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บทคัดยอ

อาคารสาธารณะท่ีมีการจัดผังพื้นที่ดีก็สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชอาคารในการคนหาเปาหมายไดอยาง

รวดเร็วและไมเกิดการหลงทางและเสียเวลา การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดผังพื้นสวนนิทรรศการท่ีมีผลตอ

ประสทิธภิาพการคนหาเปาหมายภายในอาคารจดัแสดง พพิธิภัณฑสถานแหงชาตกิารวจิยัน้ีเปนการวจิยัเชิงทดลอง เพ่ือ

เปรียบเทียบผลกระทบของรูปแบบผังพื้นแบบเปดและแบบกําหนดทางเดินตอประสิทธิภาพการคนหาเปาหมาย โดยมี

นักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมภายใน ชั้นปที่ 4 จํานวนท้ังหมด 80 คน การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของการคนหา

เปาหมายดวย Independent Sample t-Test ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการจัดผังพื้นแบบกําหนดทางเดินมีความ

เหมาะสมในการทําใหนักศึกษาสามารถคนหาเปาหมายไดดีกวา โดยท่ีไมตองเสียเวลาเดินคนหาเปาหมาย หรือเขาชม

วัตถุตามตูจัดแสดง และเนื่องจากถูกกําหนดใหเดินจึงมีจํานวนครั้งการเลี้ยวผิดที่นอยกวา อยางไรก็ตามรูปแบบของผัง

พื้นทั้ง 2 แบบ ไมมีผลตอความแตกตางกันของการจํานวนการเดินกลับเขาชมตูจัดแสดงท่ีเคยชมมาแลว การหยุดและ

มองหาเปาหมาย และการเดินยอนกลับทางเดิม 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการคนหาเปาหมาย  ประสิทธิภาพการคนหาเปาหมาย  ผังพื้น  การออกแบบนิทรรศการใน

พิพิธภัณฑ
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บทนํา

การศึกษาเร่ืองการคนหาเปาหมายในอาคารสาธารณะ
เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะอาคารสาธารณะเปนสถานท่ีที่มี
ความซับซอนของเสนทางการสัญจรสูง อันเนื่องมาจาก

การมีจํานวนขององคประกอบเชิงพื้นที่ที่รองรับกิจกรรม 
พฤติกรรมของผูใชอาคารท่ีหลากหลายอาคารสาธารณะ

ขนาดใหญ เชน ศูนยการขนสง สนามบิน และโรง

พยาบาล มคีวามซับซอนผงัพืน้ และมจีาํนวนทางเดนิ และ
ทางแยกเปนจํานวนมาก จากการวิจัยท่ีผานมา พบวา
อาคารเหลานี้มักเกิดปญหากับผูใชอาคารเมื่อตองการ

คนหาเปาหมาย ตอมา Carpman and Grant (2002) 
กลาววา โดยปกติหากผูคนสามารถคนหาเปาหมายได

อยางงายดาย สภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นก็มักไมถูก

The Design Guidelines for Floor-Plan Congu-
ration to Increase Waynding PerformanceIn 

National Museums
Dr. Chumporn  Moorapun

Architecture and Planning Department, Faculty of Architecture
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ABSTRACT

Buildings with an appropriate wayfinding design can facilitate users to reach their destination easily and safely. 

This research aims to compare two types of floor-plan configurations—the open- and controlled-types—on 

wayfinding performance in museums. It takes an experimental research approach to test the effectiveness of two 

types of floor plan configurations, represented by the plans of U Thong and Phra Pathom Chedi National Muse-

ums. Eighty volunteer subjects from the 4
th 

year of KMITL interior architectural program participated in the re-

search. Their wayfinding performance were observed, coded and quantified to differentiate the floor by means of 

independent-(and paired) Samples t-Test. The results show that visitors in the controlled type of floor-plan 

found their designated display relatively easy, with statistical significance. The underlying reason is that visitors 

made fewer wrong turn along their way, due to the fixed route nature of controlled type plan configuration pre-

designed to guide them around the premise. This made the destination search take less effort, in comparison 

with that of the open type of floor-plan configuration. However, both types of floor-plan have no significant influ-

ence on revisiting display units, stopping and looking around and back tracking.

Key words: wayfinding behavior,  wayfinding performance,  floor-plan configuration,  exhibition design in museums 
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กลาวถงึแตเมือ่ใดก็ตามทีผู่ใชเกดิการหลงทางขอเสยีของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นก็จะถูกกลาวถึง การเกิด
การหลงทางนัน้กอใหเกิดความเสียหายหลายประการทัง้
ทางรางกายและทางจิตวิทยา ยกตัวอยางเชน เกิด
ความเครียด สบัสน พลาดนัดหมายสําคญัตางๆ เสยีเวลา 
ในบางกรณีอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต หากการหลงทาง
เกดิข้ึนกบัผูปวยหนักท่ีตองไปถึงโรงพยาบาลอยางเร็วทีส่ดุ 
ดังนั้น จึงพบเห็นไดเสมอวาผูใชอาคารไมสามารถคนหา
เปาหมายในอาคารสาธารณะประเภทตางๆ ไดอาจสงผล

ตอ การเสยีเวลาโดยไมจาํเปน ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ

เนือ่งจากหลงทางไปไมทนัเวลานดัหมาย และอาจรุนแรง

ถึงขั้นสูญเสียชีวิตเสียในกรณีเชนในโรงพยาบาล เปนตน

ความหมายของการคนหาเปาหมาย (wayfinding) มี

หลายนัยยะ อาทิเชน การคนหาเปาหมายเปนกระบวน

การทางพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นเมื่อคนทําการหา

ทางจากจุดทีอ่ยูไปยังจดุทีต่องการจะไป ในขณะท่ี Passini 

(1984) ใหคาํนยิามวาการคนหาเปาหมายเปนกระบวน

การตัดสินใจตามลําดับ อันประกอบดวย ภาพของขอมูล

เชิงพื้นที่ที่ เกิดจากการรับรู  (cognitive mapping) 

กระบวนการตดัสนิใจ (decision making) และการลงมอื

ปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจแลว (decision execution) จาก

ทั้งสองคํานิยาม พบวา กระบวนการของการคนหาเปา

หมายครอบคลุมทั้งพฤติกรรมภายใน ไดแก การรับรู 

สรางจินตภาพ และการตัดสินใจ อีกประการหน่ึงคือ

พฤตกิรรมภายนอก ไดแก อากปักรยิาตางๆทีเ่กิดขึน้เพือ่

เดินไปหาเปาหมาย อยางไรก็ตาม การสังเกตและ

ประเมินพฤติกรรมภายในนัน้ทําไดยากกวา เน่ืองจากเปน
สิง่ท่ีอยูภายในจิตใจและมองไมเหน็จากการสังเกต ในทาง
ตรงกันขาม การพิจารณาจากพฤติกรรมภายนอกยอม

สงัเกตไดงายกวา ในการวจิยันีใ้หนยิามของการคนหาเปา

หมายวาเปนกระบวนการการตัดสินใจและพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นในระหวางการเดินทางจากจุดหน่ึงไปสูอีกจุดหน่ึง 
โดยพฤติกรรมเหลานั้นเปนผลมาจากการตัดสินใจของผู
คนหาเปาหมาย ความสําเร็จของการคนหาเปาหมาย 

หรือ ประสิทธิภาพของการคนหาเปาหมาย (wayfinding 

performance) หมายถึง การท่ีผูคนหาเปาหมายน้ันรูวา 

ตนเองอยูที่ไหน รูวาเปาหมายอยูที่ไหน และรูวาเสนทาง

ทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะไปถงึเปาหมายคือเสนทางใด ในขณะเดียวกนั
ก็สามารถจดจําเสนทางในการเดินทางกลับดวย  

การประเมินเรือ่งการคนหาเปาหมายน้ันไดมผีูทีส่นใจได
ศกึษาไวแลวในหลากหลายประเด็น จากท่ีกลาวไวขางตน 
กระบวนการคนหาเปาหมายนัน้เปนทัง้พฤตกิรรมภายใน
และภายนอก Weisman (1981) ไดสรางแบบสอบถาม
เรื่องการคนหาเปาหมายเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
คนหาเปาหมาย เพือ่ใหทราบวาเกดิการหลงทาง หรอืพบ

ปญหาในการคนหาเปาหมายหรือไม อยางไรก็ตาม 

Weisman (1981) สรุปวาการใชแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินการคนหาเปาหมายนี้มีจุดดอยอยูที่การที่ผูตอบ

แบบสอบถามมักจะหลีกเลีย่งการบอกความจริงวาตนเอง

นัน้เกดิการหลงทาง อกีวิธกีารหน่ึงทีไ่ดใชในการประเมนิ

การคนหาเปาหมาย ไดแก การใหผูใชอาคารเขยีนแผนผงั

ของพื้นที่ที่ไดเขาใชงาน เน่ืองจากเช่ือวา ผังพื้นที่งายและ

ไมซับซอนยอมทําใหผูใชงานเกิดความเขาใจเชิงพ้ืนท่ีวา

อะไรอยูตรงไหน และเกดิจนิตภาพ (mental image) และ

สามารถเขียนแผนผังออกมาไดถูกตอง  แตการใชการ

ประเมินผานแผนผังก็มีขอเสียในดานของความสามารถ

ในการวาดภาพของผู รวมทดลอง รวมถึงยากในการ

ประเมินท่ีเปนมาตรฐานของผูเช็คแผนผัง

ดังนั้น O’ Neill (1991) ไดนําเสนอรูปแบบใหมในการ

พิจารณาพฤติกรรมการคนหาเปาหมายของผูใชอาคาร 

โดยเนนการสังเกตจากพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออกใน

การคนหาเปาหมาย และเรียกวิธีการน้ีวาเปน การ

ประเมินประสิทธิภาพในการคนหาเปาหมาย โดย
พิจารณาจาก 1) อัตราการเดิน 2) การหยุดและมองหา
เสนทาง 3) การเลี้ยวผิดทิศทาง และ 4) การเดินยอน

กลบัทางเดมิ ทัง้นีอ้ตัราการเดนินัน้วดัจากระยะทางทีเ่ทา

กันของเสนทางหารดวยเวลาท่ีแตละคนใชในการหาเปา
หมาย การหยุดและหันมองเกิดขึ้นเมื่อผูหาเสนทางเกิด
ความลังเลและ/หรือหยุดมองเพ่ือหาขอมูลหรือปายบอก
ทาง สวนการเล้ียวผิดนั้นวัดจากการท่ีผูคนหาเสนทาง
เลี้ยวไปในทิศทางท่ีไมสอดคลองกับทางท่ีจะนําไปสูเปา

หมาย โดยการวัดจะใช Likert Scale 5 ระดับ โดยท่ี 1 
หมายถึงการเลี้ยวผิด 1 กาว สวน 5 หมายถึงการเล้ียว
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ผดิและเดินตอไปจนสุดทางเดิน ตวัช้ีวดัตอมา ไดแก การ
เดินยอนกลบัทางเดมิ หมายถงึการเดนิยอนทางจากทีไ่ด
เดินมา การใชวธินีีม้ขีอดใีนแงของการสงัเกตการณ แตมี
ขอเสยีคอืตองใชทรพัยากรดานคน และเวลาในการสงัเกต
พฤติกรรมแตก็เปนวธิกีารประเมินท่ีงายและชัดเจนในการ
ใหคะแนน

การทบทวนวรรณกรรมพบวา ผลกระทบทางดานสภาพ
แวดลอมทางกายภาพมีผลตอการคนหาเปาหมาย 

Weisman (1981) ไดเสนอวา ปจจยัทางสภาพแวดลอม

มีอยูดวยกัน 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคนหาเปาหมาย 

ไดแก 1) ผังพื้น (floor-plan configuration) 2) ระดับ

การมองเห็นเปาหมาย (visual access) 3) ปาย

สัญลักษณและเครื่องมือชวยหาทาง (signage and 

wayfinding aids) และ 4) ความแตกตางกันของทีว่าง 

(space differentiation)   จากการศึกษาของนักวจิยัหลาย

คน พบวา การจัดผงัพ้ืนมอีทิธิพลอยางมากตอการคนหา

เปาหมาย  ดังนั้นจึงเปนปจจัยที่นาศึกษา

Bitgood (2002) กลาววา การศึกษาดานพิพิธภัณฑใน

อดีตนั้น เนนศึกษาดานสภาพแวดลอมกายภาพ ของ

พิพิธภัณฑเพียงอยางเดียว จนกระทั่ง Gilman (1916) 

เปนผูริเริ่มกลาวถึงความออนลาในการเขาชมพิพิธภัณฑ  

(museum fatigue) หลังจากนั้นกลุมนักวิจัยที่นําโดย 

Robinson (1928, 1930, 1931) และ Melton (1933, 

1935, 1972) เปนกลุมแรกๆท่ีทําการวิจัยที่เกี่ยวของ

กบัอทิธพิลของสภาพแวดลอมทางกายภาพของพพิธิภณัฑ

ที่มีตอพฤติกรรมของผูเขาชมพิพิธภัณฑและการสัญจร
ภายในพิพิธภัณฑจนกระท่ังปลายทศวรรษท่ี 80 การ
ศกึษาดานนีไ้ดพฒันาไปอยางมากทัง้จาํนวนและประเดน็

ที่นําเสนอในการวิจัย เช น การรับรู  (cognitive) 

กระบวนการรับขอมูล (information processing) 

พฤติกรรม และ ชาติพันธุวิทยา (ethnological) ในขณะ
ที่ระยะหลังอาจพอสรุปไดวาขอบเขตของการศึกษาดาน
อิทธิพลของสภาพแวดล อมทางกายภาพต อผู ชม
พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ สามารถแบงไดเปน 4 ดาน ไดแก 

1) การวิจยัเก่ียวกับผูชมพิพธิภัณฑ 2) การออกแบบและ
พฒันานิทรรศการ 3) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

และ 4) การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกโดยทั่วไป
 

ในขอที่ 4 นี้ หมายรวมถึง การคนหาเปาหมายใน
พิพิธภัณฑ เปนประเด็นท่ีสําคัญในดานการออกแบบส่ิง
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑไม
เกดิการหลงทางและสามารถเขาชมไดอยางสะดวกสบาย 
นาแปลกใจอยางมากที่การศึกษาเรื่องการคนหาเปา
หมายภายในอาคารประเภทพิพิธภัณฑยังไมคอยไดรับ
ความสนใจเทาท่ีควร ทั้งที่เปนอาคารสาธารณะที่เนน
เรือ่งทางสญัจรเปนหลกั และหวัใจสาํคญัของการออกแบบ
เสนทางสัญจร คือ การที่สามารถนําผูชมพิพิธภัณฑจาก

จุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่งโดยไมตองสอบถามเจาหนาที่หรือ

ใชปายสญัลกัษณ และสามารถนาํผูคนเดนิชมไดอยางทัว่

ถึงในทุกจุดแสดงโดยไมหลง และไมเกิดความเบ่ือหนาย 

ไมเกิดจุดบอด 

จากเหตุผลขางตนท่ีกลาวมาการวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ

ศึกษาผลกระทบของผังพื้นที่มีตอการคนหาเปาหมาย

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ โดยเนนศึกษาเฉพาะกลุมผูชม

พิพิธภัณฑประเภท นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมผูใชที่มี

จํานวนมากเปนอันดับ 2 ของผูเขาชมพิพิธภัณฑ และ

เปนกลุมท่ีมีเปาหมายเฉพาะในการเขามาคนควาหา

ขอมูลเฉพาะตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้น รูปแบบของ

การออกแบบผังพื้นควรจะชวยในการคนหาเปาหมายแก

นักศึกษาเพื่อใหสามารถหาขอมูลไดอยางสะดวก ซึ่งเปน

ที่มาของคําถามการวิจัยที่วา “รูปแบบของการจัดผังพื้น

ของนทิรรศการทีก่อใหเกดิประสทิธภิาพในการคนหาเปา

หมายภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” 

ระเบียบวิธีการวิจัย

การออกแบบการวิจัย

จากคาํถามการวจิยัในหวัขอทีผ่านมาจงึนาํมาสูเหตผุลใน

การเลือกระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งคําถามการวิจัยตั้งอยูบน
ทฤษฎีการคนหาความรูแบบหลังปฏิฐานนิยม (post-

positivism) ซึง่อาจกลาวอีกนัยยะหนึง่วาเปนกระบวนการ
คนหาความรูแบบวิทยาศาสตร ซึ่งเนนการศึกษาหาผล 

กระทบของตัวแปรหน่ึงตอตวัแปรอีกตวัหนึง่ ในการวิจยันี้
มุ งศึกษาผลกระทบของผังพื้นที่มีตอประสิทธิภาพการ
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คนหาเปาหมายในอาคารพิพิธภัณฑ ประการถัดมา การ
คนหาความรูแบบ หลงัปฏฐิานนยิมเนนกระบวนการแบบ
ลดทอนนยิม (reductionism) ซึง่ในทีน่ีค้อืการเลอืกศกึษา
เฉพาะบางปจจัยโดยใชการตั้งคําถามใหญหรือตั้ง
สมมติฐาน และแบงเปนคําถามหรือสมมติฐานยอยเพื่อ
ทดสอบและหาคาํตอบ จากการตัง้คาํถามหรอืสมมตฐิาน
จึงนํามาดวยสังเกตและการช้ีวัดตัวแปรหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน
อยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงการแปลงส่ิงที่สังเกต
เปนการวัดเชิงตัวเลข และตามมาดวยการวิเคราะหเชิง

ตวัเลข ประการสุดทายเปนการทดสอบทฤษฎี ในท่ีนีเ้ปน

ทฤษฎทีีก่ลาวถงึผลกระทบของผงัพืน้ทีม่ตีอประสทิธภิาพ

ของการคนหาเปาหมาย แตถกูนาํมาทดสอบในบรบิทของ

อาคารประเภทพิพธิภัณฑ และประเภทผูใชทีม่จีดุประสงค

ในการเขาใชที่ชัดเจน จากเหตุผลทั้ง 4 ประการจึงสรุป

ไดวาการวิจยันีต้ัง้อยูบนพ้ืนฐานของการคนหาความรูแบบ

หลังปฏิฐานนิยม

จากรูปแบบการคนหาความรูแบบหลังปฏิฐานนิยม ซึ่ง

เมื่อพิจารณาเกณฑในการเลือกแนวทางการวิจัยของ 

Creswell (2003) การวิจัยนี้ควรใชแนวทางการวิจัยเชิง

ปริมาณซึง่มกีารเก็บขอมลูดวยเคร่ืองมอืทีช่ดัเจน โดยเกบ็

ขอมูลเปนตัวเลขและวิเคราะหขอมลูดวยกระบวนการทาง

สถติ ิสวนวธิกีารวิจยัควรจะเปนการทดลอง (experimental 

design) เนื่องมาจากการท่ีตองการตรวจสอบผลกระทบ

ของรูปแบบการจัดผังพื้นที่แตกตางกันตอประสิทธิภาพ

การคนหาเปาหมาย 

การเลือกสถานที่ทําการทดลอง

การสํารวจเบื้องตนในอาคารพิพิธภัณฑที่จัดแสดงวัตถุ

โบราณสมัยทวารวดี พบวา การจัดผังพื้นของนิทรรศการ
ในอาคารพิพิธภัณฑ มี 2 แบบ ไดแก แบบท่ี 1 เปนการ

จดัแบบเปด (open type) ซึง่การจดัผงัพืน้ของนทิรรศการ
ใหเกิดทางสัญจรท่ีชวยใหผูชมพิพิธภัณฑมีอิสระในการ

เลือกชมวัตถุแสดงตามท่ีตองการ ในทิศทางใดก็ไดแลว

แต  ค ว ามสะดวก  ซึ่ ง พบการ จัดผั ง พ้ื นแบบ น้ีที่
พพิธิภณัฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สพุรรณบุร ีสวนการจัด
แบบที่ 2 เปนการจัดผังพื้นของนิทรรศการเพื่อกําหนด

ทางเดิน (controlled type) ซึ่งการจัดแบบนี้เปนการ
กาํหนดทางเดนิเขาออกและลําดบัของเรือ่งราวในการเขา
ชมเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง 

การวิจัยน้ีแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
เปนการเก็บขอมูล ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
จ.สุพรรณบุรี ในวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และครั้ง
ที่ 2 เปนการเก็บขอมูล ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ
ปฐมเจดีย จ.นครปฐม ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2556 

ซึง่เปนการเกบ็ขอมลูในระหวางทีน่กัศกึษาช้ันปที ่4 สาขา

วชิาสถาปตยกรรมภายในเดนิทางไปทศันศกึษา ณ สถาน

ที่ทั้ง 2 แหงตามลําดับ และเพื่อใหเกิดความสมจริง       

ในการกําหนดงานใหนกัศึกษาเขาหาขอมลูศลิปะทวารวดี 

เปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงเชิงสภาพแวดลอม (ecological 

validity) แกการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมักมีขอดอยในเรื่อง

ความสมจริง 

พิพิธภัณฑทั้ง 2 แหงนี้มีการจัดแสดงวัตถุโบราณท่ีอยูใน

สมยัทวารวดีเชนเดยีวกนั วตัถุโบราณท่ีจดัแสดงเปนวตัถุ

โบราณที่ถูกคนพบ ณ บริเวณพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัด

สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม บริเวณพื้นท่ีทั้ง 2 แหง

นี้ เคยเปนที่ตั้งของเมืองโบราณในสมัยทวารวดีเชน

เดยีวกนั อกีทัง้วัตถุแสดงในท้ัง 2 แหงยังมีการยืมเพือ่แลก

เปลี่ยนในการจัดแสดงในแตละท่ีอีกดวย จากบริบทดัง

กลาวจึงสามารถสรุปไดวาวัตถุและวิธีการจัดแสดงทั้ง 2 

แหงมีความเหมือนกัน

สิง่ทีแ่ตกตางกนัอยางชดัเจน คอื รปูแบบผงัพืน้ในการจดั

แสดงนิทรรศการ โดยทีก่ารจดัผงัพืน้ในอาคารพิพธิภัณฑ
สถานแหงชาตอิูทอง นทิรรศการวตัถโุบราณตัง้อยูบรเิวณ

ชั้นท่ี 2 อาคาร 1 การจัดนิทรรศการแบบเปด แบงการ
จดัแสดงเปน 2 หองโดยมีโถงกลางเปนจุดเชื่อมระหวาง 

2 หอง (ดูภาพที่ 1) หองนิทรรศการที่ 1 ดานซาย 
เปนการจัดแสดงเรื่องอูทอง: ศรีทวารวดี และหองหอง
นทิรรศการท่ี 2 ดานขวา เปนการจัดแสดงเร่ืองบรรพชน

คนอูทอง เมือ่พจิารณาแลวพบวาผูชมพิพธิภัณฑมองเหน็
ตูจัดแสดงและวัตถุจัดแสดงไดคอนขางครบทุกจุดเมื่อยืน
อยูที่โถงทางเขา (ดูภาพที่ 2)
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แนวทางการออกแบบการจัดผังพ้ืนสําหรับนิทรรศการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาเปาหมายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

การจดัผงัพืน้ในอาคารพิพธิภณัฑสถานแหงชาตพิระปฐม

เจดีย นทิรรศการวัตถุโบราณต้ังอยูบริเวณช้ันท่ี 1 อาคาร 

1 การจัดนทิรรศการแบบควบคุมเสนทางเดิน บรเิวณโถง
กลางเปนจดุเริม่ตนและสิน้สดุการเดนิคนหาเปาหมาย (ดู

ภาพที่ 3) การจัดเรียงเปนหัวเรื่องเรียงตามลําดับ จาก

ทางเขาดานซายมือเริ่มจาก 1) จังหวัดนครปฐม 2) 

ชมุชนกอนประวัตศิาสตร 3) การติดตอและรับอารยธรรม
จากอนิเดีย 4) ทวารวดชีือ่นีม้ทีีม่า 5) ศาสนาและความเชือ่ 
6) เจดียจุลประโทน 7) ธรรมจักร 8) นครปฐมภาย
หลังความรุงเร่ืองของวัฒนธรรมทวารวดี 

จากโถงทางเขาไมสามารถมองเห็นสภาพของพื้นที่ได

ทั้งหมดเนื่องจากมีผนังกออิฐสูงเกินกวาระดับสายตาจะ
มองเห็นวาดานในจะเปนอยางไร (ดูภาพที่ 4)

จากความแตกตางของการจัดผังพืน้ระหวาง 2 พพิธิภณัฑ 

การทดลองคร้ังน้ีจึงมุงเปรียบเทียบผลของประสิทธิภาพ

การคนหาเปาหมายของผูเขาชม อันเกิดจากการจัดผัง

พื้นที่ของพิพิธภัณฑที่มีความแตกตางกันระหวางการจัด
ผังพื้นแบบเปดและการจัดผังพื้นแบบกําหนดทางเดิน

ประชากรและกลุมตัวอยาง

Bidgood (2002) กลาววา ผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑมี 
3 ประเภท ไดแก 1) ผูเขาชมเพ่ือความบันเทิง ผูชม

ประเภทน้ีไดแก ผูชมที่แวะมาชม มากับครอบครัวหรือ
กลุมเพื่อน เปนกลุมที่จํานวนมากที่สุด และมีความแตก
ตางกันในเรื่องคุณลักษณะมากที่สุด เชน อายุ อาชีพ 
สัญชาติ 2) กลุมนักเรียนหรือนักศึกษา เปนกลุมที่มี

ภาพที่ 1: แสดงทางสัญจรในผังพื้นแบบเปด ชั้นท่ี 2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สุพรรณบุรี

ภาพที่ 2: หองนิทรรศการเรื่องอูทองศรีทวารวดี (ซาย) และหองนิทรรศการเร่ืองบรรพชนคนอูทอง (ขวา)
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จํานวนมากรองลงมา กลุมนี้มักจะมีครู อาจารย หรือผู

ปกครองพามา และมักมาเพ่ือมีจุดประสงคเฉพาะหรือมี

งานที่ไดรับมอบหมายมาทํา ดังนั้นจึงมักใชพื้นที่เฉพาะ

บางสวนของพิพิธภัณฑ 3) กลุมที่ไมเขาชมพิพิธภัณฑ 

กลุมนี้ถูกศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมกลุมคน

เหลานี้ถึงไมเขาพิพิธภัณฑ หรือบงชี้ความแตกตางทาง

คุณลักษณะของผูที่ไมเขาชมพิพิธภัณฑ ในงานวิจัยนี้ 

เลือกศึกษากลุมที่2 ซึ่งเปนกลุมนักเรียนหรือนักศึกษา 

โดยกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครมาจากนักศึกษาสาขา

สถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบนั

ภาพท่ี 3: แสดงทางสัญจรผังพื้นแบบกําหนดทางเดิน ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม

ภาพท่ี 4: ทางเขาสูนิทรรศการหองแรก (ซาย) และหองนิทรรศการหองสุดทาย (ขวา)

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่

จํานวนท้ังหมด 72 คน ที่เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 

พพิธิภณัฑสถานแหงชาตอิูทองในวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ.

2555 และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียใน   

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2556 ซึ่งเปนไปตามนิยามของ

กลุ มผูใชกลุ มนักเรียนหรือนักศึกษาตามท่ี Bidgood 

(2002) กลาวไว 

โดยในการทดลองแตละครั้ง นักศึกษาจํานวน 40 คน

อาสาสมัครเขารวมการทดลอง ในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง 
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มีนักศึกษาจํานวน 21 คน ที่ผานการทดลองครั้งแรกมา

แลวอาสาสมัครท่ีจะเขารวมทดลองในครั้งที่ 2 ดวย (ดู

ตารางที่ 1) กลุมตัวอยางในการทดลอง ไดแก การ

ทดลองคร้ังที่ 1 นักศึกษาจํานวน 40 คน แบงเปน

นกัศึกษาชาย จาํนวน 14 คน (35%) และนักศึกษาหญิง 

จํานวน 26 คน (65%) สวนการทดลองคร้ังที่ 2 

นักศึกษาอาสาสมัครจํานวน 40 คน เปนนักศึกษาชาย 

จํานวน 7 คน (17.5%) และนักศึกษาหญิง จํานวน 33 

คน (82.5%) นักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมในการทดลอง

ไมเคยมาที่พิพิธภัณฑทั้ง 2 แหงมากอน

ขั้นตอนการทดลอง

ในการทดลองแตละพิพิธภัณฑนักศึกษาจํานวน 40 คน 

จะถูกแบงใหเขาทดลองคนหาเปาหมายในพ้ืนที่จํานวน

คร้ังละ 5 คน ในการทดลองแตละพิพิธภัณฑจะมีการ

ทดลองยอยทั้งหมด 8 ครั้ง ทั้งนี้เนื่องมาจากตองการลด

ความแออัดของจํานวนคน และง ายตอการสังเกต

พฤติกรรม อีกประการหนึ่งเปนการลดผลกระทบแบบ

ผลกระทบจากสังคม (social effect) เพราะหากนักศกึษา

เห็นวาเพื่อนหาเปาหมายเจอตรงไหนก็จะพากันเดินไปสู

จดุนัน้ โดยไมไดใชความสามารถของตนเอง และเมือ่เหน็

เพื่อนเลิกการทดลองอาจจะกอใหเกิดความรูอยากเลิก

การทดลองกลางครันแลวตามเพื่อนออกไป จากขอ

พจิารณาดงักลาวจํานวนคนในการทดลองจงึถกูจาํกัดเพือ่

ลดโอกาสความผิดพลาดดังกลาว

ตารางที่ 1: แสดงรายละเอียดจํานวนนักศึกษาที่เขารวมการทดลองในแตละครั้ง

การทดลองคร้ังที่ 1พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง การทดลองคร้ังที่ 2พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4

19 คน 21 คน (ทดลองคร้ังที่ 2 

ด้วย)

- -

- - 21คน (ทดลองคร้ังที่ 1 

ด้วย)

19คน

40 คน 40คน
80 คน

นักศึกษาทั้ง 5 คน จะมาพบผูวิจัยเพื่อรับมอบเปาหมาย

ในการคนหา ณ บริเวณโถงกลางทางเขานิทรรศการของ

อาคารพิพิธภัณฑทั้ง 2 แหง นักศึกษาไดรับการแจงให

ทราบวากําลังอยูในการทดลองเรื่องการคนหาเปาหมาย

ในอาคารพิพิธภัณฑ โดยนักศึกษามีเปาหมายในการ

คนหาวัตถุโบราณตามท่ีเห็นในภาพ (ดูภาพที่ 5) 

นักศึกษามีอิสระในการเดินโดยไมตองคํานึงถึงทางเขา

และออกทีม่อียูเดิมหรอืปายสญัลกัษณใดๆ เพ่ือลดปญหา

เรื่องปายสัญลักษณที่มีอยูในพิพิธภัณฑที่อาจกลายเปน

ตวัแปรรบกวนได ทัง้นีเ้มือ่นกัศกึษาคนพบเปาหมายแลว

ใหเดินกลับมาบอกกับผูชวยวิจัยซึ่งทําหนาท่ีจับเวลา ณ 

จุดที่เริ่มตน ทั้งน้ีหามนักศึกษาคุยกันระหวางทําการ

ทดลองและหามแสดงอาการใดๆเม่ือคนพบเปาหมาย 

หากมีขอสงสัยใหสอบถามจากผูชวยวิจัยซ่ึงทําหนาที่ถาย

วิดีโอบันทึกพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นระหว างการคนหา       

เปาหมาย

การประเมินประสิทธิภาพการคนหาเปาหมาย

ในการวิจัยน้ีประสิทธิภาพในการคนหาเปาหมายถูกวัด

ผานพฤติกรรมการคนหาเปาหมาย 6 พฤติกรรม ไดแก 

1) การเดินคนหาเปาหมาย หมายถึง การที่ผู ชม

พพิธิภณัฑเดนิคนหาผานสวนตางของพืน้ทีโ่ดยไมหยุด ณ 

ที่ใดที่หน่ึงเพื่อคนหาเปาหมายและเก็บขอมูลตางจาก
สภาพแวดลอม โดยการใหนิยามของพฤติกรรมนี้เปน

พฤติกรรมที่ประยุกตมาจากอัตราการเดินที่นําเสนอโดย 
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ดร. ชุมพร  มูรพันธุ

O’ Neill (1991) และพฤติกรรมการคนหาเสนทางที่นํา

เสนอโดย Peponis, Zimring and Choi (2003) 2) การ

เขาชมวัตถุที่ตูจัดแสดง หมายถึง การที่ผูชมพิพิธภัณฑ 

เดนิมาหยดุทีตู่จดัแสดงเพือ่ดวูตัถใุนตูอยางนอย 3 วนิาที    

3) การเดินยอนกลบัมาดทูีตู่จดัแสดงเดิม หมายถงึ การที่

ผูชมพพิธิภณัฑเดนิกลบัมาหยดุดทูีตู่จดัแสดงทีเ่คยเขาชม

แลว 4) การหยุดและมองหาเปาหมาย หมายถงึ การท่ีผูชม

พิพิธภัณฑหยุดยืนนิ่งระหวางทาง และมองหาเปาหมาย

โดยรอบอยางนอย 3 วนิาท ีเปนตวัแปรทีน่าํเสนอโดย O’ 

Neill (1991) 5) การเลี้ยวผิด หมายถึง การที่ผูชม

พิพิธภัณฑเลี้ยวไปในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางที่เดิน

เขาหาเปาหมาย เปนตัวแปรท่ีนําเสนอโดย O’ Neill 

(1991) และ 6) การเดินยอนกลับทางเดิม หมายถึง 

การที่ผูชมพิพิธภัณฑเดินยอนกลับในเสนทางที่เดินผาน

ไปแลวในทันททีีรู่สกึวาเดินผิดเสนทางนอกจากพฤติกรรม

ทัง้ 6 พฤติกรรมแลว เสนทางการเดินของนักศกึษาท่ีเกดิ

ขึ้นภายในอาคารพิพิธภัณฑจะถูกบันทึกลงในผังอาคาร 

เพื่อใชในการวิเคราะหเสนทางการเดินตอไปดวยวิธีการ 

Wayfinding Tracking 

ในการทดลองแตละคร้ัง พฤติกรรมการคนหาเปาหมาย

ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังพบเปาหมายจะถูกบันทึก โดย

กลองวิดีโอจํานวน 4 ตัว และกลองรักษาความปลอดภัย

ของพิพิธภัณฑ หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการทดลองภาพวิดีโอ

เหลานัน้ จะถูกถอดเทป และบันทกึจาํนวนของพฤติกรรม

ภาพที ่5: แสดงรปูวตัถโุบราณทีเ่ปนเปาหมายในการคนหาที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ซาย) และเปาหมายจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย (ขวา)

ทีเ่กดิขึน้ในแบบสังเกตการณ โดยผูชวยวจิยัจาํนวน 4 คน 

ผูชวยวิจัยเหลานี้ไดถูกฝกและเขาใจวิธีการถอดวิดีโอเปน

อยางดี อยางไรก็ตามผูวิจัยไดตระหนักถึงเรื่องความ    

เชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ของการประเมิน

ประสิทธภิาพการคนหาเปาหมายโดยผูประเมินทีแ่ตกตาง

กันดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการของ Test-Retest Reliability 

เพือ่ควบคมุเรือ่งของคณุภาพการประเมนิ โดยเลอืกใชวธิี

การ the Percentage of Actual Agreement ที่คิดคนโดย 

Moore and Sugiyama (2007) หากผลของการประเมิน

วาผูประเมินท่ีแตกตางกัน 2 คน ประเมินประสิทธิภาพ

ของการค นหาเป าหมายคนเดียวกันควรจะมีค า

ประสิทธิภาพที่เหมือนกันเกิน 80%  การทดลองแตละ

ครั้งแบบประเมินจํานวน 50% ที่ถูกประเมินแลวโดยผู

ประเมินคนท่ี 1 จะถูกประเมินอีกครั้งโดยผูประเมินคนท่ี 

2 เพื่อหาคาเฉลี่ยของความเหมือนกันระหวางการ

ประเมิน 2 คน จากวิธีการนี้ พบวาในการทดลองคร้ังที่ 

1 และ 2 ความเหมือนของประสิทธิภาพการคนหาเปา

หมายมีคาตํ่ากวา 80% ดังนั้น เพื่อแกปญหาเรื่องของ

ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืผูวจิยัจงึทาํการถอดพฤติกรรม

ดวยตนเองใหม เพื่อใหเกิดมาตรฐานที่เหมือนกันในการ

ใหคาคะแนนพฤติกรรมและใชในการวิเคราะหผลโดยใช

สถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูลดวย 

Independent-Samples t-Test

จากคําถามการวิจยัท่ีวา “รปูแบบใดของการจัดผงัพ้ืนของ

นิทรรศการท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาเปา
หมายภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการคนหา

เปาหมายในแตกลุมตัวอยางท่ีอยูในสภาพของผังพื้นท่ี

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากตัวแปรท่ีมีในคําถามการ

วิจัย พบวา มีตัวแปรอิสระในคําถามนี้มี 1 ตัว ไดแก รูป

แบบของผังพื้นของนิทรรศการซ่ึงแบงเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก แบบเปดและแบบกําหนดทางเดิน ซึ่งทั้ง 2 แบบมี

ระดับการวัดแบบกลุม (nominal) หรอือาจเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา ตัวแปรคาไมตอเนื่อง (discrete variables) และ

ตัวแปรตามมี 1 ตวั ไดแก ประสิทธิภาพการคนหาเปา
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หมาย ซึ่งแบงพิจารณาเปนอีก 6 ตัวแปร ไดแก  1) การ

เดินคนหาเปาหมาย 2) การเขาชมวตัถุทีตู่จดัแสดง 3) การ

เดินยอนกลับมาดูที่ตูจัดแสดงเดิม 4) การหยุดและมอง

หาเปาหมาย 5) การเล้ียวผิด และ 6) การเดินยอนกลับ

ทางเดิม แตละตัวแปรมีระดับการวัดแบบอัตราสวน 

(ratio) หรือตัวแปรแบบตัวแปรคาตอเนื่อง (continuous 

variable) เพราะเปนการนับจํานวนคร้ังของแตละ

พฤติกรรมที่ เกิดข้ึนจริงการวิเคราะหผลทางสถิติที่   

เหมาะสมสําหรับงานวิจัยนี้ตามหลักการเลือกสถิติของ 

Tabachnick and Fidell (2007) คือ Independent-

Samples t-Test โดยเปนการประมวลผล t-Test 6 ครั้ง 

ตามจํานวนตัวแปรตามที่มีอยู

ผ ลการวิจัย

การพิจารณาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผล

ตางระหวาง 2 กลุมดวย Levene’s Test of 

Variance

ในการใชสถติแิบบ t-Test ซึง่เปรียบเทียบคาเฉล่ียผลตาง

ในคาตัวแปรตาม ที่เกิดจากความแตกตางของตัวแปร

อิสระ 2 ระดับ กอนการวิเคราะหตองทําใหเกิดความ

ชดัเจนวาคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางทีจ่บัคูกนัของประชากร

วาควรมีคาความแปรปรวน (Variance) เหมือนกันจึง
สามารถนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกันได  

(TabachnickandFidell, 2007; Pallant, 2007) และ

ทาํใหแนใจวาคาเฉลีย่ความแตกตางของตวัแปรตามทีเ่กดิ
ขึ้นเกิดจากตัวแปรอิสระที่แตกตางกันไมใชเกิดจากกลุม
ประชากรท่ีแตกตางกัน 

จากเหตุผลดังกลาว การวิจยันีเ้ลอืกกลุมตวัอยางท่ีเขารวม
ทดลองจากนกัศกึษาชัน้ปที ่4 สาขาสถาปตยกรรมภายใน 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เมือ่พจิารณาการทดลอง
แตละครั้ง มีนักศึกษา 21 คน หรือ 50% ที่เขารวมการ
ทดลอง 2 ครัง้ (ดตูารางที ่1) อยางไรกต็ามควรจะมีการ
ทดสอบ Levene’s Test for equality of variances เปน
ตัวทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลตางระหวางคาเฉล่ีย 2 

ประชากรแบบจับคู ในการทดสอบน้ีจะตองทําทั้งหมด 3 
ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกเพ่ือเปรียบเทียบระหวางคาความ
แปรปรวนในการทดลองครัง้ที ่1 เพือ่เปรยีบเทยีบระหวาง
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 และครั้งที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมที่ 3 และ 4 (ดูตารางท่ี 1) ซึ่งไดผลออกมา
วา คา p-value มากกวา .05 แสดงใหเห็นวาคาความ
แปรปรวนของท้ังกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในการทดลอง
ครั้งที่ 1 รวมทั้ง คาความแปรปรวนของท้ังกลุมที่ 3 และ
กลุมที่ 4 ในการทดลองคร้ังที่ 2 ก็ไมแตกตางกัน หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งวาไมมีความแตกตางระหวางบุคคล
ระหวาง 2 กลุมที่จะนํามาเปรียบเทียบกัน

สวนการทดสอบครั้งที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบคาความ
แปรปรวนของกลุมตวัอยางในการทดลองครัง้ท่ี 1 และ 2 
ซึ่งไดผลออกมาวา คา p-value มากกวา .05 (ดูตาราง
ที่ 2) จึงสามารถสรุปไดวา คาความแปรปรวนของกลุม

ตัวอยางหรือประชากรทั้ง 2 กลุมมีความเหมือนกัน 

ผลการวเิคราะหประสทิธภิาพการคนหาเปาหมาย

ระหวางรูปแบบการจัดผังพื้นที่แตกตางกัน 2 

รูปแบบดวย Independent-Samples t-test

พฤตกิรรมการเดินคนหาเปาหมาย ผลการวเิคราะหการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินคนหาเปาหมายระหวาง

รปูแบบของผงัพืน้แบบเปดและแบบกาํหนดทางเดนิพบวา 

จํานวนครั้งของการเดินคนหาเปาหมายมีความแตกตาง

กนัอยางมนียัยะสําคญัระหวางรปูแบบของผงัพืน้แบบเปด 

(M = 5.60, SD = 3.22) และแบบกําหนดทางเดิน (M 
= 3.80, SD = 2.67) คา t(80) = 2.72 และคา 

p-value (2-tailed) = .008 ความแตกตางระหวางคา

เฉลี่ย = 1.80 และคา 95% CI อยูระหวาง .48 และ 
3.12 คา Eta squared = 0.08   ดูตารางที่ 2 

จากผลการวิเคราะหดงักลาวแสดงวาผูชมพิพธิภัณฑทีเ่ดนิ
ในการจัดผังพื้นนิทรรศการแบบกําหนดทางเดินมี

พฤติกรรมในการเดินคนหาเปาหมายนอยกวาผู ชม
พิพิธภัณฑที่เดินในการจัดผังพื้นนิทรรศการแบบเปด 
เน่ืองจากผูชมฯในผังพื้นแบบกําหนดทางเดินมีทางเลือก

นอยเพราะถูกบังคบัเดนิจากตําแหนงหนึง่ไปสูอกีตาํแหนง
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หนึ่ง ในขณะที่ผูชมฯ ในผังพื้นแบบเปดสามารถมองเห็น
พืน้ท่ีโดยรอบท้ังหมดจึงเลือกท่ีจะเดินวนไปเพ่ือคนหาเปา
หมาย

พฤติกรรมการเขาชมวตัถทุีตู่จดัแสดง ผลการวเิคราะห
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเดนิชมวตัถ ุณ ตูจดัแสดง
ระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปดและแบบกําหนดทาง
เดินพบวา จํานวนครั้งของการเดินชมวัตถุ ณ ตูจัดแสดง
มคีวามแตกตางกันอยางมนียัยะสําคญัระหวางรปูแบบของ

ผังพื้นแบบเปด (M = 4.03, SD = 2.52) และแบบ

กําหนดทางเดิน (M = 2.45, SD = 1.55) คา t(80) = 

3.37 และคา p-value (2-tailed) = .001ความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ย = 1.58 และคา 95% CI อยูระหวาง 

.64 และ 2.51  คา Eta squared = 0.12 ดูตารางท่ี 2 

ผลการวเิคราะห แสดงใหเหน็วา ผูชมฯในผงัแบบกาํหนด

ทางเดินมีการเขาชมวัตถุในตูจัดแสดงนอยกวาผูชมในผัง

แบบเปด เพราะมีโอกาสเห็นตูจดัแสดงนอยกวาเพราะถูก

กําหนดเดิน และอาจเปนเพราะตําแหนงท่ีเดินสามารถ

เห็นวัตถุในตูจัดแสดงไดโดยไมตองเขาไปดูใกล เพราะ

ระยะหางของทางเดินกับพื้นที่จัดแสดงแบบกําหนดเดิน

ไมกวางใหญเทากับผังแบบเปด

พฤติกรรมการเดินยอนกลับมาดูที่ตูจัดแสดงเดิม ผล
การวเิคราะหการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเดนิยอนกลบั

มาดูที่ตูจัดแสดงเดิม ระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปด

และแบบกําหนดทางเดินพบวา จํานวนคร้ังของการเดิน

ยอนกลับมาดูที่ตู จัดแสดงเดิม ไมมีความแตกตางกัน
ระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปด (M = .075, SD = 

.150) และแบบกําหนดทางเดิน (M = 0.00, SD = 

0.00) คา t(80) = .667 และคา p-value (2-tailed) 

= .541 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย = .113 และคา 

95% CI อยูระหวาง -.238 และ .389 คา Eta squared 
= 0.005 ดูตารางที่ 2 

ผลการวิเคราะห พบวา ผูชมฯไมวาจะอยูในผังพืน้แบบใด
หากกําลังคนหาเปาหมายอยูจะไมเสียเวลาเดินกลับมาดู

ทีตู่จดัแสดงเดิม จนกวาจะเร่ิมหาเปาหมายไมเจอเม่ือเดนิ
จนทั่วบริเวณแลว

พฤติกรรมการการหยุดและมองหาเปาหมาย ผลการ
วเิคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการหยุดและมองหา
ทาง ระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปดและแบบกําหนด
ทางเดินพบวา จํานวนคร้ังของการหยุดและมองหาทาง 
ไมมีความแตกตางกันระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปด 
(M = .57, SD = .747) และแบบกําหนดทางเดิน       
(M = .48, SD = .877) คา t(80) = .549 และคา 
p-value (2-tailed) = .585 ความแตกตางระหวางคา
เฉลี่ย = .100 และคา 95% CI อยูระหวาง -.263 และ 

.463 คา Eta squared = 0.003 ดูตารางที่ 2 

ผลการวิเคราะห แสดงวา ผูชมฯไมวาจะอยูในผังพื้นแบบ

ใดหากกําลังคนหาเปาหมายอยูจะไมเสียเวลาหยุดและ

มองหาเปาหมาย ตรงกนัขามจะเพิม่จาํนวนการเดนิคนหา

เปาหมายแทนเพื่อใหเจอเปาหมายเร็วท่ีสุด

พฤติกรรมการเล้ียวผิด ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเล้ียวผิด ระหวางรูปแบบของผังพ้ืนแบบเปด

และแบบกําหนดทางเดินพบวา จํานวนครั้งของการเลี้ยว

ผดิ มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัยะสําคญัระหวางรปูแบบ

ของผงัพืน้แบบเปด (M = 2.93, SD = 2.368) และแบบ

กําหนดทางเดิน (M = 1.88, SD = 1.572) คา t(80) 

= 2.336 และคา p-value (2-tailed) = .022 ความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ย = 1.050 และคา 95% CI อยู

ระหวาง .155 และ 1.945 คา Eta squared = 0.065 

ดูตารางที่ 2

ในการคนหาเปาหมาย ผูชมฯ ในผังพื้นแบบเปดมีการ
เล้ียวผิดทิศทางมากกวาผูชมฯในผังพื้นแบบกําหนดทาง

เดนิสวนใหญทีพ่บสาํหรบัผูชมฯในผงัพืน้แบบกาํหนดเอง

มักเล้ียวผิดในการเลือกทิศทางท่ีตองการเดินคนหาเปา
หมาย หลังจากน้ันจะถูกเดินไปตามผังพื้นท่ีกําหนดทาง

เดินจนกระท่ังพบเปาหมาย 

พฤติกรรมการเดินยอนกลับทางเดิม ผลการวิเคราะห
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินยอนกลับทางเดิม 
ระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปดและแบบกําหนดทาง
เดนิพบวา จาํนวนครัง้ของการเดนิยอนกลบัทางเดมิ ไมมี

ความแตกตางกันระหวางรูปแบบของผังพื้นแบบเปด    
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(M = .33, SD = .572) และแบบกําหนดทางเดิน       
(M = .25, SD = .543) คา t(80) = .601 และคา 
p-value (2-tailed) = .549 ความแตกตางระหวาง     

คาเฉลีย่ = .075 และคา 95% CI อยูระหวาง-.173 และ 
.323 คา Eta squared = 0.004 ดูตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะหดวย Independent Samples t-test

Levene’s Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 
Differ-
ence

Std. 
Error 

Differ-
ence Lower Upper

การเดินคนหา
เปาหมาย

Equal variances 
assumed

.480 .491 2.722 78 .008 1.800 .661 .484 3.116

Equal variances 
not assumed

2.722 75.457 .008 1.800 .661 .483 3.117

การเขาชมวัตถุ
ที่ตูจัดแสดง

Equal variances 
assumed

9.120 .003 3.369 78 .001 1.575 .467 .644 2.506

Equal variances 
not assumed

3.369 64.910 .001 1.575 .467 .641 2.509

การเดินยอน
กลับมาดูที่ตูจัด
แสดงเดิม

Equal variances 
assumed

4.000 .116 .667 4 .541 .07526 .11289 -.23816 .38868

Equal variances 
not assumed

1.000 3.000 .391 .07526 .07526 -.16425 .31476

การหยุดและ
มองหาเปา
หมาย

Equal variances 
assumed

.001 .971 .549 78 .585 .100 .182 -.263 .463

Equal variances 
not assumed

.549 76.090 .585 .100 .182 -.263 .463

การเลี้ยวผิด Equal variances 
assumed

3.954 .050 2.336 78 .022 1.050 .449 .155 1.945

Equal variances 
not assumed

2.336 67.776 .022 1.050 .449 .153 1.947

เดินยอนกลับ
ทางเดิม

Equal variances 
assumed

.881 .351 .601 78 .549 .075 .125 -.173 .323

Equal variances 
not assumed

.601 77.785 .549 .075 .125 -.173 .323

Eta squared : small = .01 η2  < .06, medium = .06 ≤ η2  < .14, large = η2  ≥ .14
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เนื่องจากการคนหาเปาหมาย ผูชมฯตองการที่จะคนพบ
เปาหมายใหเร็วที่สุด ผูชมฯมักเลือกที่จะเดินตอไปขาง
หนามากกวาที่จะเดินยอนในทิศทางที่เคยเดินมาแลวแต
ไมเจอเปาหมาย ดงันัน้จงึไมเกดิความแตกตางของจาํนวน
การเดินยอนกลับทางเดิมของผูชม

การอภิปรายผล ขอสรุป และ
ขอเสนอแนะ

การอภิปรายผลและขอสรุป

คําถามการวิจัย คือ รูปแบบของการจัดผังพื้นของ

นิทรรศการท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการคนหาเปา

หมายภายในอาคารพิพธิภณัฑสถานแหงชาติ ชีใ้หเหน็วา 

การจัดผังพื้นของนิทรรศการแบบกําหนดทางเดินชวยให

ผู ชมพิพิธภัณฑสามารถเดินทางสูเปาหมายไดงายขึ้น 

เพราะเม่ือกําหนดทางเดินแลว ผูชมฯจะถูกบังคับเดินไป

ในทศิทางทีก่าํหนด ทาํใหจาํนวนการเดนิคนหาเปาหมาย

ลดลง แตเปนไปตามลาํดบั ลดการเขาชมวัตถทุีตู่จดัแสดง

เพราะสามารถมองเห็นวาภายในตูจัดแสดงไมใชวัตถุที่

กําลังคนหา และลดจํานวนการเล้ียวผิดเพราะหากเล้ียว

ถูกทิศทางในครั้งแรก เสนทางที่ถูกกําหนดจะนําไปสูเปา

หมายไดอยางงายดาย ในขณะที่การจัดผังพื้นแบบเปด

ทําใหผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑตองเดินคนหาเปาหมาย

มากข้ึน เพราะไดมองเห็นพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด เกิดทาง

เลือกในการเดินและเขาชมเพื่อคนหาเปาหมาย รวมถึง
ตองเขาไปดูตามตูจดัแสดงมากเพ่ือใหแนใจวาไมมวีตัถจุดั
แสดง และทําใหเกิดการเล้ียวผิดไดงายเพราะมีจํานวน

ทางเลือกมากและมีอิสระในการเดิน ผลการคนพบดัง
กลาวสอดคลองกบังานวิจยัในอดตีท่ีกลาวถงึความซบัซอน

ของจุดที่เปนทางเลือก เชน ทางแยกภายในอาคารมีผล
ตอการคนหาเปาหมาย

อยางไรกต็าม ผลการวจิยัไมพบ ความแตกตางของจาํนวน

การเดินยอนกลับมาดูที่ตูจัดแสดงเดิม การหยุดและมอง
หาเสนทาง และการเดนิยอนกลบัทางเดมิ อาจเปนเพราะ

วาเมื่อผูชมพิพิธภัณฑมีเปาหมายในการหาที่ชัดเจนจึง
พยายามท่ีจะเดินและคนหาไปพรอมกัน โดยหลีกเล่ียง

การหยดุดหูรอืเดนิยอนกลบัไปในทางทีเ่ดนิมาแลว เพราะ

รูวาหากเดินกลับไปทางเดิมจะไมเจอเปาหมาย จึงเลือก

ที่จะเดินไปทางใหม อีกปจจัยหนึ่งที่นาจะมีผลตอการ

ตัดสินใจ ไดแก ระดับการมองเห็นซ่ึงทั้ง 2 แบบของการ

จดัผังพืน้ ผูชมพิพธิภณัฑสามารถมองเหน็สภาพโดยรอบ

ได แมวาผูชมพิพิธภัณฑสามารถมองเห็นสภาพโดยรอบ

ในผังทีเ่ปนแบบเปดไดมากกวาผงัพืน้แบบกําหนดทางเดนิ 

แตการทีไ่ดเห็นสภาพโดยรอบเลยเปนการไดรบัสญัญาณ

ชี้แนะจากสภาพแวดลอมเพื่อประกอบการตัดสินใจให

เคลื่อนท่ีไปตลอดมากกวาที่จะหยุดเพื่อตัดสินใจ ในขณะ

เดียวกันเมื่อผูชมพิพิธภัณฑเคยดูวัตถุแสดงในตูมาแลว

ยอมแนใจวาวัตถุแสดงจะไมอยูในตูนั้น จึงเปนไปไดนอย

มาที่ผูชมพิพิธภัณฑจะเดินกลับไปดูวัตถุแสดงท่ีตูเดิม ไม

วาจะอยูในสภาพผังพื้นแบบไหน ประการตอมา การคน

พบน้ีนาจะอธิบายไดจากผลของการวิจัยของ O’ Neill 

(1991) ที่พบวา การหยุดและมองหาเปาหมายและการ

เดินยอนกลับทางเดิมมีความแตกตางกันอยางมีนัยยะ

สาํคญัเมือ่ผังพืน้มีความซบัซอนท่ีแตกตางกนัมาก ในกรณี

เมื่อพิจารณาผังพื้นท้ัง 2 แบบ พบวา ความซับซอนอาจ

ไมแตกตางกนัมากจนทาํใหผูชมฯเกดิพฤตกิรรมการหยดุ

และมองหาเปาหมายและการเดินยอนกลับทางเดิม 

ขอเดนและขอจํากัดของการวิจัย

ผลของการวิจัยนี้ชวยเพิ่มเติมองคความรู ในดานการ

ออกแบบพพิธิภณัฑ โดยเฉพาะอยางยิง่เรือ่งการออกแบบ

ผังพื้นของนิทรรศการท่ีสามารถชวยใหเกิดประสิทธิภาพ

การคนหาเปาหมายที่ดี โดยมีขอสรุปที่มาจากการ

รวบรวมและวิเคราะหอยางเปนระบบและมีขอมูลเชิง

ประจักษสนับสนุนและอางอิงได อันเปนการสรางความ

ความสะดวกใหแกผูชม

ในดานระเบยีบวธิวีจิยั งานวจิยัน้ีอาจเปนตวัอยางของการ

วิจัยเชิงทดลองที่มีการลดขอบกพรองของการวิจัยเชิง

ทดลอง โดยมีความระมัดระวังในแงความเที่ยงตรงเชิง

สภาพแวดลอม โดยขอมลูเหลาน้ีเกบ็รวบรวมมาจากผูชม

พิพิธภัณฑที่เขาใชพื้นท่ีโดยตรงทําใหมี ความสมจริงที่ดี

กวาการวิจัยเชิงทดลองทั่วไปในท่ีมักจะทําในหองทดลอง
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นอกจากน้ีการประเมินและช้ีวดัตวัแปรและมีการทดสอบ

ความนาเชือ่ถอืของเครือ่งมอืดวยวธิกีารทีเ่รยีกวา เปอรเซน็ต

ความเห็นที่สอดคลลองกัน (the percentage of actual 

agreement) อันเปนปจจัยสําคัญในการทําใหการวิจัยมี

คุณภาพที่ดี โดยใชวิธีการที่มีมาตรฐาน

อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้มีขอจํากัดเชนกัน เริ่มจากการ

ปญหาดานตัวแปรท่ีจะศึกษาไดแก ผงัพ้ืน ซึง่เปนปจจยัที่

สําคัญในการศึกษาเร่ืองการคนหาเปาหมาย แตงานวิจัย

ในอดีตไดนําเสนอวาควรพิจารณาหลายปจจัยพรอมกัน 

เชน ระดับการมองเห็นเปาหมาย ปายสัญลักษณ และ

ความแตกตางของพื้นที่ ซ่ึงทําไดยากในการเขาศึกษาใน

พืน้ท่ีจรงิ สาเหตสุาํคัญทีผู่วจิยัเลอืกทีจ่ะศกึษาเพยีงปจจัย

เดียวเนื่องจากโอกาสที่จะเขาเก็บขอมูลและเขาไปปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ตางๆ ในพิพิธภัณฑใหสอดคลองกับการ

ทดลองน้ันทําไดยาก การเลือกศึกษาพิพธิภณัฑ 2 แหงท่ี

มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในแงของผังพื้นจึงทําได

งายกวา หากเลือกที่จะศึกษาตัวแปรเพิ่มเชน ระดับการ

มองเห็นเปาหมายเพิ่มอีกหนึ่งตัวแปรอาจเกิดปญหาใน

ดานการจดัการพืน้ทีเ่พือ่ใหสอดคลองกบัตวัแปรทีเ่พิม่ขึน้

และตรงตามเง่ือนไขของการทดลอง

ผลการทดลองเกดิจากเปรยีบเทยีบรปูแบบของการจดัผงั

พื้นท่ีเพียง 2 รูปแบบ ไดแก ผังพื้นแบบเปดและผังพื้น

แบบกําหนดทางเดิน ดงันัน้อาจเปนขอจาํกดัในการนําผล

ไปใชประโยชนในบรบิทอืน่ ซึง่เปนปญหาดานความเทีย่ง

ตรงภายนอก (external validity) ดังนั้นหากสามารถ

เปรียบเทียบกับผังพื้นแบบอ่ืนๆ จะสามารถแกปญหาดัง

กลาวไดแมวากลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาทดลอง จะมี

ความใกลเคียงกับกลุมผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑที่เปน

นักเรียนหรือนักศึกษาทั่วไป แตจํานวนที่เขารวมการ

ทดลองยังนอยเกินไป รวมทั้งกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมยัง

เปนนักศึกษากลุมเดียวกัน และควรมีจํานวนและความ

หลากหลายมากกวานี้ เชน อายุที่แตกตางกัน พื้นฐาน

การศึกษาที่แตกตางกัน

ขอจาํกดัทีส่าํคญัอกีประการของการวจิยันี ้คอื ปญหาดาน
การถอดรหัสพฤติกรรมการคนหาเปาหมาย อันเนื่องมา
จากความแตกตางกันของผูชวยวจิยัทาํใหผลการประเมนิ

ออกมาไมตรงกันจนทําใหตองเสียเวลาทําการถอดรหัส
ใหม และคุณภาพของวิดีโอท่ีไมดีเพียงพอ อาจเกิดความ
ผดิพลาดในการประเมินพฤตกิรรม รวมถงึการจับเวลาใน
การคนหาเปาหมายท่ีไมสามารถทําไดเนือ่งจากผูชวยวจิยั
เขาใจผิดวาเวลาท่ีใชเปนเวลาท่ีเริ่มตนจากจุดแรกจน
กระท่ังผูรวมทดลองเดินกลับมาจุดเดิม แตในความเปน
จรงิเวลาทีต่องการเกบ็ขอมูล คอื เวลาจากการเริม่ตนจน
กระทั่งหาเปาหมายเจอ ทําใหเวลาที่เก็บขอมูลไดไมตรง
กับความเปนจริงและตองยกเลิกการวิเคราะหไป

ขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบผังพื้นของ
นิทรรศการสําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ผลของการวิจยัสามารถนําไปใชในการออกแบบผังพืน้ใน
พิพิธภัณฑเพื่อชวยใหผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑสามารถ
คนหาเปาหมายไดอยางรวดเรว็ การจดัผังพืน้แบบกําหนด
ทางเดนิมอีทิธพิลทําใหผูชมพพิธิภณัฑพพิธิภณัฑสามารถ
คนหาเปาหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพ เพราะไมเสยีเวลา
ในการเดินคนหา การกําหนดทางเดินจะเปนตัวนําใหผู
ชมพพิธิภณัฑพพิธิภณัฑเดนิไปในทิศทางทีต่องการไดงาย
กวาเพราะมีจุดที่เปนทางเลือก นอยกวา แตอาจมีปญหา
ในดานการเดินท่ีอาจตองใชเวลาเดินผานในจุดที่ไม
จําเปนแทนท่ีจะตรงไปยังเปาหมายไดในทันทีนอกจากน้ี
การวิจยัยงัชวยนาํเสนอมมุมองใหมในการออกแบบผงัพืน้
ของนิทรรศการที่สนับสนุนวาหากตองการจะนําผูชม
พพิธิภณัฑจากจดุหนึง่ไปสูอกีจดุหนึง่โดยรวดเรว็น้ัน หาก
นกัออกแบบเขาใจประเดน็นีก้จ็ะสามารถออกแบบผงัเพ่ือ
กาํหนดทิศทางเดินเขาหาสวนท่ีเปนหัวใจของนิทรรศการ 
ในขณะท่ีเมือ่ตองการใหผูชมพพิธิภณัฑสามารถเดินอยาง
อิสระก็ใหเลือกใชการจัดผังพื้นแบบเปด เปนตน

ในทางตรงขามการออกแบบผังพืน้แบบเปด อาจไมเหมาะ
สมสําหรับผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑที่ตองการเขาคนหา
เปาหมายเฉพาะ เพราะผังพืน้แบบเปดกอใหเกดิทางเลอืก
จํานวนมาก อาจนํามาซ่ึงความลังเล หรือเกิดการเดิน
คนหาเปาหมายมากซึ่งนํามาซึ่งการหลงทางได แตขอดี
ประการหนึ่งของการจัดผังแบบเปด คือ การท่ีผู ชม
พิพิธภัณฑสามารถคนหาเปาหมายไดงายหากเปาหมาย

น้ันอยูในระยะท่ีมองเหน็ได โดยไมตองเดนิผานพืน้ทีท่ีไ่ม
เกี่ยวของอยางการจัดผังแบบกําหนดทางเดิน
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ดังนั้นการนําผลการวิจัยนี้ไปใชงานในการออกแบบควร
คาํนงึถงึจุดประสงคของการออกแบบเปนหลักเพ่ือใหการ
จัดผังพ้ืนนั้นมีความเหมาะสมกับประเภทผู ใช งาน 
กิจกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

ผลของการวิจัยเปนขอสรุปที่ไดจากการเปรียบเทียบการ
จัดผังพื้น 2 แบบ ไดแก ผังพื้นแบบเปดและแบบกําหนด

ทางเดินเทาน้ัน ยังมีการจัดผังพ้ืนแบบอ่ืนท่ีไมไดถูก

ประเมิน อาทิเชน การจัดผังแบบเขาออกทางเดียว 

เปนตน และควรมีการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลการ

ทดลอง ประการตอมา คอื การท่ีเลอืกปจจยัอืน่ๆ ทีม่ผีลก

ระทบตอประสิทธภิาพการคนหาเปาหมายเชน ระดบัการ

มองเห็น ปายสัญลักษณ หรือความแตกตางของพื้นที่มา

รวมในการวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น

การวิจัยในอนาคตควรเลือกทดลองกับกลุมตัวอยางประ

เภทอื่นๆ เชน บุคคลทั่วไป หรือ สํารวจกับกลุมบุคคลที่

ไมคอยเขาชมพพิธิภณัฑเพือ่ศกึษาวารปูแบบการจดัผงัพืน้

หรือการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพแบบใดท่ี

ชวยใหผูที่เขาชมอยากกลับมาชมอีก

การวิจัยตอไปอาจเปลี่ยนรูปแบบจากวิธีการทดลองเปน

วิธีการสํารวจเพ่ือหาปจจัยท่ีสงเสริมใหผูชมพิพิธภัณฑ

สามารถเดนิชมไดอยางทัว่ถงึ หรอืศกึษาวาปจจยัเหลานัน้

ดึงดูดใหผูชมพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑเขาไปดูวัตถุแสดงได

อยางไร อีกประเด็นที่นาสนใจคือการเปล่ียนวิธีการและ
เครื่องมือ ยกตัวอยางเชน การเปรียบเทียบการรับรูดาน
ผังพ้ืนของพิพิธภัณฑจากการเขาเย่ียมชมจริง กับการดู

จากการจําลองภาพดวยคอมพิวเตอร ซึ่งหากสําเร็จจะ
สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงในการวิจัยดานการ
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