
 

สวนที่ ๔  

สถิติผูมาใชบริการ 

 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดออกแบบระบบในการจัดเก็บขอมูลสถิติผูมาใชบริการแหลง

เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม โดยเริ่มตนจากการออกแบบระบบของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และจะ

ขยายผลไปยังแหลงเรียนรูอื่นๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในลําดับตอไป และนอกจากนี้ยังมีการ

สํารวจความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผลการดําเนินงาน

ดังนี ้

 

๔.๑  สถิติการใหบริการพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ในดานสถิติการใหบริการของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ยอดสะสม ๑๔,๖๙๕ คน โดยใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙) มีผูเขาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา จํานวน ๔,๒๗๒ 

คน  โดยสวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ ๕๐ และรูจักจากการบอกตอ รอยละ ๓๖ โดยลักษณะของมา

เยี่ยมชมนิยมมาเปนหมูคณะสูงถึง รอยละ ๗๒ และเปนชาวตางชาติ รอยละ ๒ 

ปริมาณผูเขาชม เปรียบเทียบป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ : เดือนก.ค. ๒๕๕๘ มีกจิกรรม NRRU Freshy Tour ซึ่งเปนนักศึกษาใหม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน ๓,๑๓๗ คน 



 

 

 

 

คํานิยาม - การรูจัก  

คําเชิญ หมายถึง การรูจักโดยการเชิญชวนใหมาชมพิพิธภัณฑฯ โดยคณาจารย นักศึกษา หรือบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย   

อินเทอรเน็ต หมายถึง การรูจักพิพิธภัณฑฯ โดยการรับทราบ ขอมูล ขาวสารจากเว็บไซตของพิพิธภัณฑ หรือ

สื่ออินเทอรเน็ตอ่ืนๆ 

มาเอง หมายถึง  การมาชมพิพิธภัณฑโดยไมทราบเ

เดินผาน  หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ีแวะมา เพราะเดินผานแลวเห็นปายจึงแวะมาชม

บอกตอ หมายถึง  การไดรับขาวสารจากผูท่ีเคยมาเยี่ยมชมแลวบอกตอหรือเชิญชวนใหมาชม

สื่อมวลชน  หมายถึง  การไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนจึงสนใจมาชมพิพิธภัณฑ

 

 

 

 

 

 

 

เดินผาน

1%

บอกตอ

36%

สื่อมวลชน

1%

       

การรูจักโดยการเชิญชวนใหมาชมพิพิธภัณฑฯ โดยคณาจารย นักศึกษา หรือบุคลากรใน

    

หมายถึง การรูจักพิพิธภัณฑฯ โดยการรับทราบ ขอมูล ขาวสารจากเว็บไซตของพิพิธภัณฑ หรือ

หมายถึง  การมาชมพิพิธภัณฑโดยไมทราบเหตุผลของการรูจัก  

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ีแวะมา เพราะเดินผานแลวเห็นปายจึงแวะมาชม

หมายถึง  การไดรับขาวสารจากผูท่ีเคยมาเยี่ยมชมแลวบอกตอหรือเชิญชวนใหมาชม

หมายถึง  การไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนจึงสนใจมาชมพิพิธภัณฑ  

คําเชิญ

20%

Internet
24%

มาเอง

18%

บอกตอ

%

แผนภูมิแสดงรอยละการรูจัก
พิพิธภัณฑเมอืงนครราชสีมา

๑๒๒ 

 

การรูจักโดยการเชิญชวนใหมาชมพิพิธภัณฑฯ โดยคณาจารย นักศึกษา หรือบุคลากรใน

หมายถึง การรูจักพิพิธภัณฑฯ โดยการรับทราบ ขอมูล ขาวสารจากเว็บไซตของพิพิธภัณฑ หรือ

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ีแวะมา เพราะเดินผานแลวเห็นปายจึงแวะมาชม   

หมายถึง  การไดรับขาวสารจากผูท่ีเคยมาเยี่ยมชมแลวบอกตอหรือเชิญชวนใหมาชม  

คําเชิญ

Internet

มาเอง

เดินผาน

บอกตอ

สื่อมวลชน



 

 

 

 

คํานิยาม - ประเภทผูเขาชม  

นักทองเท่ียว หมายถึง

หาความรู 

นักเรียน หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ียังเรียนในระดับประถมศึกษา 

นักศึกษา  หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ียังเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

สื่อมวลชน  หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชนท่ีเปนสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทําขาว สารคดี 

หรืออ่ืนๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภัฏนครราชสีมา 

นักทองเที่ยว

นักเรียน

นักศึกษา

สื่อมวลชน

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

    

หมายถึง  บุคคลท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมชมโดยมีวัตถุประสงเพ่ือการทองเท่ียว

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ียังเรียนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ียังเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชนท่ีเปนสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทําขาว สารคดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หมายถึง ผูมาเยี่ยมชมท่ีเปนคณาจารย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช

 

 

 

 

 

 

 

นักทองเที่ยว

33%

นักเรียน

10

นักศึกษา

50%

สื่อมวลชน

3% ม.ราชภัฏนครราชสีมา

4%

แผนภูมิแสดงรอยละประเภทของ
ผูเขาชมพิพธิภัณฑเมืองนครราชสีมา

๑๒๓ 

 

บุคคลท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมชมโดยมีวัตถุประสงเพ่ือการทองเท่ียว ทัศนศึกษา หรือศึกษา

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชมท่ียังเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก  

หมายถึง  ผูมาเยี่ยมชนท่ีเปนสื่อมวลชนแขนงตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทําขาว สารคดี 

หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช

นักทองเที่ยว

นักเรียน

10%



 

 

 

 

มาเปนกลุม /หมูคณะ

72%

แผนภูมิแสดงรอยละประเภทของมาเย่ียมชม 
จําแนกเปนแบบเดี่ยว และหมูคณะ

 

 

มาเดี่ยว

28%

หมูคณะ

แผนภูมิแสดงรอยละประเภทของมาเย่ียมชม 
จําแนกเปนแบบเดี่ยว และหมูคณะ

98%

2%

แสดงรอยละชาวไทย-ตางประเทศ

๑๒๔ 

 

 

ชาวไทย

ชาวตางชาติ



๑๒๕ 

 

๔.๒  การสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

การสํารวจความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ประจําป 

๒๕๕๙ ดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน     

การสอนรายวิชา “การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนางาน” โดยอาจารยณภัค  คณารักษเดโช เปนอาจารย

ผูสอนในรายวิชานี้ ซ่ึงผูเรียนประกอบดวยนักศึกษาจากท้ัง ๖ คณะวิชา อันไดแก คณะครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และคณะสาธารณสุขศาสตร ท้ังภาคปกติและภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร-อาทิตย)  

โดยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษามาทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ชวงเวลาใดก็

ได และกําหนดแสดงความคิดเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ สิ่งท่ีประทับใจ และขอเสนอแนะ / ขอควร

ปรับปรุง สามารถสรุปผลการสํารวจ ไดดังนี้ 
 

ความประทับใจตอพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 ๑. การรวบรวมจัดเก็บสิ่งของท่ีมีคุณคา ท้ังโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 

 ๒. มีความภาคภูมิใจท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีพิพิธภัณฑ 

 ๓. มีความภาคภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 

 ๔. ประทับใจการออกแบบ ตกแตงท่ีสวยงาม 

 ๕. ประทับใจในดานความสะอาด 

 ๖. ประทับใจในการบริการของเจาหนาท่ีท่ีมีความเปนกันเอง 

 ๗. มีความประหลาดใจวาอาคาร ๑๐ มีพิพิธภัณฑไมเคยทราบมากอน 

 ๘. ประทับใจเครื่องมือ เครื่องใชในสมัยโบราณ 

 ๙. ประทับใจหุนจําลองขุนนาง 

 

ขอเสนอแนะ / ขอควรปรับปรุง 

สามารถสรุปผลการสํารวจใน ๑๐ อันดับแรก ไดดังนี้ 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึง เนื่องจากยังมีผูสนใจท่ัวไป รวมถึงนักศึกษาไมทราบวาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดสรางพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และเปดใหบริการแลว 

 



๑๒๖ 

 

๒. สถานท่ีคับแคบ  

๓. ไมมีวิทยากรหรือเจาหนาท่ีดูแลตลอดเวลา 

๔. ควรมีปายชื่อพิพิธภัณฑท่ีมีความเดนชัด สังเกตงาย  

๕. ควรมีคําอธิบายวัตถุสิ่งของ 

๖. ควรปรับปรุงสภาพภายนอกของอาคารใหดูดี ดึงดูดความนาสนใจสมกับเปนแหลงเรียนรู 

๗. ควรเพ่ิมแสงไฟเนื่องจากในบางจุดมืดเกินไป 

๘. ควรมีเทคโนโลยีนําเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ 

๙. ควรปรับปรุงบริเวณบันไดทางข้ึน 

๑๐.ควรสรางอาคารใหมใหมีความสงา สวยงาม นาเรียนรู 

 

นอกจากนี้ยังมีขอขอเสนอแนะ / ขอควรปรับปรุงท่ีมีคะแนนในระดับใกลเคียงกันอีกดังนี้ 

 ๑. ควรมีวัตถุจัดแสดง โบราณวัตถุเพ่ิมข้ึน 

 ๒. ควรปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร 

 ๓. เนื้อหาท่ีจัดแสดงนอยเกินไป 

 ๔. ทําเลท่ีต้ังควรอยูหนามหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกตอการเขาออก 

 ๕. อยากใหรูปปนแมวสีสวาด 

 ๖. อยากใหเพ่ิมเติมความรูเก่ียวกับภาษาโคราช 

 ๗. อยากใหเพ่ิมเติมการจําลองวิถีชีวิตคนโคราช 

๘. ควรมีหองฉายวิดิทัศนภาพรวมกอนเขาชม  

๙. อากาศไมถายเท 

๑๐. ควรมีปายหามจับวัตถุสิ่งของ 

๑๑. ควรปรับปรุงเรื่องกลิ่นภายในหองจัดแสดง 

๑๒. ควรนํานักศึกษาเขาในทุกคนเขาชมพิพิธภัณฑ 

๑๓. ควรมีปายแจงเวลาการพักของเจาหนาท่ี  

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

โดยจากผลการสํารวจพบวามีขอเสนอแนะบางขอท่ีสามารถการดําเนินการแกไขปญหาไดทันที 

และไดดําเนินการแลวนั้น มีดังนี้ 

 ๑. ปญหาเรื่องกลิ่น โดยผูปฏิบัติงานสันนิษฐานวามาจากกลิ่นของไม และการท่ี

ลักษณะของหองไมมีอากาศหมุนเวียนถายเท จึงไดดําเนินแกปญหาใน ๒ ลักษณะ ไดแก 

 ๑.๑ ทําการเปดประตู ๒ ดาน ท้ิงไวในขณะไมมีผูเยี่ยมชม เพ่ือเปนการระบายอากาศ 

 ๑.๒ ใชสเปรยปรับอากาศฉีดลดกลิ่นกอนมีผูมีชมเสมอ 

 ๒. ไดดําเนินการจัดทําปายคําอธิบายโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในบางสวน และจะ

ดําเนินการตอเนื่องใหครบทุกชิ้น 

 

คณะทํางานขอขอบพระคุณอาจารยณภัค คณารักษเดโช อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการ

ตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีอนุเคราะหในการดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลในครั้งนี้ 

 

๔.๓ สรุปผลจากสมุดเย่ียมของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

- สามารถบอกเรื่องราวความเปนมาของจังหวัดนครราชสีมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันไดเขาใจงาย 

- เปนสถานท่ีเก็บรวมรวบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และนําเสนอขอมูลทางประวัติศาสตรของ

จังหวัดนครราชสีมาไดอยางชัดเจน 

- จัดแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตร ซ่ึงเปนประวัติศาสตร

ภาพรวมของชาวอาเซียนไดอยางชัดเจน 

- รูปแบบการจัดแสดง การตกแตงมีความนาสนใจ ปายมีตัวอักษรขนาดพอเหมาะ ภาษาอาน

เขาใจงาย แสงสวางเพียงพอ 

- เปนแหลงเรียนรู ท่ี เปนประโยชนตอการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด

นครราชสีมา 

- วิทยากร อัธยาศัยดี ใหบริการและใหขอมูลไดดี 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักกันในกลุมเด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา 


