
บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3. สรุปผลการวิจัย 
4. อภิปรายผล 
5. ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงใหม่ 

3. เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 400 คน และจัดท าเสวนากลุ่ม 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา คือ คณะ    
ครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 19.3 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่รู้จักสถาบันล้านนาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 99.0 และเคยใช้บริการสถาบันล้านนาศึกษา      
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คิดเป็นร้อยละ 100.0 และใช้บริการสถาบันล้านนาศึกษาบ่อย 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา 
1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.8 และมากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 1 การรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพรวม    

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ        

กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา และมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ตามล าดับ 
 

ด้านการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงจาก

มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ผู้เข้าชมสามารถเข้า

เยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสถาบันล้านนาศึกษามีการจัดกิจกรรม

เสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาทิ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ในด้านต่าง ๆ และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามล าดับ 
 

ด้านการแสดงนิทรรศการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ พ้ืนที่จัดแสดงมีความสะอาด มีความถูกต้องของข้อมูล    

ที่จัดแสดง และผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าชมด้วยเทคนิคการน าเสนอที่ทันสมัย 

ตามล าดับ 
 

ด้านอาคารสถานที่  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น       

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  คือ สถาบันล้านนาศึกษามีอาคารส านักงานที่แสดงให้เห็น

ถึงสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าชมด้วย

เทคนิคการน าเสนอที่ทันสมัย และผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงอาคารที่ท างานของสถาบันล้านนาศึกษา    

ได้สะดวก กับผู้เข้าชมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้เท่ากัน ตามล าดับ 
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การรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ในความคิดเห็นของนักศึกษาเรียงจากมากไป

น้อย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคาร

สถานที ่ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 ความต้องการของท่านที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา 

ด้านการประชาสัมพันธ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใน
ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  
คือ มีจดหมายข่าวออกอย่างสม่ าเสมอกับมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ ด้วยการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม อาทิ ดนตรีพ้ืนเมือง การฟ้อนเล็บเท่ากัน รองลงมาคือ มีแผ่นพับบอกเล่าเรื่องราว
ภายในสถาบันล้านนาศึกษาออกเผยแพร่ กับออกเผยแพร่ข่าวสาร (เสียงตามสาย ด้วยการบูรณาการ
กับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเท่ากัน และมีแผ่นพับกิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษา      
โดยแจกที่โรงอาหาร  ตามห้องเรียน  และในลิฟท์ ตามล าดับ 

 

ด้านการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในภาพลักษณ์ของ
สถาบันล้านนาศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  คือ มีบริการ Wifi  และ
ปลั๊กไฟส าหรับโน๊ตบุ๊ค มีการจัดกิจกรรมที่น าเสนอเกี่ยวกับนิทรรศการในสถาบันล้านนา และ            
มีจุดบริการตอบค าถาม ตามล าดับ 

 

ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใน
ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็นผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  คือ         
ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดง มีการพัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการตลอดเวลา และมีการ   
จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตามล าดับ 

 

ด้านอาคารสถานที่  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในภาพลักษณ์
ของสถาบันล้านนาศึกษาด้านอาคารสถานที่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็น
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบที่เหมาะสมกับ   
ตัวอาคาร และมีที่พักผ่อนที่ร่มเย็นและสะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันล้านนาศึกษา     
มีที่พักผ่อนที่ร่มเย็นและสะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันล้านนาศึกษาเท่ากัน 
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ภาพรวมความต้องการในภาพลักษณ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ       
ความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน  
รายประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  ควรเป็นสถานที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ได้ทั้งบุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย ควรมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นล้านนา 
และควรมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกเดือน ตามล าดับ 

 

ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา เรียงจากมากไปน้อย 

คือ ด้านการแสดงนิทรรศการ  ความต้องการด้านอาคารสถานที่  ความต้องการด้านการบริการ และ

ด้านการประชาสัมพันธ์  ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1. ควรจะหาตัวตนที่แท้จริงของสถาบันล้านนาศึกษา มีความชัดเจน เพ่ือแสดงให้สาธารณะ
ชนรู้ว่าเราเป็นใคร มีอะไรเป็นอัตลักษณ์ และจุดขาย เช่น พูดถึงใบลาน ทุกคนจะนึกถึงสถาบัน  
ล้านนาศึกษา ท าให้เกิดการเสนอภาพที่แท้จริงของสถาบันล้านนาศึกษาออกสู่ในการรับรู้ของ
สาธารณะชน 

2. การที่สถาบันล้านนาศึกษาสามารถระบุตัวตนของตนเองได้ จะท าให้รู้ว่าควรมีวิธีการ       
จัดนิทรรศการอย่างไร จะใช้วัตถุจัดแสดงเป็นตัวเล่าเรื่อง หรือใช้วิธีการเล่า เรื่องเป็นตัวบอกเล่า
เรื่องราวของนิทรรศการ เพราะบางครั้งในการเล่าเรื่องแค่มีวัตถุเพียงชิ้นเดียวก็สามารถเล่าเรื่องได้
อย่างกระจ่างแจ้ง หรือจะใช้การบอกเล่าเนื้อหา เช่น ยุคสมัย  ชาติพันธุ์  ฯลฯ ที่มีความต่อเนื่อง เป็น
การบอกเล่าถึงเรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์ต้องการให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ผ่านการชมนิทรรศการ 

3. การที่สถาบันล้านนาศึกษาจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้นั้น ควรจะเป็นวาระของมหาวิทยาลัย ที่ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และเข้าถึง เพ่ือให้        
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษาไปสู่การเป็น       
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ 

4. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษา เพ่ือให้ได้
แนวทางการบริหารจัดการ และเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันว่า สถาบันล้านนาศึกษาเป็นของทุกคน 
ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
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5. ควรมีเครือข่ายทั้งกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาบันล้านนาศึกษา เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ในสถาบันล้านนาศึกษา เป็นเรื่องราวที่สามารถน าไป
เชื่อมกับหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ  หรือใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพ้ืนที่ในการ
ศึกษาวิจัย ปฏิบัติงาน ฝึกงาน ฯลฯ 

6. การมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร มิวเซียม-
สยาม  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมร่ วมกัน การยืมวัตถุ   
จัดแสดง  ฯลฯ 

7. ในการจัดนิทรรศการ ควรมีทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว เพราะท าให้
พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหว ไม่รู้สึกน่าเบื่อ มีสิ่งใหม่ ๆ มาให้ชมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ด้วยนิทรรศการถาวร 
เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ส่วนนิทรรศการชั่วคราวเปรียบได้กับเฟอร์นิเจอร์ ที่ท าให้บ้านน่าดู น่าชม       
น่ามาเที่ยว 

8. สิ่งส าคัญที่จะท าให้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จัก คือ การประชาสัมพันธ์ และ           
การประชาสัมพันธ์ที่ดี ประหยัด และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ การจัดประกวด  การตอบปัญหา 
ฯลฯ  โดยให้เชื่อมโยงกับสถาบันล้านนาศึกษา และใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพ้ืนที่ในการด าเนิน
กิจกรรม 

9. การที่สถาบันล้านนาศึกษาสามารถปรับภาพลักษณ์ให้มีความหลากหลาย จะท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ท าให้มีผู้ชมเวียนเข้า – ออก 
อย่างต่อเนื่อง  

10. การมีกิจกรรมเสริมความรู้เป็นสิ่งส าคัญ สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัดกิจกรรม   
ที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้สูงวัย เนื่องจากปัจจุบัน
สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อีกท้ัง ผู้สูงวัยจะมีทั้งองค์ความรู้ ทุนทรัพย์ และเวลา  

11. ในการจัดนิทรรศการควรมีการคิดหัวเรื่อง (Theme) เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการชม
นิทรรศการ เป็นการเรียงร้อยเรื่องราวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างอรรถรสในการชม อันจะท าให้
ผู้ชมได้ทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน  

12. รูปแบบในการจัดนิทรรศการควรมีความหลากหลาย ไม่จ าเป็นจะต้องมีรูปแบบ
นิทรรศการ หรือการใช้สื่อที่เหมือนกันทุกนิทรรศการ บางนิทรรศการอาจมีความทันสมัยของสื่อ       
ในการน าเสนอ  แต่บางนิทรรศการอาจใช้การน าเสนอในรูปแบบที่ง่าย ให้วัตถุบอกเล่าเรื่องราวแทน  

13. เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้าชมสถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ 
เช่น มุมถ่ายรูป  ร้านขายของที่ระลึก  การฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งนอกจากจะดึงดูด เชิญชวนให้
ผู้เข้าชมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาบันล้านนาศึกษา 
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14. สิ่งที่จะท าให้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รับรู้ และอยู่อย่างยั่งยืน คือ การปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลง  การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ การเชื่อมโยงสถาบันล้านนาศึกษากับพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น วัด และชุม และส าคัญที่สุด คือ การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักวิธีการด าเนินงาน

พิพิธภัณฑ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ในความคิดเห็นของ

นักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์มากเป็นล าดับหนึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ    

การรับรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 3 ล าดับแรก คือ สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม    

ชาติพันธุ์ในล้านนา และมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

เสกสรร  สายสีสด. (2549 : 5–8) การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ 

(Image) ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งองค์กรต่าง ๆ มักนิยมใช้การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมพูน

ความเชื่อถือ และสร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ดี (Favorable image) แก่องค์กร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง หากองค์กรใดสามารถท าให้ประชาชนเชื่อถือในชื่อเสียงขององค์กรแล้ว ก็ย่อมมีผลถึงธุรกิจ ที่

องค์กรด าเนินอยู่ นอกจากส่งผลทางตรงแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมต่อองค์กรอีก เช่น มีผู้สนใจอยากสมัคร

เข้าท างานในองค์กรมากขึ้น ลดอัตราการลาออกของพนักงาน  และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก

ชุมชน ท้องถิ่น และรัฐบาล 

รองลงมาคือ ด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้าน       

การบริการ 3 ล าดับแรก คือ มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ผู้เข้าชมสามารถ       

เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสถาบันล้านนาศึกษามีการจัด

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาทิ องค์ความรู้ - ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ  

ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 3 ล าดับแรก คือ พ้ืนที่จัดแสดงมีความสะอาด มีความถูกต้อง

ของข้อมูลที่จัดแสดง และผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าชมด้วยเทคนิคการน าเสนอ        

ที่ทันสมัย 
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และด้านอาคารสถานที่ 3 ล าดับแรก คือ สถาบันล้านนาศึกษามีอาคารส านักงานที่แสดงให้

เห็นถึงสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าชมด้วย

เทคนิคการน าเสนอที่ทันสมัย และผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงอาคารที่ท างานของสถาบันล้านนาศึกษา    

ได้สะดวก กับผู้เข้าชมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้เท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สราภา แคนตา (2556) ศึกษา  “การรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ

แผนกผู้ป่วย โรงพยาบาลนครปฐม” พบว่า ด้านสถานที่ ด้วยแผนกผู้ป่วยนอกมีการจัดสถานที่          

รับบริการที่ดี โดยมีอากาศถ่ายเทสะดวก ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ร้อนขณะนั่งรอรับบริการ  มีเก้าอ้ี    

รอตรวจเพียงพอ มีสถานที่รอตรวจไม่คับแคบ จึงท าให้การรับรู้ต่อการให้บริการ ด้านสถานที่โดย

ภาพรวม ในระดับมาก 

ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ล าดับหนึ่ง คือ      

ด้านการแสดงนิทรรศการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ ด้านการแสดง

นิทรรศการ 3 ล าดับแรก  คือ ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดง มีการพัฒนาและปรับปรุง

นิทรรศการตลอดเวลา และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับจงกล จิรา, (2525 : 175 – 

179) การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน (Museum  Presentation) เป็นการน าเอาวัตถุที่พิพิธภัณฑ์

รวบรวมไว้น ามาจัดแสดง โดยจัดแสดงเป็นเรื่องราว เ พ่ือให้ผู้ชมได้รับความรู้  สนุกสนาน                

เกิดจินตนาการจากการเข้าชม มากกว่าการตั้งแสดงวัตถุ ดังเช่น การ Display สินค้า โดยมีหลักการ

จัดแสดง โดยมีหลักการจัดแสดง คือ 1) ความส าคัญของการจัดแสดงจะอยู่ที่วัตถุ  เน้นที่ตัววัตถุ    

ส่วนค าบรรยายหรือส่วนประกอบอ่ืน เป็นเพียงองค์ประกอบที่ช่วยให้วัตถุจัดแสดงมีความโดดเด่น     

2) การให้เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุท่ีจัดแสดง  3) การจัดแสดงวัตถุต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ให้ผู้ชม

เข้าใจเรื่องราวติดต่อกัน 4) ให้ความประทับใจ ความเพลิดเพลิน ความชื่นชม ความส าคัญและคุณค่า 

5) การจัดแสดงต้องถือหลักการจัดอย่างง่าย ๆ (Simplicity) ไม่ซับซ้อน สับสน  ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

และ 6) ให้ความปลอดภัยแก่วัตถุ 

รองลงมาคือ ความต้องการด้านอาคารสถานที่  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการ ด้านอาคารสถานที่ คือมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบที่เหมาะสมกับตัวอาคาร และ            
มีที่พักผ่อนที่ร่มเย็นและสะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันล้านนาศึกษามีที่พักผ่อน        
ที่ร่มเย็นและสะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันล้านนาศึกษาเท่ากัน 

ความต้องการด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้าน

การบริการ 3 ล าดับแรก  คือ มีบริการ Wifi  และปลั๊กไฟส าหรับโน๊ตบุ๊ค มีการจัดกิจกรรมที่น าเสนอ

เกี่ยวกับนิทรรศการในสถาบันล้านนา และมีจุดบริการตอบค าถาม 
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และด้านการประชาสัมพันธ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้าน

การประชาสัมพันธ์ 3 ล าดับแรก คือ มีจดหมายข่าวออกอย่างสม่ าเสมอกับมีการจัดกิจกรรม

เคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ ด้วยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ ดนตรีพ้ืนเมือง การฟ้อนเล็บ เท่ากัน 

รองลงมา คือ มีแผ่นพับบอกเล่าเรื่องราวภายในสถาบันล้านนาศึกษาออกเผยแพร่  กับออกเผยแพร่

ข่าวสาร (เสียงตามสาย ด้วยการบูรณาการกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  เท่ากัน และ        

มีแผ่นพับกิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษา โดยแจกที่โรงอาหาร ตามห้องเรียน และในลิฟท์          

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของภาพิสุทธิ์  สายจ าปา, (2549 : 12 – 14) กล่าวไว้ว่าการประชาสัมพันธ์

ไม่ได้เป็นเพียงแต่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่การ

ประชาสัมพันธ์ยังเป็นการจัดการสื่อที่ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง รักษา และแก้ ไข

ภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ซึ่งการสื่อสารเพ่ือภาพลักษณ์นี้ เป็นจุดสูงสุดที่ พึงประสงค์ของการ

ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดจากการผสมผสาน

ภาพลักษณ์อย่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจุดมุ่งหมายและประโยชน์ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ คือ       

การสร้างให้เกิดการรับรู้ และทัศนคติที่ดีกับองค์กร 

รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 

ต่อการจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  group  discussion) คือ ควรมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีการ

ถ่ายทอดโดยการจัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ ทุกหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ     

เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีการปรับภาพลั กษณ์

ของสถาบันล้านนาให้มีความหลากหลาย เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ได้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย และเพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้าชมสถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัด

ภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ เช่น มุมถ่ายรูป ร้านขายของที่ระลึก การฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจาก     

จะดึงดูดเชิญชวนให้ผู้เข้าชมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาบันล้านนาศึกษา และสิ่งที่จะท าให้

สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รับรู้ และอยู่อย่างยั่งยืน คือ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง         

การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ การเชื่อมโยงสถาบันล้านนาศึกษากับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัด และชุม และ

ส าคัญที่สุด คือ การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักวิธีการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ กานตร์วี ชมเชย (2557 : 13 – 16 ) ได้กล่าวว่า การ
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บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จะต้องด าเนินการโดยมีโครงสร้างการจัดการ การท างานเป็นทีม      ความ

รับผิดชอบต่อสังคม มีพันธกิจ คือ กรอบ หรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน และนโยบายเป็น

สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดกรอบหรือโครงสร้างการท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ภารกิจของ

หน่วยงาน) ในการด าเนินงานใดๆ ต้องมีการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กร

นั้น ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. นอกจากการศึกษาภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาควรศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อสถาบันล้านนาศึกษา แล้วท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจแต่ละด้าน เพ่ือจะได้

ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 

2. ด้านการรับรู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในระดับ

ท้องถิ่นและภูมิภาค ก าหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกมากข้ึน 

3. ด้านบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาควรมีความชัดเจนทั้งในเชิงนโยบาย และแนวทาง

ปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 




