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 การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยนี้ คือ ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดย
แบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผลขอมูล ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญ เปนเพศหญิงมีอายุ
ต่ํากวา 18 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉล่ีย นอยกวา 5,000 บาท  
 2. ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญ เขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานครเปนคร้ังแรก โดยมีเหตุผลท่ีเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติกรุงเทพมหานครเพื่อทัศนศึกษา ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑสวนใหญ เปนเวลา 10.00 
น. – 12.00 น. และกลุมตัวอยางสวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง 
 3. จากการศึกษาความคาดหวั งของผู เข าชมพิพิธภัณฑการ เ รียนรู แห งชาติ
กรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพื้นท่ีจัดแสดง ดานผูนําชม/เจาหนาท่ี 
ดานพฤติกรรมและความรูสึก และ ดานประโยชนท่ีไดรับ โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความคาดหวังอยูในระดับมาก 
 4. จากการศึกษาส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพฤติกรรมและความรูสึก และดานประโยชนท่ีไดรับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานเนื้อหา ดานพื้นท่ีจัดแสดง และดานผูนําชม/เจาหนาท่ี อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 5. จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและส่ิงท่ีไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวา คา Sig ในแตละดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือความ
คาดหวังและส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม มีผลทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน กลาวคือผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มี
ความคาดหวังในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครตํ่ากวาส่ิงท่ีไดรับจากการเขาชม 
อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
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 The case study’s objective is; to studying the expectations and what the 
audiences has learned from the National Discovery Museum Institute (Siam Museum). It is 
the research of Quantity and the sample of this research were the audiences who has come 
and studied at this Siam Museum about 400 people. We collected the data by using the 
questionnaires analyzing (SPSS software program) to calculate the result by following:     
 1. Most of the audiences whose came to visit the National Discovery Museum 
Institute were a young women under 18 years old. There are school student and university 
student which have income under 5,000 baht a month. 
 2. Most of the new audiences were come to visit the Siam museum at the first 
time by the reason of excursions and the best time to visit the Siam museum was about 10:00 
am. – 12:00 am. And most of the samples were interesting in the Bangkok Planetarium star 
show and National Science Museum.   
 3. From learning the audiences expectation at The National Discovery Museum 
Institute (Siam Museum) deep in details of the presentation, zoning, behavior of the 
audiences and officers, felling and the how to gain the benefits from both side in the summery 
was; the audiences are highly expecting in visiting the National Discovery Museum Institute 
(Siam Museum)               
 4. From the research of the audiences about how to gain the benefits from visiting 
this Siam Museum, in the presentation part, behaviors and feeling and knowledge are highly 
interesting more than the details, zoning, audiences and officers. 
 5. From comparing the expectation of the audiences and what the audiences gain 
from the National Discovery Museum Institute (Siam Museum), we discovered that the Sig 
value in each side are equal to 0.000 that less than 0.05, that is mean all both of valuables 
are difference and have the important thing in the statistic method at level 0.05 degree, that is 
the expectation from visiting the Siam museum that effect to how often of the audiences will 
come to visit the museum are difference. In conclusion, the audiences are expecting in the 
National Discovery Museum Institute (Siam Museum) lower than the main details of what they 
will gain from visiting the museum about 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้ไดรับความกรุณาจากอาจารย ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย  
พสุนนท เปนอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนําใหความรู และ
ขอคิดเห็นตาง ๆ ดวยความหวงใยและเอาใจใสติดตามการวิจัยคร้ังนี้  ตลอดเวลาจนการวิจัยคร้ังนี้
สําเร็จไปไดดวยดี  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ ประธานกรรมการ และ
ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร กรรมการในการสอบการคนควาอิสระคร้ังนี้ ท่ีได
ชวยกรุณาตรวจทานความถูกตอง และใหคําช้ีแนะอันเปนประโยชน เพื่อใหการคนควาอิสระเกิด
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวนิธิธนวิชิตท่ีเปนกําลังใจ สนับสนุน
ใหการศึกษาการคนควาอิสระฉบับนี้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 สุดทายขอขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ตล่ิงชัน) รุนท่ี 2 ทุกทานท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จในคร้ังนี้ รวมไปถึงรวมแบงปนทุกข
และสุขดวยกันมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




