดเปนปกติ ผมเช่ือวาเขาจะ

มองดวยความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีคนพิการประเภทอ่ืนๆ ดวย. . .  (อุดม ออนนาเลน, 

สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

4.1.2 กลุมผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานทั้ง 2 ทานมีความเห็นดานเปาหมายของการจัดแสดงนิทรรศการ 

รูปแบบการบริหารจัดการ และการคัดเลือกคณะทํางาน ดังน้ี 

ดานผูปฏิบัติงานรุนลาสุด ที่ไดรับการฝกอบรมจากวิทยากรอาวุโส ก็คือวิทยากร

หรือ ไกด นายจินตนาการ สกุลรัตนภรณ ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของนิทรรศการ วา นิทรรศการน้ีจัด

แสดงเพ่ือใหคนทั่วไปเกิดการรับรู และเขาใจผูพิการทางสายตามากขึ้น ซึ่งจะชวยลดชองวาง ลดความ

แตกตางระหวางคนทั่วไปและคนพิการ อีกทั้งไดสรางพ้ืนที่ใหผูพิการไดแสดงศักยภาพในการทํางานหา

เงินเลี้ยงชีพ 

. . . อยางเชนงายๆ คนตาบอด คุณเคยเจอแตคนตาบอดที่ดูรูวาคือคนตาบอด แตจริงๆ 

แลวคนตาบอดมีหลายประเภทใหเราไดเรียนรูครับ ตรงน้ีก็จะเปนพ้ืนที่ที่คอยเพ่ิมความ

เขาใจสรางความเขาใจใหกับผูเขาชม อยูที่วาเขาจะเขาใจมากหรือนอยแคไหนก็อยูที่ตัว

ผูชมแตละคน. . .  (จินตนาการ สกุลรัตนภรณ, สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

สําหรับประโยชนจากนิทรรศการหองแหงความมืดยังชวยทําใหผูเขาชมฝกการใช

ประสาทสัมผัสสวนอ่ืนๆ มากขึ้น เน่ืองจากบุคคลทั่วไปสวนใหญจะใชการมองเห็นสงสัญญาณไปที่

สมอง เพ่ือใหสมองควบคุมกลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกายใหทํางานไดปกติ ดังน้ันประสาทสัมผัส

อ่ืนๆ ที่เหลืออยูจึงมีสภาพที่ถดถอยลงไป 

สวนรูปแบบขั้นตอนการทํางานของวิทยากรจะเริ่มต้ังแตการประชุมในตอนเชา 

เพ่ือแบงหนาที่กันประจําตามจุดตางๆ ภายในนิทรรศการ บางทีก็ใชวิธีจับฉลากเพ่ือความยุติธรรม 

เน่ืองจากไกดทุกคนมีความสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทุกๆ ตําแหนง ทั้งผู นําชม เจาหนาที่ประจํา

สถานการณจําลองรานอาหาร ขายอาหารและเครื่องด่ืม คนขับรถตุกตุก และวิทยากรสํารองในวัน

น้ันๆ เปนตน เมื่อเสร็จสิ้นหนาที่ในแตละวันก็จะมีการประชุมอีกคร้ัง เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและ

นําปญหาที่ไดมาปรับปรุงแกไขตอไป สวนคาตอบแทนก็มีทั้งคาแรงขั้นตํ่าปกติ คาเดินนําชม

นิทรรศการในแตละรอบ ซึ่งเปนสมนาคุณจากผูเขาชม ที่นิทรรศการจะจัดใหแกทุกคนเทากัน 
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ในดานความรูสึกของผูไดรับเลือกใหเขามาทําหนาที่วิทยากรนําชม ในครั้งแรก

ที่มาสมัครไมทราบวานิทรรศการจะใชเกณฑอยางไร แตตนเองมีใจรักการบริการเปนพ้ืนฐานอยูแลว 

อีกทั้งการเขามาทําหนาที่น้ีก็เหมือนไดเปนอาสาสมัคร ทําใหผูเขาชมเกิดความรูความเขาใจ จึงมีแรง

บันดาลใจและความต้ังใจที่อยากจะทํางานน้ี เช่ือวาผูที่คัดเลือกตนเขามาคงมองเห็นในจุดน้ีดวย 

. . . ผมเปนคนที่ชอบทํางานอาสาสมัครอยูแลว ไมชอบทํางานแบบอยูกับที่ ชอบทํางาน

ที่ไดเจอคนเยอะๆ ไดพูดคุยไดแลกเปลี่ยนภาษา ทัศนคติตางๆ ทํางานน้ีรูสึกดีตรงที่เรา

สามารถไดถายทอดความรูความเขาใจใหกับคนที่มาเขาชม คลายกับเปนครูคอยแนะนํา

หรือคอยบอกใหรูจักสิ่งตางๆ ซึ่งข้ันตอนคัดเลือกผมวาเขามองวาใจรักหรือไม จิตใจคุณ

พรอมกับงานน้ีหรือไม วันนึงๆ ไดเจอผูเขาชมหลากหลายรูปแบบ หลากหลายอารมณ 

ถาเรารับรูปแบบงานได เขาก็รับเราเขาทํางาน... (จินตนาการ สกุลรัตนภรณ, สัมภาษณ, 

17 มิถุนายน 2559) 

. . . การอบรมใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหครับ ก็จะไดรับความรูเกี่ยวกับนิทรรศการ

ทั้งหมด ภายในเปนอยางไร อุปกรณมีอะไรบางและวางอยูตรงไหน จากน้ันก็จะไดรับ

ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองทํา และการดูแลผูเขาชมครับ... (จินตนาการ สกุลรัตนภรณ, 

สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

อีกหน่ึงผูปฏิบัติงานอาสาสมัครในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) นายวิสุทธ์ิ จริงมีสุข ซึ่งไมมีความพิการทางสายตา แตเขามาเปนอาสาสมัครดวยเห็นวา

นิทรรศการมีประโยชนตอสังคม และอยากมีสวนรวม โดยบทบาทของอาสาสมัครจะเริ่มต้ังแตการ

ประชุมถึงแผนการทํางานในแตละวัน เช็คขอมูลวาวันน้ีมีวิทยากรกี่คน และจะแบงรอบการชมอยางไร 

จากน้ันก็ตรวจสอบความเรียบรอยกอนเขาชม จุดขายต๋ัว จุดบริการรับฝากของ และทําความสะอาด

อุปกรณ เชน ไมเทาขาว และอุปกรณจัดแสดง สวนบริเวณพ้ืนที่จัตุรัสวิทยาศาสตรน้ัน มีพนักงานทํา

ความสะอาดทําเปนประจําอยูแลว เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานในแตละวันแลวก็จะตองประชุมหารือ

สรุปผลอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานในวันตอๆ ไป ทั้งน้ี คาตอบแทนใหกับอาสาสมัคร จะ

เรียกวา คาสมนาคุณ ไดวันละ 350 บาท 

. . . ผมทํางานรวมกันกับไกดทุกวันครับ หารือกันถึงจํานวนของผูเขาชม เพ่ือเตรียม

ความพรอมและหาแนวทางการรับมือ ในสวนของหนาที่อาสาสมัครน้ัน จะเปนผู

ตรวจสอบความเรียบรอยของผูเขาชม พอเขาขึ้นมาที่หนานิทรรศการ เราก็จะแนะนําให

ผูเขาชมทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย เน่ืองจากตองใชเวลาอยูขางใน 1 ช่ัวโมงเศษ เรา

ตรวจต้ังแตต๋ัวเขาชมวามีแลวหรือไม ผูเขาชมฝากของครบถวนหรือไม จากน้ันจะให

ความรูเกี่ยวกับที่มาที่ไปของนิทรรศการและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเขาไปอยูในความมืด

ตลอด 1 ช่ัวโมง อาทิ วิธีการเดินในความมืด การใชไมเทาขาว วิธีลุก-น่ังอยางไรไมให
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เกิดอันตราย กอนจะพาเขาไปสงใหไกด เบ็ดเสร็จใชเวลา 15 นาทีครับ... (วิสุทธ์ิ จริงมีสุข, 

สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

. . . แตอีกสิ่งหน่ึงที่อาสาสมัครตองระวัง คือ คนที่กลัวความมืด ซึ่งมักเกิดกับเด็ก ทาง

นิทรรศการจึงมีกฎอยูวา เด็กต้ังแตอายุ 5-10 ปจะตองไดรับการทดสอบกอนเขาชม

นิทรรศการ ดวยการเขาไปน่ังในหองมืดประมาณ 2-3 นาที เพ่ือทดสอบวามีอาการกลัว

หรือไม หากกลัวก็จะไมไดรับอนุญาตใหเขาชม และอาจตองรอใหโตกวาน้ีประมาณ 2 ป 

สวนผูใหญและวัยกลางคน บางคนอาจมีโรคความดัน ซึ่งหากอยูในที่มืดนานๆ ก็จะไม

เหมาะกับสภาพรางกาย ซึ่งหากใครไมไหวขึ้นมากลางคัน ก็สามารถแจงเจาหนาที่เพ่ือ

ขอออกมาได ในกรณีถัดมาหากพบวา ผูเขาชมมีความพิการขาก็จะมีบริการรถเข็น และ

เพ่ิมจํานวนไกดเพ่ือชวยดูแล ทั้งหมดน้ีเปนมาตรการสําคัญเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นแกผูเขาชมนิทรรศการ. . .  (วิสุทธ์ิ จริงมีสุข, สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 

สวนตัวอาสาสมัครเองก็พบวา มีทัศนคติก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่เห็นผูพิการทาง

สายตาแลวสงสาร เพราะเขาใจวาไมสามารถใชชีวิตไดปกติ คงทําอะไรไมไดเลย แตพอมาปฏิบัติหนาที่

เปนอาสาสมัครก็ไดรูจักกับวิทยากรนําชมนิทรรศการก็ไดเห็นวาเขาทําอะไรไดอีกมาก ทั้งเลนดนตรี 

ฟงเพลง เลนเกม ดูหนังและทําอาหารไดดวย ใชชีวิตอยางปกติ จนยอมรับในที่สุดวาผูพิการทาง

สายตาก็มีความสามารถไมแพคนตาดีเหมือนกัน 

ในเร่ืองของผลตอบรับที่อาสาสมัครไดรับน้ันพบวา ผูเขาชมที่เปนผูพิการทาง

สายตาอยูแลวจะไมรูสึกถึงความแตกตางมาก แตก็ยังมีคนมาชมบางเพราะสนใจใครรูหรืออยากสมัคร

เปนวิทยากร แตสําหรับผูที่ปกติก็จะช่ืนชอบเพราะเปนนิทรรศการที่แปลกใหม สวนผูเขาชมที่เปน 

บุคคลทั่วไป มีผลตอบรับดี จากตัวอยางที่อาสาสมัครยกมา ผู เขาชมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

ในทางที่ดีขึ้น 

...เขาก็มีความเขาใจโลกของผูพิการทางสายตามากขึ้นนะ แตคิดวาทุกคนไดไมเทากัน

อยูแลว อยูที่วัย อยางเด็กจะไดความสนุก แตถาเปนเด็กที่โตข้ึนมาหนอย ม.ปลาย หรือ 

มหาลัยก็จะไดในมุมมองอีกแบบนึง อยางเชน ผมเคยคุยกับผูชมบางทาน เขาก็ไมสนใจ

ชีวิตหรอก เลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง ใชชีวิตอยูกับคอมพิวเตอร แตพอเขามาแลวรูสึกวา

ดวงตามันสําคัญ เขาก็จะไดบทเรียนในชีวิตไปจริงๆ ใชเวลาชมนิทรรศการไมนาน แค

ช่ัวโมงเศษๆ เทาน้ัน บางคนถึงกับพูดวาจะเลนเกมใหนอยลง (วิสุทธ์ิ จริงมีสุข, 

สัมภาษณ, 17 มิถุนายน 2559) 
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4.2 ดานการประเมินผล 

 

การศึกษาดานการประเมินผลรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลองในนิทรรศการ

และความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตาที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอ

หลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จะใชการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษามีดังน้ี 

 

4.2.1 ลักษณะทางประชากร 

ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ และประสบการณ 

ตามตารางที่ 4.1-4.2 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 

 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ 
บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

150 

150 

50.0 

50.0 

52 

48 

52.0 

48.0 

รวม 300 100.0 100 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปเปนเพศชาย จํานวน 150 คน คิดเปน

รอยละ 50.0 และเปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตาเปนเพศชาย จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52.0 และ

เปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.0 
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ตารางที่ 4.2 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ 
บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

10-15 ป 

16-20 ป 

21-25 ป 

26-30 ป 

มากกวา 30 ป 

219 

50 

30 

1 

- 

73.0 

16.7 

10.0 

0.3 

- 

62 

19 

7 

6 

6 

62.0 

19.0 

7.0 

6.0 

6.0 

รวม 300 100.0 100 100.0 

อายุเฉลี่ย 15.29 หรือ 15 ป 17.12 หรือ 17 ป 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.888 ป 5.355 ป 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีอายุโดยเฉลี่ย 15.29 หรือ  15 ป  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.888 ป โดยมีชวงอายุ 10-15 ป มากที่สุด จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 

73.0 รองลงมา คือ ชวงอายุ 16-20 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ชวงอายุ 21-25 ป จํานวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และชวงอายุ 26-30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีอายุโดยเฉลี่ย 17.12 หรือ 17 ป คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.355 ป โดยมีชวงอายุ 10-15 ป มากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา คือ ชวง

อายุ 16-20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ชวงอายุ 21-25 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

7.0 ชวงอายุ 26-30 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และชวงอายุมากกวา 30 ป จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 
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4.2.2 การรับรูดวยประสาทสัมผัส 

 

ตารางที่ 4.3 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ผานประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

214 

3 

1 

253 

45.4 

0.6 

0.2 

53.7 

100 

54 

- 

100 

39.4 

21.3 

- 

39.4 

รวม 471 100.0 254 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

หองรับแขกผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.7 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสหู คิดเปน

รอยละ 45.4 ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 0.6 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 0.2 

ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองหองรับแขกผาน

อวัยวะสัมผัส และประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสจมูก 

คิดเปนรอยละ 21.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ผานประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

233 

1 

116 

293 

36.2 

18.0 

0.2 

45.6 

100 

51 

- 

100 

39.8 

20.3 

- 

39.8 

รวม 643 100.0 251 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

สวนสาธารณะผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสหู  

คิดเปนรอยละ 36.2 ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 18.0 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 

0.2 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูสถานการณจําลองสวนสาธารณะผานอวัยวะ

สัมผัส และประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปน

รอยละ 20.3 ตามลําดับ 

 

  



 85 

ตารางที่ 4.5 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ผานประสาทสัมผัส 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

178 

72 

3 

298 

32.3 

13.1 

0.5 

54.1 

100 

63 

- 

100 

38.0 

24.0 

- 

38.0 

รวม 551 100.0 263 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

ริมทางเทาผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสหู คิดเปน

รอยละ 32.3 ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 13.1 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 0.5 

ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองริมทางเทาผาน

อวัยวะสัมผัส และประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสจมูก 

คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ผานประสาท

สัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

199 

213 

18 

292 

27.6 

29.5 

2.5 

40.4 

100 

100 

- 

100 

33.3 

33.3 

- 

33.3 

รวม 722 100.0 300 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

รานคาริมทางเทาผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสจมูก 

คิดเปนรอยละ 29.5 ประสาทสัมผัสหู คิดเปนรอยละ 27.6 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 2.5 

ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองรานคาริมทางเทา

ผานอวัยวะสัมผัส ประสาทสัมผัสหู และประสาทสัมผัสจมูก เทากัน คิดเปนรอยละ 33.3 
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ตารางที่ 4.7 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ผานประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

274 

131 

21 

290 

38.3 

18.3 

2.9 

40.5 

100 

61 

- 

100 

38.3 

23.4 

- 

38.3 

รวม 716 100.0 261 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

การโดยสารรถตุกตุกผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสหู 

คิดเปนรอยละ 38.3 ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 18.3 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 

2.9 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองการโดยสารรถตุกตุก

ผานอวัยวะสัมผัส และประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัส

จมูก คิดเปนรอยละ 23.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “คอนเสริต” ผานประสาทสัมผัส 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

299 

5 

1 

180 

61.6 

1.0 

0.2 

37.1 

100 

- 

- 

23 

81.3 

- 

- 

18.7 

รวม 485 100.0 123 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

คอนเสิรตผานประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมา คือ อวัยวะสัมผัส คิดเปน

รอยละ 37.1 ประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 1.0 และประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 0.2 

ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองคอนเสิรตผาน

ประสาทสัมผัสหู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.3 รองลงมา คือ อวัยวะสัมผัส คิดเปนรอยละ 18.7 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 

 

แสดงจํานวนและรอยละของการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ผานประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

หู 

จมูก 

ลิ้น 

อวัยวะสัมผัส 

197 

163 

213 

292 

22.8 

18.8 

24.6 

33.8 

100 

100 

60 

100 

27.8 

27.8 

16.7 

27.8 

รวม 865 100.0 360 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลอง

รานอาหารผานอวัยวะสัมผัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสหู คิดเปน

รอยละ 22.8 ประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 24.6 และประสาทสัมผัสจมูก คิดเปนรอยละ 18.8 

ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีการรับรูเน้ือหาสถานการณจําลองรานอาหารผาน

อวัยวะสัมผัส ประสาทสัมผัสหู และประสาทสัมผัสจมูก มากที่สุด เทากัน คิดเปนรอยละ 27.8 

รองลงมา คือ ประสาทสัมผัสลิ้น คิดเปนรอยละ 16.7 ตามลําดับ 
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4.2.3 ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเนื้อหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมืด 

 

ตารางที่ 4.10 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมของ

บุคคลทั่วไป 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. การสรางบรรยากาศ

สําหรับการเขาชม

นิทรรศการสงเสริมใหเกิด

ความสนใจเรียนรู 

79 

(26.4) 

106 

(35.3) 

90 

(30.0) 

25 

(8.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.80 

(สูง) 
0.926 

2. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา

เบื้องตนในการเขาชม

นิทรรศการไดละเอียด

ถูกตอง 

54 

(18.0) 

134 

(44.7) 

108 

(36.0) 

4 

(1.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.79 

(สูง) 
0.743 

3. การจัดใหเขาชมมากท่ีสุด

รอบละ 8 คนมีความ

เหมาะสม 

77 

(25.7) 

114 

(38.0) 

99 

(33.0) 

10 

(3.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.86 

(สูง) 
0.838 

4. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเอ้ือตอการใช

ประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการมองเห็น 

107 

(35.6) 

98 

(32.7) 

90 

(30.0) 

5 

(1.7) 
- 

300 

(100.0) 

4.02 

(สูง) 
0.852 

5. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเอ้ือตอการใชไม

เทาขาวเปนอุปกรณนําทาง 

120 

(40.0) 

130 

(43.3) 

48 

(16.0) 

2 

(0.7) 
- 

300 

(100.0) 

4.23 

(สูงมาก) 
0.733 

6. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเหมาะสมตอ

การเรียนรูโลกของผูพิการ

ทางสายตา 

107 

(35.6) 

120 

(40.0) 

71 

(23.7) 

2 

(0.7) 
- 

300 

(100.0) 

4.11 

(สูง) 
0.781 
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ตารางที่ 4.10  

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมของ

บุคคลทั่วไป  (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

7. พ้ืนท่ีในนิทรรศการเหมาะ

สําหรับใหผูเขาชมทุกคนได

มีสวนรวม 

80 

(26.7) 

125 

(41.7) 

88 

(29.3) 

7 

(2.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.93 

(สูง) 
0.806 

8. วิทยากรท่ีดูแลภายใน

นิทรรศการมีความ

เหมาะสม รูจักสถานท่ีและ

ดูแลความปลอดภัย 

85 

(28.4) 

133 

(44.3) 

82 

(27.3) 
- - 

300 

(100.0) 

4.01 

(สูง) 
0.747 

9. วิทยากรท่ีดูแลขณะชม

นิทรรศการเปนผูใหขอมูลท่ี

สงเสริมการเรียนรูไดดี 

81 

(27.0) 

136 

(45.3) 

81 

(27.0) 

2 

(0.7) 
- 

300 

(100.0) 

3.99 

(สูง) 
0.754 

10. การจําลองสถานท่ีตางๆ 

ของนิทรรศการทําได

สมจริง 

132 

(44.0) 

107 

(35.7) 

58 

(19.3) 

33 

(1.0) 
- 

300 

(100.0) 

4.23 

(สูงมาก) 
0.790 

รวม 
4.00 

(สูง) 
0.360 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.00 หมายถึง กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดยมี

ความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอการใชไมเทาขาวเปนอุปกรณนําทาง และ 

ความคิดเห็นวา การจําลองสถานที่ตางๆ ของนิทรรศการทําไดสมจริง มากที่สุด เทากัน มีคาเฉลี่ย 4.23 

ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น สภาพแวดลอมในนิทรรศการเหมาะสมตอ

การเรียนรูโลกของผูพิการทางสายตา มีคาเฉลี่ย 4.11 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง และประเด็น 

เจาหนาที่ใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการเขาชมนิทรรศการไดละเอียดถูกตองนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.79 

ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง 
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ตารางที่ 4.11 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาของบุคคล

ทั่วไป 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. มีความทันสมัย 115 

(38.3) 

122 

(40.7) 

61 

(20.3) 

2 

(0.7) 
- 

300 

(100.0) 

4.17 

(สูง) 
0.766 

2. มีความเหมาะสมตอการ

เรียนรู 

118 

(39.4) 

133 

(44.3) 

48 

(16.0) 

1 

(0.3) 
- 

300 

(100.0) 

4.23 

(สูงมาก) 
0.719 

3. สอดคลองวัตถุประสงค

ของการจัดนิทรรศการ 

65 

(21.7) 

132 

(44.0) 

99 

(33.0) 

1 

(1.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.86 

(สูง) 
0.763 

4. สงเสริมอัตลักษณของ

ไทย 

91 

(30.3) 

143 

(47.7) 

63 

(21.0) 

3 

(1.0) 
- 

300 

(100.0) 

4.07 

(สูง) 
0.741 

5. เนื้อหาสอดคลองกับ

ระยะเวลาท่ีเขาชม 

55 

(18.3) 

92 

(30.7) 

122 

(40.7) 

31 

(10.3) 
- 

300 

(100.0) 

3.57 

(สูง) 
0.906 

6. เขาใจผูพิการทางสายตา

มากขึ้น 

127 

(42.4) 

130 

(43.3) 

36 

(12.0) 

7 

(2.3) 
- 

300 

(100.0) 

4.26 

(สูงมาก) 
0.757 

7. นําไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติตัวตอผูพิการทาง

สายตาไดจริง 

77 

(25.6) 

137 

(45.7) 

80 

(26.7) 

6 

(2.0) 
- 

300 

(100.0) 

3.95 

(สูง) 
0.776 

8. นําประสบการณท่ีไดไป

ใชในการดํารงชีวิตหาก

ตองกลายเปนผูพิการ

ทางสายตา 

84 

(28.0) 

146 

(48.7) 

61 

(20.3) 

9 

(3.0) 
- 

300 

(100.0) 

4.02 

(สูง) 
0.778 

9. จะกลับมาชมนิทรรศการ

ซํ้าอีก 

123 

(41.0) 

133 

(44.3) 

41 

(13.7) 

3 

(1.0) 
- 

300 

(100.0) 

4.25 

(สูงมาก) 
0.724 

10. นําประสบการณท่ีไดไป

บอกตอและแนะนําคน

อ่ืนใหมาชมนิทรรศการ 

126 

(42.0) 

133 

(44.3) 

38 

(12.7) 

3 

(1.0) 
- 

300 

(100.0) 

4.27 

(สูงมาก) 
0.717 

รวม 
4.06 

(สูง) 
0.390 
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จากตารางที่ 4.11 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นที่มีตอ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.06 หมายถึง กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดย

มีความคิดเห็นวา นําประสบการณที่ไดไปบอกตอและแนะนําคนอ่ืนใหมาชมนิทรรศการ มากที่สุด  

มีคาเฉลี่ย 4.27 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น เขาใจผูพิการทางสายตา

มากขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.26 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก และประเด็น เน้ือหาสอดคลองกับ

ระยะเวลาที่เขาชม นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.51 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง 

 

ตารางที่ 4.12 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของบุคคลทั่วไป 

ปจจัย คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็น 

ดานสภาพแวดลอม 4.00 0.360 สูง 

ดานเน้ือหาที่นําเสนอ 4.06 0.390 สูง 

คาเฉลี่ยรวม 4.03 0.309 สูง 

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.03 ถือวา มีความคิดเห็นในระดับสูง 

รายละเอียดดังน้ี 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.06 ถือวา มีความคิดเห็นในระดับสูง รองลงมา คือ ความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.00 ถือวา มีความคิดเห็นในระดับสูง ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมของ 

ผูพิการทางสายตา 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. การสรางบรรยากาศ

สําหรับการเขาชม

นิทรรศการสงเสริมให

เกิดความสนใจเรียนรู 

26 

(26.0) 

65 

(65.0) 

9 

 (9.0) 
- - 

100 

(100.0) 

3.17 

(ปาน

กลาง) 

0.570 

2. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา

เบื้องตนในการเขาชม

นิทรรศการไดละเอียด

ถูกตอง 

29 

(29.0) 

51 

(51.0) 

20 

(20.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.09 

(สูง) 
0.698 

3. การจัดใหเขาชมมาก

ท่ีสุดรอบละ 8 คนมี

ความเหมาะสม 

34 

(34.0) 

34 

(34.0) 

30 

(30.0) 

2 

(2.0) 
- 

100 

(100.0) 

4.00 

(สูง) 
0.853 

4. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเอ้ือตอการใช

ประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการ

มองเห็น 

64 

(64.0) 

36 

(36.0) 
- - - 

100 

(100.0) 

4.64 

(สูงมาก) 
0.482 

5. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเอ้ือตอการใช

ไมเทาขาวเปนอุปกรณ

นําทาง 

61 

(61.0) 

39 

(39.0) 
- - - 

100 

(100.0) 

4.61 

(สูงมาก) 
0.490 

6. สภาพแวดลอมใน

นิทรรศการเหมาะสมตอ

การเรียนรูโลกของผู

พิการทางสายตา 

27 

(27.0) 

50 

(50.0) 

23 

(23.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.04 

(สูง) 
0.710 
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ตารางที่ 4.13  

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมของ 

ผูพิการทางสายตา  (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

7. พ้ืนท่ีในนิทรรศการ

เหมาะสําหรับใหผูเขาชม

ทุกคนไดมีสวนรวม 

18 

(18.0) 

53 

(53.0) 

29 

(29.0) 
- - 

100 

(100.0) 

3.89 

(สูง) 
0.680 

8. วิทยากรท่ีดูแลภายใน

นิทรรศการมีความ

เหมาะสม รูจักสถานท่ี

และดูแลความปลอดภัย 

32 

(32.0) 

52 

(52.0) 

16 

(16.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.16 

(สูง) 
0.677 

9. วิทยากรท่ีดูแลขณะชม

นิทรรศการเปนผูให

ขอมูลท่ีสงเสริมการ

เรียนรูไดดี 

40 

(40.0) 

52 

(52.0) 

8 

(8.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.32 

(สูงมาก) 
0.618 

10. การจําลองสถานท่ีตางๆ 

ของนิทรรศการทําได

สมจริง 

48 

(48.0) 

47 

(47.0) 

5 

(5.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.43 

(สูงมาก) 
0.590 

รวม 
4.14 

(สูง) 
0.238 

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีความคิดเห็นที่มี

ตอสภาพแวดลอมหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.14 หมายถึง กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูง โดยมี

ความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอการใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ นอกเหนือจากการมองเห็น 

มากที่สุด เทากัน มีคาเฉลี่ย 4.64 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น 

สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอการใชไมเทาขาวเปนอุปกรณนําทาง มีคาเฉลี่ย 4.61 ถือวามีความ

คิดเห็นในระดับสูงมาก และประเด็น การสรางบรรยากาศสําหรับการเขาชมนิทรรศการสงเสริมใหเกิด

ความสนใจเรียนรู นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.17 ถือวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.14 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาของผูพิการ

ทางสายตา 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. มีความทันสมัย 43 

(43.0) 

33 

(33.0) 

24 

(24.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.19 

(สูง) 
0.800 

2. มีความเหมาะสม 

ตอการเรียนรู 

59 

(59.0) 

39 

(39.0) 

2 

(2.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.57 

(สูงมาก) 
0.537 

3. สอดคลองวัตถุประสงค

ของการจัดนิทรรศการ 

43 

(43.0) 

26 

(26.0) 

31 

(31.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.12 

(สูง) 
0.856 

4. สงเสริมอัตลักษณของ

ไทย 

55 

(55.0) 

31 

(31.0) 

14 

(14.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.41 

(สูงมาก) 
0.726 

5. เนื้อหาสอดคลองกับ

ระยะเวลาท่ีเขาชม 

49 

(49.0) 

5 

(5.0) 

25 

(25.0) 

21 

(21.0) 
- 

100 

(100.0) 

3.82 

(สูง) 
1.250 

6. เขาใจผูพิการทางสายตา

มากขึ้น 

70 

(70.0) 

27 

(27.0) 

3 

(3.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.67 

(สูงมาก) 
0.533 

7. นําไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติตัวตอผูพิการทาง

สายตาไดจริง 

36 

(36.0) 

41 

(41.0) 

23 

(23.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.13 

(สูง) 
0.761 

8. นําประสบการณท่ีไดไป

ใชในการดํารงชีวิตหาก

ตองกลายเปนผูพิการ

ทางสายตา 

56 

(56.0) 

13 

(13.0) 

31 

(31.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.25 

(สูงมาก) 
0.903 

9. จะกลับมาชม

นิทรรศการซํ้าอีก 

56 

(56.0) 

38 

(38.0) 

6 

(6.0) 
- - 

100 

(100.0) 

4.50 

(สูงมาก) 
0.611 

10. นําประสบการณท่ีไดไป

บอกตอและแนะนําคน

อ่ืนใหมาชมนิทรรศการ 

70 

(70.0) 

18 

(18.0) 

11 

(11.0) 

1 

(1.0) 
- 

100 

(100.0) 

4.57 

(สูงมาก) 
0.728 

รวม 
4.32 

(สูงมาก) 
0.252 
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จากตารางที่ 4.14 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางผูพิการทางสายตามีความคิดเห็นที่มี

ตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.32 หมายถึง กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด ในระดับสูงมาก 

โดยมีความคิดเห็นวา เขาใจผูพิการทางสายตามากข้ึน มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.67 ถือวามีความคิดเห็น

ในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ประเด็น มีความเหมาะสมตอการเรียนรู และประเด็น นําประสบการณ

ที่ไดไปบอกตอและแนะนําคนอ่ืนใหมาชมนิทรรศการ มีคาเฉลี่ย 4.57 เทากัน ถือวามีความคิดเห็นใน

ระดับสูงมาก และประเด็น เน้ือหาสอดคลองกับระยะเวลาที่เขาชม นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.82 ถือวามี

ความคิดเห็นในระดับสูง 

 

ตารางที่ 4.15 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผูพิการทางสายตา 

ปจจัย คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็น 

ดานสภาพแวดลอม 4.14 0.238 สูง 

ดานเน้ือหาที่นําเสนอ 4.32 0.252 สูงมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.23 0.182 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด มีคาเฉลี่ย 4.23 ถือวา มีความคิดเห็นใน

ระดับสูงมาก รายละเอียดดังน้ี 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.32 ถือวา มีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ความคิดเห็นที่

มีตอสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ย 4.14 ถือวา มีความคิดเห็นในระดับสูง ตามลําดับ 

  



 98 

4.2.4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 บุคคลทั่วไปที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมี

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 บุคคลทั่วไปที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : บุคคลทั่วไปที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหา

ที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : บุคคลทั่วไปที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหา

ที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.16 

 

แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมดืของบุคคลทั่วไป จําแนกตามเพศ 

ชวงอายุ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 

ชาย 150 4.01 0.315 -1.167 0.244 

หญิง 150 4.05 0.303 

รวม 400  

 

จากตารางที่ 4.16 พบวา คา t เทากับ -1.167 และคา P-value 0.244 มากกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

สรุปไดวา บุคคลทั่วไปที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 บุคคลทั่วไปที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอ

สภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : บุคคลทั่วไปที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหา

ที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : บุคคลทั่วไปที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหา

ที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.17 

 

แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอ

หลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของบุคคลทั่วไป จําแนกตามอายุ 

อายุ 
จํานวน 

(คน) 
คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F P-value 

10-15 ป 219 4.05 0.299 2.373 0.095 

16-20 ป 50 3.96 0.320 

21 ปขึ้นไป 31 3.97 0.347 

รวม 300  

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา คา F เทากับ 2.373 และคา P-value เทากับ 0.095 มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

สรุปไดวา บุคคลทั่วไปที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูพิการทางสายตาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง

กันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มี

ตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.18 

 

แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชม

นิทรรศการบทเรียนในความมดืของผูพิการทางสายตาจําแนกตามเพศ 

ชวงอายุ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 

ชาย 52 4.21 0.182 -0.997 0.321 

หญิง 48 4.25 0.182 

รวม 100  

 

จากตารางที่ 4.18 พบวา คา t เทากับ -0.997 และคา P-value 0.321 มากกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 

สรุปไดวา ผูพิการทางสายตาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่

นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่

มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.19 

 

แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาทีนํ่าเสนอ

หลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดของผูพิการทางสายตาจําแนกตามอายุ 

อายุ 
จํานวน 

(คน) 
คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F P-value 

10-15 ป 62 4.24 0.189 0.658 0.622 

16-20 ป 19 4.23 0.148 

21-25 ป 7 4.13 0.180 

26-30 ป 6 4.26 0.231 

มากกวา 30 ป 6 4.20 0.184 

รวม 100  

 

จากตารางที่ 4.19 พบวา คา F เทากับ 0.658 และคา P-value เทากับ 0.622 มากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 

2.2 สรุปไดวา ผูพิการทางสายตาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลองหองรับแขกในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.20 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “หองรับแขก” จําแนกตามกลุม

บุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.71 0.453 1.00 0.000 -10.962 0.000* 

จมูก 0.01 0.100 0.54 0.501 -10.512 0.000* 

ลิ้น 0.00 0.058 0.00 0.000 0.577 0.564 

อวัยวะสัมผัส 0.84 0.364 1.00 0.000 -7.453 0.000* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.20 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -10.962 จมูก เทากับ 

-10.512 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -7.453 และคา P-value การรับรูผานประสาทสัมผัส หู จมูก และ

อวัยวะสัมผัส เทากับ 0.000* ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) 

สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง 

“หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสหู 

จมูก และอวัยวะสัมผัส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนการรับรูผานประสาทสัมผัสลิ้นมีคา t เทากับ 0.577 และคา P-value เทากับ 0.564 

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
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การวิจัยที่ 3.1 สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “หองรับแขก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาท

สัมผัสลิ้น ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.21 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” จําแนกตาม

กลุมบุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.78 0.417 1.00 0.000 -9.272 0.000* 

จมูก 0.39 0.488 0.51 0.502 -2.141 0.034* 

ลิ้น 0.00 0.058 0.00 0.000 0.577 0.564 

อวัยวะสัมผัส 0.98 0.151 1.00 0.000 -2.673 0.008* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.21 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -9.272 จมูก เทากับ 

-2.141 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -2.673 และคา P-value การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ 

0.000* จมูก เทากับ 0.034* และอวัยวะสัมผัส เทากับ 0.008* ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 

3.2 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) ผานประสาทสัมผัสหู จมูก และอวัยวะสัมผัส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 
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สวนการรับรูผานประสาทสัมผัสลิ้นมีคา t เทากับ 0.577 และคา P-value เทากับ 0.564 

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน

การวิจัยที่ 3.2 สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาท

สัมผัสลิ้น ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.22 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” จําแนกตามกลุม

บุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.59 0.492 1.00 0.000 -14.315 0.000* 

จมูก 0.24 0.428 0.63 0.485 -7.163 0.000* 

ลิ้น 0.01 0.100 0.00 0.000 1.738 0.083 

อวัยวะสัมผัส 0.99 0.082 1.00 0.000 -0.817 0.414 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.22 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -14.315 และ

จมูก เทากับ -7.163 และคา P-value การรับรูผานประสาทสัมผัส หู และจมูก เทากับ 0.000* ดังน้ัน 

จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับ 

ผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการ
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บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสหู และจมูก แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนคา t การรับรูผานประสาทสัมผัสลิ้น เทากับ 1.738 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -

0.817 และคา P-value การรับรูผานประสาทสัมผัสลิ้น เทากับ 0.083 และอวัยวะสัมผัส เทากับ 

0.414 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัส

ในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

ผานประสาทสัมผัสลิ้นและอวัยวะสัมผัส ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

the Dark) แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.23 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” จําแนกตาม

กลุมบุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.66 0.473 1.00 0.000 -12.319 0.000* 

จมูก 0.71 0.455 1.00 0.000 -11.051 0.000* 

ลิ้น 0.06 0.238 0.00 0.000 4.369 0.000* 

อวัยวะสัมผัส 0.97 0.161 1.00 0.000 -2.862 0.005* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.23 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -12.319 จมูก เทากับ 

-11.051 ลิ้น เทากับ 4.369 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -2.862 และคา P-value การรับรูผานประสาท
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สัมผัส หู จมูกและลิ้น เทากับ 0.000* สวนอวัยวะสัมผัส เทากับ 0.005* ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐาน

การวิจัยที่ 3.4 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมี

การรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสทั้งสี่ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.24 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลองการ “รถตุกตุก” จําแนกตามกลุม

บุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.91 0.282 1.00 0.000 -5.327 0.000* 

จมูก 0.44 0.497 0.61 0.490 -3.052 0.003* 

ลิ้น 0.07 0.256 0.00 0.000 4.744 0.000* 

อวัยวะสัมผัส 0.97 0.180 1.00 0.000 -3.211 0.001* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.24 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -5.327 จมูก เทากับ 

-3.052 ลิ้น เทากับ 4.744 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -3.211 และคา P-value การรับรูผานประสาท

สัมผัส หู เทากับ 0.000* จมูก เทากับ 0.003* ลิ้น เทากับ 0.000* และอวัยวะสัมผัส เทากับ 0.001* 

ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไป

กับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการ
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บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสทั้งสี่ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.6 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลองคอนเสิรตในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.25 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” จําแนกตามกลุม

บุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 1.00 0.058 1.00 0.000 -0.577 0.564 

จมูก 0.02 0.128 0.00 0.000 2.251 0.025* 

ลิ้น 0.00 0.058 0.00 0.000 0.577 0.564 

อวัยวะสัมผัส 0.60 0.491 0.23 0.423 7.268 0.000* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.25 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส จมูก เทากับ 2.251 และ

อวัยวะสัมผัส เทากับ 7.268 และคา P-value การรับรูผานประสาทสัมผัส จมูก เทากับ 0.025* และ

อวัยวะสัมผัส เทากับ 0.000* ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.6 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) 

สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง 

“คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสจมูก 

และอวัยวะสัมผัส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนคา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -0.577 และลิ้น เทากับ 0.577 และคา 

P-value การรับรูประสาทสัมผัส หูและลิ้น เทากับ 0.564 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 3.6 สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไป

กับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสลิ้น ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.7 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาท

สัมผัสในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

แตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ไมแตกตางกัน 

H1 : กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณ

จําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.26 

 

แสดงการเปรียบเทียบการรับรูประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” จําแนกตามกลุม

บุคคล 

ประเภท 

ประสาทสัมผสั 

บุคคลทั่วไป ผูพิการทางสายตา 
t P-value 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

หู 0.66 0.476 1.00 0.000 -12.503 0.000* 

จมูก 0.54 0.499 1.00 0.000 -15.853 0.000* 

ลิ้น 0.71 0.455 0.60 0.492 1.972 0.050* 

อวัยวะสัมผัส 0.97 0.161 1.00 0.000 -2.862 0.005* 

*P-value<0.05 

 

จากตารางที่ 4.26 พบวา คา t การรับรูผานประสาทสัมผัส หู เทากับ -12.503 จมูก 

เทากับ -15.853 ลิ้น เทากับ 1.972 และอวัยวะสัมผัส เทากับ -2.862 และคา P-value การรับรูผาน

ประสาทสัมผัส หูและจมูก เทากับ 0.000* ลิ้น เทากับ 0.050* และอวัยวะสัมผัส เทากับ 0.005* 

ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.7 และปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) สรุปไดวา กลุมบุคคลทั่วไป

กับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผัสในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ผานประสาทสัมผัสทั้งสี่ดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพ่ือเขาถึงการรับรูสื่อนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ของ

บุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา 

2. เพ่ือเขาใจความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจาก

ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหารจัดการนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue 

in the Dark) 

วิธีการศึกษาใชการศึกษาวิจัยแบบผสม คือ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติการใน

นิทรรศการ จํานวน 4 คน และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากผูเขาชมนิทรรศการ ซึ่งเปนบุคคลทั่วไปจํานวน 300 คน และผูพิการทาง

สายตา 100 คน 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

สําหรับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโครงการและความคิดเห็นที่มีตอสื่อ

นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แบงออกเปน 2 สวน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

และการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

5.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปไดวาผลการศึกษา การบริหารจัดการ รูปแบบนิทรรศการ และบุคลากร 

พบวา นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคสําคัญ คือ เพ่ือใหผูเขาชมมีทัศนคติตอผูพิการทางสายตาเทาเทียมกับคนทั่วไป และได

เขาใจสภาวะของผูพิการทางสายตาที่แมสูญเสียประสาทสัมผัสดานการมองเห็น แตประสาทสัมผัส

สวนอ่ืนๆ ก็ไดรับการพัฒนาทดแทน เชน มีประสาทสัมผัสทางการไดยินที่ดีกวาบุคคลทั่วไป โดย

รูปแบบนิทรรศการไดแบงออกเปน 7 สถานการณจําลอง ไดแก หองรับแขก สวนสาธารณะ ริมทางเทา 

รานคาริมทางเทา รถตุกตุก คอนเสิรต และรานอาหาร ซึ่งเปนนโยบายของบริษัทตนแบบที่ประเทศ
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เยอรมันที่ตองการใหจําลองสถานการณในชีวิตประจําวันและเสริมอัตลักษณไทย ทั้งน้ี ในสวนการนํา

ชมมีผูพิการทางสายตาปฏิบัติงานในตําแหนงวิทยากรนําชม และอาสาสมัครที่เปนบุคคลทั่วไปชวย

ดูแลความเรียบรอย รวมถึงใหคําแนะนําผูเขาชมกอนเขาชมนิทรรศการ 

ดานปญหาและอุปสรรคดานการบริหารจัดการนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) คือ การดูแลผูเขาชมที่มีความพิการดานอ่ืนๆ และกลัวความมืด หากมีผูพิการมา

ขอเขารับการบริการจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ และมีวิทยากรที่มีความชํานาญเปนพิเศษนําชม อาทิ 

ผูใชวีลแชร สวนผูที่กลัวความมืดจะตองเขารับการทดสอบอยูในความมืด 2-3 นาที หากมีอาการกลัวจน

รองไหหรือสงผลตอสุขภาพ เชน ความดัน จะไมอนุญาตใหเขาชม สวนอุปสรรคดานการสื่อสารนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) พบวา ยังไมสามารถประชาสัมพันธโครงการใหเปนที่รูจัก

ไดกวางขวางพอที่จะกระตุนการรับรูและทําใหบรรลุวัตถุประสงคกับประชาชนในวงกวาง 

5.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

ในสวนของการสํารวจการรับรูของผูเขาชมนิทรรศการ พบวา ในกลุมบุคคลทั่วไป 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 150 คน และเพศหญิง 150 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญมีอายุ

ต้ังแต 10-15 ป จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 73 สวนการรับรูประสาทสัมผัสใน 7 สถานการณจําลอง 

พบวา มีการใชประสาทสัมผัสดานอวัยวะสัมผัสมากที่สุด 6 สถานการณ ไดแก หองรับแขก สวนสาธารณะ 

ริมทางเทา รานคาริมทางเทา รถตุกตุก และรานอาหาร และใชประสาทสัมผัสดานหูมากที่สุด  

1 สถานการณ ไดแก คอนเสิรต สวนกลุมผูพิการทางสายตา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 52 และเพศหญิง จํานวน 48 คน  คิดเปนรอยละ 48 สวนใหญมีอายุ 10-15 ป จํานวน 

62 คน  คิดเปนรอยละ 62 สวนการรับรูประสาทสัมผัสใน 7 สถานการณจําลอง พบวา มีการใช

ประสาทสัมผัสดานหูและอวัยวะสัมผัสมากที่สุด 4 สถานการณ ไดแก หองรับแขก สวนสาธารณะ  

ริมทางเทา  และรถตุกตุก  ใชประสาทสัมผัสดานหู จมูก และอวัยวะสัมผัสมากที่สุด 2 สถานการณ 

ไดแก  รานคาริมทางเทาและรานอาหาร และใชประสาทสัมผัสดานหูมากที่สุด 1 สถานการณ ไดแก 

คอนเสิรต 

ดานสมมติฐานการวิจัยที่ 1 และ 2 สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตร 

(เพศ,อายุ) ของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตาที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอม

และเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการไมแตกตางกัน สวนสมมติฐานที่ 3 ไดเปรียบเทียบ

ดานการรับรูประสาทสัมผัส (หู จมูก ลิ้น อวัยวะสัมผัส) ระหวางบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา ใน 

7 สถานการณจําลอง สรุปไดวา ใน “หองรับแขก” มีการรับรูประสาทสัมผัสหู จมูกและอวัยวะสัมผัส

แตกตางกัน แตลิ้นไมแตกตางกัน ใน “สวนสาธารณะ” มีการรับรูประสาทสัมผัสหู จมูกและอวัยวะ

สัมผัสแตกตางกัน แตลิ้นไมแตกตางกัน ใน “ริมทางเทา” มีการรับรูประสาทสัมผัสหูและจมูกแตกตางกัน 

แตลิ้นและอวัยวะสัมผัสไมแตกตางกัน ใน “รานคาริมทางเทา” มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดาน
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แตกตางกัน ใน “รถตุกตุก” มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดานแตกตางกัน ใน “คอนเสิรต” มีการรับรู

ผานประสาทสัมผัสจมูก และอวัยวะสัมผัสแตกตางกัน แตหูและลิ้นไมแตกตางกัน และใน “รานอาหาร” 

มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดานแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันของกลุมบุคคลทั่วไปจะมคีวามคิดเห็น

ที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันของบุคคลทั่วไปจะมีความคิดเห็นที่มี

ตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศที่แตกตางกันของผูพิการทางสายตาจะมีความคิด

เห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่แตกตางกันของผูพิการทางสายตา จะมีความคิด

เห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.1 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสั (หู จมูก อวัยวะสัมผัส) ในสถานการณจําลองในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั (ลิ้น) ใน

สถานการณจําลองในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3.2 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสั (หู จมูก อวัยวะสัมผัส) ในสถานการณจําลอง 

“สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the 

Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 
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ตารางที่ 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั (ลิ้น) ใน

สถานการณจําลอง “สวนสาธารณะ” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3.3 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสั (หู จมูก) ในสถานการณจําลอง “ริมทางเทา” ใน

นิทรรศการบทเรียนในความมดื (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั  

(ลิ้น อวัยวะสัมผัส) ในสถานการณจําลอง “รมิทางเทา” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3.4 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “รานคาริมทางเทา” ในนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.5 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “รถตุกตุก” ในนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.6 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสั (จมูก อวัยวะสัมผสั) ในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” 

ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 

กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรูประสาทสัมผสั (หู ลิน้) 

ในสถานการณจําลอง “คอนเสิรต” ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3.7 กลุมบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตาจะมีการรับรู

ประสาทสัมผสัในสถานการณจําลอง “รานอาหาร” ในนิทรรศการบทเรียน

ในความมืด (Dialogue in the Dark) แตกตางกัน 

ยอมรับ 
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5.2 อภิปรายผล 

 

ในการบริหารนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) น้ัน เปนไปตาม

บริบทของการจัดนิทรรศการ เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554) คือ จะตองมี

การสื่อความหมายที่ชวยใหผูเขาชมเขาใจการสื่อความหมายไดดีย่ิงขึ้น โดยนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด (Dialogue in the Dark) มีผูเขาชมทั้งบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา จึงมีความพิเศษ 

คือ ในการสื่อสารดวยการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดาน  ไดแก  หู จมูก ลิ้น และอวัยวะสัมผัส ซึ่ง 

Kegan and Segal (1992) ไดกลาวถึงการรับรูคือกระบวนการที่ทําใหเรามีความรูเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม โดยการเลือกจัดระบบ แปลความหมายสิ่งตางๆ จากความรูสึกในการสัมผัส 

ดังน้ัน รูปแบบของนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จึงตองเปนไป

เพ่ือสื่อความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นิทรรศการจึงจัดไวทั้งหมด 7 หอง ไดแก หองรับแขก สวนสาธารณะ 

ริมทางเทา รานคาริมทางเทา รถตุกตุก คอนเสิรต และรานอาหาร ตามบริษัทตนแบบที่เยอรมัน

กําหนดไวแตยังตองคงไวซึ่งอัตลักษณของไทยและสอดคลองกับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสามารถกระตุน

การรับรูประสาทสัมผัสไดงายขึ้นผานประสบการณภูมิหลัง สอดคลองกับที่ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554) 

กลาวถึงการวางแผนและออกแบบนิทรรศการ คือ ตองใหประสบการณแกผูเขาชม ตองสรางการ

เรียนรูที่ใกลเคียงกับประสบการณตรง ดังน้ันจึงทําใหผูชมช่ืนชอบหรือต่ืนตัวในขณะชมนิทรรศการได 

รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรอาภา บุญจันทร เสาวภา พรสิริพงษ และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน 

(2555) เร่ือง การจําลองวัตถุทางพิพิธภัณฑที่เหมาะสมตอคนตาบอด ที่พบวา การจําลองวัตถุทาง

พิพิธภัณฑสําหรับผูพิการทางสายตาควรนําวัตถุในชีวิตประจําวันมาเปนพ้ืนฐานเพ่ือสรางการรับรู  

ซึ่งจะตองมีขนาดเหมาะสม เสมือนจริง และปลอดภัย จึงจะสามารถเปนสื่อการรับรูที่ดีได 

โดยขณะเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) สถานการณ

จําลองจะสงเสริมใหผูเขาชมไดพัฒนาการรับรูประสาทสัมผัสดานอ่ืนๆ นอกจากการมองเห็น ไดพูดคุย

กับวิทยากรและเพ่ือนที่เขาชม เกิดการปฏิสัมพันธรวมกันในความมืด ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับผูพิการ

ทางสายตา ที่อินทิรา วิทยสมบูรณ และจุฬาภรณ ถาวร (2552) อางถึงนายประหยัด ภูหนองโนง ผูพิการ

ทางสายตาที่ระบุวา แมการมองเห็นจะสะดวกสบายใหแกคนไมนอย แตการมองเห็นก็ใชจะทําให

คนเราตองมืดมน ดังน้ัน หากจะนิยามคําวาตาบอด ตองนิยามวาคือ คนปกติที่มองไมเห็น สามารถทํา

อะไรก็ไดยกเวนการมองเห็น ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคสําคัญของผูบริหาร คือ เพ่ือใหผูเขาชมมีทัศนคติ

ตอผูพิการทางสายตาเทาเทียมกับคนทั่วไป พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดความตองการชวยเหลือผูพิการ 

ทางสายตาอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูพิการทางสายตา อีกทั้งควรเขาใจสภาวะของ 

ผูพิการทางสายตาที่แมสูญเสียประสาทสัมผัสดานการมองเห็น แตประสาทสัมผัสสวนอ่ืนๆ ก็ไดรับการ

พัฒนาทดแทน เชน มีประสาทสัมผัสทางการไดยินที่ดีกวาบุคคลทั่วไป ซึ่งผูเขาชมจะไดเห็นวาผูพิการ

ทางสายตาสามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตประจําวันไดอยางปกติ 
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ดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานในนิทรรศการ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554) กลาววา ผูนําเสนอ

การสื่อความหมายนิทรรศการ หรือ วิทยากร ควรมีมุมมองและความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวกับนิทรรศการ 

เพ่ือใหสามารถตอบคําถามนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง สอดคลองกับการคัดเลือกบุคลากรมาเปน

วิทยากรและอาสาสมัครของนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) โดยวิทยากร 

หรือ ไกด มีหนาที่นําชมนิทรรศการและดูแลความปลอดภัยแกผูเขาชม เน่ืองจากตองอยูในที่มืดนานกวา 

1 ช่ัวโมง จึงไดคัดเลือกผูพิการทางสายตามาปฏิบัติงานในตําแหนงน้ี เน่ืองจากมีความคุนเคยกับความ

มืดและยังสามารถตอบคําถามในสิ่งที่ผูเขาชมอยากรูและสงสัยระหวางการชมนิทรรศการ 

นอกจากจะคัดเลือกวิทยากรดวยปจจัยดานกายภาพแลว ก็ตองดูสวนสําคัญ 3 สวนจาก

การสัมภาษณ คือ ทัศนคติ อุปนิสัยและวุฒิภาวะทางอารมณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับงานบริการที ่

ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554) กลาวไววาในการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกวิทยากรจะตองเลือกผูที่มี

บุคลิกลักษณะใจดี ดูดี ประพฤติตัวดี ราเริง และแตงตัวสุภาพ หลังจากคัดเลือกผูที่ตรงตามเกณฑของ

วิทยากรแลว จะตองฝกอบรม 1 สัปดาห โดยจะไดทําความรูจักนิทรรศการ บรรยากาศภายในและ

รูปแบบการนําชม รวมถึงวิธีการแกปญหาเฉพาะหนาและการดูแลความปลอดภัยใหแกผูเขาชม ซึ่ง

นอกจากจะตองฝกเพ่ือนําชมแกบุคคลทั่วไปแลว ยังตองมีทักษะในการดูแลผูเขาชมที่มีความพิการ

ดานอ่ืนๆ ไดดวย เชน การเขาชมโดยน่ังรถวีลแชร 

สวนอาสาสมัครจะมีหนาที่ดูแลต้ังแตการขายต๋ัวเขาชมนิทรรศการ จัดตารางเวลาและ

บริหารเวลาเขาชม รวมถึงแนะนําผูเขาชมถึงวิธีปฏิบัติตัวและการใชไมเทาขาวเมื่ออยูในที่มืดกอนจะ

สงตอใหวิทยากรนําชมตอไป ซึ่งอาสาสมัครสวนใหญจะแจงความประสงคขอสมัครเขามาปฏิบัติหนาที่

เอง เมื่อเขามาเปนอาสาสมัครแลว ก็จะตองดูแลนิทรรศการ ทั้งการตรวจสอบและซอมบํารุงหรือสง

ซอมอุปกรณ ตรวจสอบความเรียบรอยรอบบริเวณนิทรรศการทั้งกอนและหลังใหบริการ โดยจะไดรับ

คาตอบแทนวันละ 350 บาท  เชนเดียวกับวิทยากร สวนหนาที่ในแตละวันนอกจากจะใหคําแนะนําแก

ผูเขาชม ก็จะตองประเมินศักยภาพผูเขาชมดวยวากลัวความมืดหรือมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับความดัน

หรือไม โดยการทดสอบจะใหผูเขาชมทดลองเขาไปอยูในพ้ืนที่มืด 2-3 นาที หากเห็นวากลัวหรือมี

อาการที่สงผลตอสุขภาพจะไมไดรับอนุญาตใหเขาชมเพ่ือความปลอดภัยของผูเขาชมเอง ซึ่งเปนไป

ตามหลักการฝกอบรมวิทยากรที่ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554) กําหนดใหวิทยากรและอาสาสมัคร

จะตองใหคําแนะนําผูเขาชมเพ่ือดูแลและจัดการสถานการณเฉพาะหนาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ในดานผูเขาชมในงานวิจัยน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ บุคคลทั่วไปและผูพิการ

ทางสายตาซึ่งจากภายหลังการเขาชม 7 นิทรรศการจําลองผานประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดานของบุคคล

ทั่วไปสามารถสรุปไดวา “หองรับแขก” “สวนสาธารณะ” “ริมทางเทา” “รานคาริมทางเทา” “รถตุกตุก”

และ “รานอาหาร มีการรับรูประสาทสัมผัสทางอวัยวะสัมผัสมากที่สุด สวน “คอนเสิรต”มีการรับรู

ประสาทสัมผัสทางหูมากที่สุด  สวนผูพิการทางสายตา  สรุปไดวา “หองรับแขก” “สวนสาธารณะ” 
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“ริมทางเทา” และ “รถตุกตุก” มีการรับรูประสาทสัมผัสทางหูและอวัยวะสัมผัสเทาๆ กัน สวน “รานคา

ริมทางทา” ที่มีการรับรูประสาทสัมผัสทางหู จมูกและอวัยวะสัมผัสมากที่สุด ในขณะที่ “คอนเสิรต” 

มีการรับรูประสาทสัมผัสทางหูมากที่สุด และ “รานอาหาร” มีการรับรูประสาทสัมผัสทางหู จมูก อวัยวะ

สัมผัส เทาๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับที่ พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2534) ระบุวา คนแตละคนมีความ

สนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน แมไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและ

รับรูสารเดียวกันตางกัน โดยการรับรูที่ตางกันเกิดจากแรงจูงใจ ประสบการณเดิม สภาพแวดลอม และ

สภาวะจิตใจในขณะน้ัน 

และดวยความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืด เมื่อเปรียบเทียบระหวางบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา พบวา ทั้งสองกลุมคิดวาไมเทา

ขาวมีประโยชนในการนําทางในความมืด การจําลองสถานการณทําไดสมจริง และนิทรรศการมีความ

เหมาะสมตอการเรียนรูโลกของผูพิการทางสายตา ซึ่งการศึกษาของ จิตรมณี สิริสิทธิกุล (2545) เรื่อง

แนวความคิดการออกแบบสภาพแวดลอมเพ่ือการรับรูของคนตาบอด เห็นตรงกันวา อุปกรณที่ใชใน

การเดินทางทําใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนที่ของอาคาร เชน ไมเทาขาว 

สวนดานความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการบทเรียนใน

ความมืดของบุคคลทั่วไป เห็นวาสามารถนําประสบการณที่ไดไปบอกตอและแนะนําคนอ่ืนใหมาชม

นิทรรศการเพ่ิมอีก อีกทั้งตัวเองยังเกิดความเขาใจผูพิการทางสายตามากขึ้น และจะกลับมาชม

นิทรรศการอีกคร้ัง สวนกลุมผูพิการทางสายตา เห็นวานิทรรศการน้ีจะชวยใหคนทั่วไปเขาใจผูพิการ

ทางสายตาไดดีย่ิงขึ้น โดยนิทรรศการเหมาะสมตอการเรียนรูซึ่งจะนําไปบอกตอและแนะนําคนอ่ืนให

มาชมนิทรรศการ รวมถึงจะกลับมาชมนิทรรศการอีก 

ดานสมมติฐานการวิจัยที่ 1 และ 2 สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ, อายุ) 

ของบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตาที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและ

เน้ือหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการไมแตกตางกัน  สวนสมมติฐานที่ 3 ไดเปรียบเทียบดาน

การรับรูประสาทสัมผัส (หู จมูก ลิ้น อวัยวะสัมผัส) ระหวางบุคคลทั่วไปและผูพิการทางสายตา ใน 7 

สถานการณจําลอง สรุปไดวา ใน “หองรับแขก” มีการรับรูประสาทสัมผัสหู จมูกและอวัยวะสัมผัส

แตกตางกัน แตลิ้นไมแตกตางกัน ใน “สวนสาธารณะ” มีการรับรูประสาทสัมผัสหู จมูกและอวัยวะ

สัมผัสแตกตางกัน แตลิ้นไมแตกตางกัน ใน “ริมทางเทา” มีการรับรูประสาทสัมผัสหูและจมูกแตกตางกัน 

แตลิ้นและอวัยวะสัมผัสไมแตกตางกัน ใน “รานคาริมทางเทา” มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดาน

แตกตางกัน ใน “รถตุกตุก” มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดานแตกตางกัน ใน “คอนเสิรต” มีการ

รับรูผานประสาทสัมผัสจมูก และอวัยวะสัมผัสแตกตางกัน แตหูและลิ้นไมแตกตางกัน และใน 

“รานอาหาร” มีการรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 4 ดานแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวาบุคคลทั่วไปที่ถูกจํากัด

การมองเห็นและผูพิการทางสายตามีการรับรูประสาทสัมผัสที่ใกลเคียงกันขณะชมนิทรรศการบทเรียน
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ในความมืด (Dialogue in the Dark) หมายความวาคนสองกลุมน้ีแทบไมแตกตางกันเลย ซึ่ง Lowerfield 

(1961) ระบุวาคนตาบอดจะมีปญหาดานการรับรู การเกิดความคิดรวบยอดและการเคลื่อนไหว

เทาน้ัน แตจะแตกตางกันในแงของการรับรูในจิตใจ การสรางจินตนาการจากการสัมผัสสิ่งของ ดังน้ัน 

ผูเขาชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จะมีความรูความเขาใจผูพิการทาง

สายตามากยิ่งขึ้น จากการไดทดลองเปนผูพิการทางสายตลอดการเขาชมนิทรรศการ ซึ่งสอดคลอง

วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารจัดการนิทรรศการ และวัตถุประสงคหลักของบริษัทตนแบบที่

ประเทศเยอรมันดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

จากผลการวิจัย พบวา ควรมีขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ คือ 

1. กระบวนการจัดสรางนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

สอดคลองกับวัตถุประสงค คือสรางตามแบบที่เยอรมันแตผสมผสานอัตลักษณของไทย ซึ่งการบริหาร

จัดการลักษณะน้ี รวมถึงมีการจัดอบรมวิทยากรที่มุงเนนผูที่เหมาะสมและมีใจรักการบริการ พบวา 

เปนไปในทางที่ถูกควรแลว ควรจะคงไว 

2. กระบวนการการนําคนเขาชมนิทรรศการไดสรางการรับรูที่เหมาะสมกับนิทรรศการ 

แตสิ่งที่ควรจะเพ่ิม คือประชาสัมพันธใหมากขึ้น ใหคนไดรูจักนิทรรศการมากข้ึน และองคกรไดพัฒนา

ศักยภาพ 

3. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบวา มีเจาหนาที่ทั้งวิทยากรและอาสาสมัครนอย

เกินไป ควรเพ่ิมใหเพียงพอ 

4. ควรมีการจัดประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูบริหารนิทรรศการไดทราบความ

คิดเห็นจากผูเขาชม 

 

5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 

1. หากมีผูตองการทําวิจัยตอยอด ควรศึกษาตอในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การจัด

นิทรรศการเพ่ือใหผูพิการทางสายตาเขาชม หรือการศึกษาวัฒนธรรมผานนิทรรศการ 

2. ควรศึกษาดานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

(Dialogue in the Dark) เพ่ือทราบวาชองทางใดที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการปรับปรุงการประชาสัมพันธไดอีกทางหน่ึง เพ่ือใหเปนที่รูจักของประชาชนมากย่ิงขึ้น 
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รายการอางอิง 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เก่ียวกับนิทรรศการ “บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” 

 

คําชี้แจง  

แบบสอบถามน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการรับรูสื่อนิทรรศการ 

“บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)” ระหวางบุคคลทั่วไปกับผูพิการทางสายตา ซึ่งจะ

นําไปใชวิเคราะหขอมูลสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับทานมากที่สุด และกรอกขอมูล

ของทานลงในชองวาง 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 

1. เพศ 

 ชาย    หญิง 

 

2. อายุ......................ป 

 

สวนที่ 2  การรับรูดวยประสาทสัมผัส 

- ทานรับรูเรื่องราวตางๆ ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) โดยใช

ประสาทสัมผัสสวนใดบาง 

เนื้อหาในนิทรรศการ รับรู ไมรับรู 

ประเภทของประสาทสัมผัส 

หู จมูก ลิ้น 
อวัยวะ

สัมผสั 

1. หองรับแขก       

2. สวนสาธารณะ       

3. ริมทางเทา       

4. รานคาริมทางเทา       

5.  การโดยสารรถตุกตุก       

6. คอนเสิรต       

7. รานอาหาร       
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมและเนื้อหาที่นําเสนอหลังจากเขาชมนิทรรศการ

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) 

 

ความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. สภาพแวดลอม 

1.1 การสรางบรรยากาศสําหรับ 

การเขาชมนิทรรศการสงเสรมิใหเกิด

ความสนใจเรียนรู 

     

1.2 เจาหนาที่ใหคาํแนะนําเบ้ืองตนในการ

เขาชมนิทรรศการไดละเอียดถูกตอง 
     

1.3 การจัดใหเขาชมมากที่สุดรอบละ  

8 คน มีความเหมาะสม 
     

1.4 สภาพแวดลอมในนิทรรศการ 

เอ้ือตอการใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการมองเห็น 

     

1.5 สภาพแวดลอมในนิทรรศการเอ้ือตอ

การใชไมเทาขาวเปนอุปกรณนําทาง 
     

1.6 สภาพแวดลอมในนิทรรศการ

เหมาะสมตอการเรียนรูโลกของ 

ผูพิการทางสายตา 

     

1.7 พ้ืนที่ในนิทรรศการเหมาะสําหรับ 

ใหผูเขาชมทุกคนไดมีสวนรวม 
     

1.8 วิทยากรที่ดูแลภายในนิทรรศการ 

มีความเหมาะสม รูจกัสถานที่และ

ดูแลความปลอดภัย 

     

1.9 วิทยากรที่ดูแลขณะชมนิทรรศการเปน

ผูใหขอมลูทีส่งเสริมการเรียนรูไดดี 
     

1.10 การจําลองสถานที่ตางๆ ของ

นิทรรศการทําไดสมจริง 
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ความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

2. เนื้อหาที่นาํเสนอ 

2.1 มีความทันสมยั      

2.2 มีความเหมาะสมตอการเรียนรู      

2.3 สอดคลองวัตถุประสงคของการจัด

นิทรรศการ 

     

2.4 สงเสริมอัตลักษณของไทย      

2.5 เน้ือหาสอดคลองกับระยะเวลา 

ที่เขาชม 

     

2.6 เขาใจผูพิการทางสายตามากขึ้น      

2.7 นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตัว 

ตอผูพิการทางสายตาไดจริง 

     

2.8 นําประสบการณที่ไดไปใชในการ

ดํารงชีวิตหากตองกลายเปนผูพิการ

ทางสายตา 

     

2.9 จะกลับมาชมนิทรรศการซ้ําอีก      

2.10 นําประสบการณที่ไดไปบอกตอและ

แนะนําคนอ่ืนใหมาชมนิทรรศการ 

     

 

 

ขอบพระคุณอยางสูงที่เอ้ือเฟอเวลาในการทําแบบสอบถามครั้งน้ี ผลจากการทํา

แบบสอบถามน้ีคิดวาจะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีอยางแนนอน 

 

  



 122 

ประวตัิผูเขียน 

 

ช่ือ นางสาวเมธินาฏ อองสุวรรณ 

วันเดือนปเกิด 13 กุมภาพันธ 2532 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554: นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนง ผูสื่อขาวสายการเมือง สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

 

ประสบการณทํางาน 2559-ปจจุบัน: ผูสื่อขาวสายการเมือง  

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

2557-2559: ผูสื่อขาว  

บริษัท โพสตทีวี จํากัด 

2554-2557: ผูสื่อขาวสายการศึกษา etvMAC 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 
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