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คําสําคัญ :  ความคาดหวัง/สถานศึกษา/มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 
 ธันยาภรณ  โพธิกาวิน : ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ.   
547 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย 2) เพื่อทราบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย 3) เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่
เหมาะสมกับสังคมไทย กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมไดแก กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
จําแนกตามทองที่ กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุมที่ 3 กลุมผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่ และผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 
415  คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหเสนทาง 
 ผลการวิจัยพบวา  

1. ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ประกอบดวย 1) บทบาท
ทางการศึกษา 2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม 4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากร
และผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก 
และ 8) การจัดการความรู   

2. ความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีมีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจากการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) พบวาความคาดหวังทั้ง 8 มีความสัมพันธกัน โดยมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 

3. แนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยประกอบดวย 8 ความคาดหวัง ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดสอดคลองกับ กรอบแนวคิดทฤษฏีของการวิจัย    
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 The purposes of this research were to determine 1) the Educational Institution 
Expectancy Toward Southeast Asia Music Museum 2) the correlation of the Educational 
Institution Expectancy Toward Southeast Asia Music Museum 3) the direction of 
administration for Southeast Asia Music Museum to be suitable for Thai society. The sample 
for this study was totally 415 people who were 1) the sample and information 
contributors divided by area 2) the sample and information suppliers of secondary 
schools 30 kilometers located around Mahidol university and 3) district bureau 
administrative team and secondary educational service area administrators. The research 
instruments used for data collection were a content analysis, a semi-instructured 
interview, and a questionnaire of the educational institution expectation toward the 
Southeast Asia Music Museum. The statistics used for data analysis were content 
analysis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis, and 
path analysis.  
 The research findings revealed that: 

1. The Educational Institution Expectancy Toward Southeast Asia Music 
Museum consisted of  1) educational role  2) exhibition  performance  3) social 
role  4) administrative direction  5) staffs and specialists in the museum 6) role as a 
learning resource center  7) facilitation and services  and  8) knowledge management. 

2. The correlation of the educational institution expectation toward the 
Southeast Asia music museum, it was found that those mentioned 8 expectations were 
correlated with each other and related to the empirical data. 

3. The research realized that there were 8 expectations, there were 
appropriate, accurate, possible, and applicable expectations to be used as the 
administrative direction for the Southeast Asia Music Museum. 
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 ดุษฎีนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย       
วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ ประธาน
คณะกรรมการการสอบดุษฎีนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ จรัณยานนท  ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณา
ใหใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาและขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนใหความเมตตาแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน และทานผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหความกรุณาตรวจความตรงของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยกฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ ดร.สนอง คลังพระศรี  ที่ใหความกรุณาไดใหขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการทําวิจัย และขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุกทานที่ชวยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลา
ของการทําการศึกษา 
 ขอขอบคุณ นักศึกษาปริญญาเอก รุน 9 ตลอดจนรุนพ่ี รุนนอง ที่ไดใหความชวยเหลือ และ
เปนกําลังใจจนทําใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
 ขอบคุณ นายณภัทร พานิชการ ที่คอยดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และกําลังใจตลอดการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณนายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต และนายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี สําหรับการ
เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลการวิจัย  
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา มารดา ที่เปนกําลังใจ และแรงผลักดันใหกับผูวิจัย
เสมอมา คุณคาและประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครู  
อาจารย และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในความสําเร็จคร้ังนี้ 
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