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 Debsirin Educational Museum has opened to the publicsince 2012. For over three 

years, its performance has not yet reviewed or evaluated following its vision "To be a living 

museum and historical learning center." This research aims at studying the museum 

processes by applying CIPP Model paradigm which is quite well completely project evaluation 

method. The research tool is questionaire distributed to three sampling groups: personnel 

under Debsirin School’s management, Debsirin students and visitors. The questions are 

involved with management, museum processing elements, museum process and educational 

services. 

 The study revealed some problems of the establishment as follows 1. Non-

engagement of personnel under the school’s management and students 2. Lacking museum 

workers 3. Insufficient museum public relation 4. Inefficient performance of student activity 

club 5. Very limited educational activities and 6. Underused for educational purposes. 

 The researcher posed 5 development plans for solving some contextual problems 

and enhancing some effective processes from opinions expressed museum management, 

museum public relation and education in museum. The plans consist of 1. To promote 

participation among those concerned 2. To search for some volunteers 3. To strengthen 

museum public relation activities 4. To promote "working together" scheme of the museum-

lovers student club  
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อาจารย"ที่ปรึกษาอย:าง ผู4ช:วยศาสตราจารย" ดร. กรรณิการ" สุธีรัตนาภิรมย" ที่ช:วยให4คําแนะนําที่ดี 
กระบวนการคิดที่มีชั ้นเชิง และท4าทายความคิด ความสามารถ ตลอดจนให4กําลังใจในการทํา
วิทยานิพนธ"แก:ผู4วิจัยเสมอมา 
 ผู4วิจัยขอขอบคุณ ศาสตราจารย"พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ" และรองศาสตราจารย"สุรพล 
นาถะพินธุ ที่ให4เกียรติในการ:วมเปCนกรรมการสอบวิทยานิพนธ"ในครั ้งนี ้ และท:านทั้งสองยังเปCน
อาจารย"หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ที่มีความเมตตาและไขข4อข4องใจในการศึกษา   
ต:าง ๆ ได4อย:างกระจ:างชัด และขอขอบคุณอาจารย"ประจําวิชาต:าง ๆ ท่ีได4ให4ความรู4และประสบการณ" 
ท่ีมีคุณค:าแก:ผู4วิจัย 
 ประเด็นหลักในการทําวิทยานิพนธ"เล :มนี ้ เกิดจากการได4ร ับโอกาสจากผู 4ใหญ:ใจดี    
หลายท:านในการได4ทํางานที่พิพิธภัณฑ"เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร"แห:งนี้ ได4แก: ดร.ชัยวัฒน" 
วิบูลย"สวัสดิ์ อดีตผู4ว:าการธนาคารแห:งประเทศไทย และนักเรียนเก:าเทพศิรินทร"รุ:น 04-06 ที่เปCน   
หัวเรือใหญ:ในการจัดตั ้งพิพิธภัณฑ"แห:งนี ้ ซึ ่งมอบประสบการณ"ที่ล้ําค:าแก:ผู 4ว ิจ ัยเปCนอย:างมาก 
อาจารย"สุภัทร สุขสมบูรณ" อาจารย"หัวหน4างานพิพิธภัณฑ"ฯ ที่มีส:วนให4ผู4วิจัยเข4าใจหลักการทํางาน
ต:าง ๆ ท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร"อย:างเปCนระบบ และเปCนตัวอย:างท่ีดีในการทํางานมาโดยตลอด 
 นอกจากนี้ ผู4วิจัยยังได4รับความเมตตาจากผู4ใหญ:หลาย ๆ ท:านที่โรงเรียนแห:งนี้ ได4แก: 
ท:านผู4อํานวยการ รองผู4อํานวยการฝKายต:าง ๆ ตลอดจนคุณครูท:านต:าง ๆ ในโรงเรียนที่หยิบยื่น   
มิตรไมตรีท่ีดีแก:ผู4วิจัย 
 ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ผู4วิจัยขอขอบคุณจากบิดา มารดา และพ่ีสาว ท่ีคอยอบรม 
สั่งสอนผู4วิจัย ตลอดจนเพ่ือน ๆ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(รุ:นท่ี 4) ท่ีคอยช:วยเหลือ ให4คําแนะนํา และเปCนกําลังใจในการศึกษา 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 โรงเรียนเทพศิรินทรต้ังอยู�ในเขตป�อมปราบศัตรูพ�าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป%นพ้ืน
ท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย อาทิ วัดสระเกศราชมหาวิหาร วัดโสมนัสราช
วรวิหาร วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล�งเน�ยยี่) วัดคณิกาผล พิพิธภัณฑพระปกเกล5าเจ5าอยู�หัว พิพิธภัณฑ
วังวรดิศ บ5านนราศิลป6 ชุมชนบ5านบาตร ตลอดจนวัดเทพศิรินทราวาส ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และเป%นจุดกําเนิดของโรงเรียนเทพศิรินทรในเวลาต�อมา โดยเป%นวัดท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล5า
เจ5าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล5าฯให5สร5างข้ึนใน พ.ศ. 2419 เพ่ือทรงเฉลิมพระเกียรติเม่ือพระชนมายุ
ครบ 25 ชันษา และทรงอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณแห�งองคสมเด็จพระเทพศิรินทราบรม
ราชินี พระบรมราชชนนี (วิทู รักษวนิชพงศ, ม.ป.ป: 80) 
 ราวปFพุทธศักราช 2427 การศึกษาในระบบโรงเรียนได5ขยายไปสู�ราษฎร พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล5าเจ5าอยู�หัว จึงโปรดเกล5าฯให5จัดต้ังโรงเรียนหลวงในวัดต�างๆ โรงเรียนเทพศิรินทร     
จึงถือกําเนิดข้ึนในปFพุทธศักราช 2428 และอยู�ภายใต5การดูแลของวัดเทพศิรินทราวาส ซ่ึงได5รับความ 
อนุเคราะหในการใช5พ้ืนท่ีบริเวณศาลาการเปรียญของวัดเป%นสถานท่ีในการศึกษาเล�าเรียน ตลอดจนให5
ความรู5และอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยพระภิกษุของวัดเทพศิรินทราวาส (จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 
1-2) 
 การดําเนินงานระยะแรกของโรงเรียนเทพศิรินทรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล5าเจ5าอยู�หัว จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล5าเจ5าอยู�หัว ยังได5รับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศในการสนับสนุนทุนทรัพยเพ่ือสร5างอาคารเรียนถาวรของโรงเรียน

วัดเทพศิรินทราวาส เพ่ือประโยชนต�อการศึกษาของราษฎรอย�างไม�ขาดสาย เริ่มจากในปFพุทธศักราช 

2445 "ตึกแม5นนฤมิตร" ตึกเรียนหลังแรกสร5างแล5วเสร็จ ด5วยพระทรัพยจากสมเด็จพระราชปOตุลาบรม

พงศาภิมุข เจ5าฟ�าภาณุรังษีสว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ท่ีมีพระประสงคสร5างข้ึนเพ่ือ

อุทิศพระกุศลสนองพระคุณพระชนนี ประกอบกับหม�อมแม5น พระชายาถึงแก�อสัญกรรม และ ในช�วง

เวลาใกล5เคียงกัน "ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี" ตึกเรียนหลังท่ีสองสร5างแล5วเสร็จเพ่ือเป%นตึกเรียน
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วิทยาศาสตร สร5างด5วยทรัพยของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ม้ิน เลาหะเศรษฐี) ข5าราชการในสมเด็จ

พระราชปOตุลาบรมพงศาภิมุข เจ5าฟ�าภาณุรังษีสว�างวงศ จากนั้น "ตึกเยาวมาลยอุทิศ" ต้ังอยู�ทางทิศใต5

ของตึกแม5นนฤมิตร ถูกสร5างข้ึนเพ่ืออุทิศส�วนพระกุศลแก�พระเจ5าลูกเธอเจ5าฟ�าเยาวมาลยนฤมล ด5วย

ทรัพยของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปOยมหาราชปดิวรัดา ตลอดจนการสนับสนุนครุภัณฑ

จากสมเด็จพระเจ5าน5องนางเธอเจ5าฟ�านิภานภดลและสมเด็จพระเจ5าลูกเธอ เจ5าฟ�ามาลินีนพดารา  

จวบจน "ตึกปOยราชบพิตรปดิวรัดา" ท่ีสร5างข้ึนเพ่ืออุทิศส�วนพระกุศลแก�พระวิมาดาเธอ พระองคเจ5า

สายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปOยมหาราชปดิวรัดา ด5วยทรัพยของสมเด็จเจ5าฟ�ายุคลฑิฆัมพร จึง

กล�าวได5ว�าอาคารเรียนต�างๆท่ีก�อต้ังข้ึนภายในโรงเรียนเทพศิรินทรสามารถสะท5อนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีประสบความสําเร็จ และมีเจริญก5าวหน5าด5านการศึกษาเพ่ือราษฎรเสมอมา (วิทู รักษวนิชพงศ, 

ม.ป.ป.: 27-44) 

 นอกจากการพัฒนาด5านสถานท่ีในการศึกษาสําหรับราษฎรแล5ว การปลูกฝVงคุณธรรม

จริยธรรมยังเป%นบทบาทสําคัญระหว�างวัดและโรงเรียนท่ีส�งเสริมให5นักเรียนยึดถือปฏิบัติตามคติพจน 

ท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถร) ได5ประทานให5แก�โรงเรียนเทพศิรินทรว�า “น สิยา 

โลกวฑฺโน หมายถึง ไม�ควรเป%นคนรกโลก” คติพจนนี้ส�งผลให5โรงเรียนเทพศิรินทรสร5างบุคคลท่ีมี

คุณภาพต�อประเทศชาติมาหลายรุ�น โดยผลความสําเร็จด5านการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรต้ังแต�

อดีตเป%นสิ่งสะท5อนต�อการได5รับความไว5วางใจในการเข5าศึกษาของกลุ�มพระบรมวงศานุวงศ และบุคคล

ต�างๆ ของสังคมจนถึงปVจจุบัน เช�น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระเจ5าวรวงศ

เธอพระองคเจ5าจุมภฎพงษบริพัตร กรมหม่ืนนครสวรรคศักดิพินิต พระเจ5าวรวงศเธอ พระองคเจ5าจักร

พันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ พระวรวงศเธอพระองคเจ5าพีรพงศภาณุเดช ภาณุพันธุ กุหลาบ สายประดิษฐ 

น.พ.เสม พริ้งพวงแก5ว พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ ฯลฯ ท้ังนี้ นักเรียน

เก�าเทพศิรินทรท่ีจบการศึกษาไปแล5วยังกลับมาเยี่ยมเยือน สร5างประโยชน และร�วมพัฒนาโรงเรียนใน

ด5านต�างๆ ซ่ึงเป%นสิ่งท่ีนักเรียนเทพศิรินทรสืบสานธรรมเนียมนี้อย�างต�อเนื่องจนถึงปVจจุบัน 

 แม5ว�า โรงเรียนเทพศิรินทรได5เคยผ�านช�วงเวลาท่ีเลวร5ายจากภัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึง

ก�อให5เกิดความเสียหายต�ออาคารเรียนของนักเรียน และส�งผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอน 

อย�างไรก็ตาม การดําเนินงานด5านการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนก็ยังได5รับสืบสานต�ออย�างไม�หยุด

นิ่ง อีกท้ังยังเกิดความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆท่ีเก่ียวข5องกับโรงเรียนเทพศิรินทร รวมท้ังนักเรียนเก�า

เทพศิรินทรเพ่ือให5โรงเรียนกลับสู�สภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทรในปVจจุบันจึงเป%น

ผลผลิตของการวางรากฐานท้ังด5านการจัดการศึกษา และการปลูกฝVงคุณธรรมจริยธรรมแก�นักเรียนท่ีมี

มาในอดีต 
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 จะเห็นได5ว�า โรงเรียนเทพศิรินทรมีเรื่องราวทางประวัติศาสตรท่ีโดดเด�นต�อการศึกษา และ
มีประโยชนต�อการปลูกฝVงจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีต�างๆให5กับนักเรียนเทพศิรินทร ประกอบกับ
สภาวการณศึกษาในปVจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทรเป%นไปตามวิสัยทัศนท่ีว�า "เป%นองคกรชั้นนําแห�ง
การเรียนรู5สู�มาตรฐานสากล พัฒนาผู5เรียนสู�ความเป%นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป%น
สุภาพบุรุษ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีจิตสํานึกในความเป%นไทยและศักยภาพเป%นพลโลก" ท่ีต5องอาศัย
การส�งเสริมและพัฒนาด5านการศึกษาจากหลายฝZาย ซ่ึงโรงเรียนเทพศิรินทรได5รับความร�วมมือจาก
ประชาคมท่ีเหนี่ยวแน�น อาทิ สมาคมนักเรียนเก�าเทพศิรินทร ในพระบรมราชูปถัมภ คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข�ายผู5ปกครองและครู โรงเรียนในเครือข�ายอีก 9 แห�ง เป%นต5น 
 โครงการเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร เป%นอีกตัวย�างหนึ่งท่ีเกิด
จากความร�วมมือของสมาคมนักเรียนเก�าเทพศิรินทรในพระบรมราชูปถัมภ และโรงเรียนเทพศิรินทร
ภายใต5เป�าหมายของการระดุมทุนทรัพยจากนักเรียนเก�าเทพศิรินทร และผู5มีจิตศรัทธาในการร�วม
พัฒนาการศึกษาในด5านต�างๆของโรงเรียนเทพศิรินทร โดยมีสิทธิในการลดหย�อนภาษีได5 2 เท�าของ
เงินบริจาค จึงทําให5การดําเนินงานโครงการเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร
ประสบความสําเร็จ 
 โครงการเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรมีโครงการพัฒนาด5านการศึกษา
ของโรงเรียนในรูปแบบต�างๆ เช�น การปรับปรุงห5องสมุด การปรับปรุงห5องคอมพิวเตอร การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การจัดซ้ือเครื่องดนตรีของวงโยทวาทิต เป%นต5น แต�ผลงานหนึ่งท่ีสําคัญของโครงการเงินบริจาค
เพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร คือ การสร5าง "พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร"   
โดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑแห�งนี้ เป%นไปตามวิสัยทัศนของโรงเรียนเทพศิรินทรในการเป%นองคกรชั้นนํา 
แห�งการเรียนรู5อีกท้ังยังสอดคล5องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 25 ว�า 
"รัฐต5องส�งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล�งเรียนรู5ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อย�างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 8) ซ่ึงมีผลให5การระดมทุนทรัพยจากหลายภาคส�วนเป%น
ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดต้ังแต�เริ่มโครงการมา โดยพิพิธภัณฑแห�งนี้ยังสร5างประโยชนต�อการศึกษา
ประวัติศาสตรของโรงเรียนเทพศิรินทร และเกิดการปลูกฝVงค�านิยมท่ีดีต�างๆให5กับนักเรียนเทพศิรินทร
ปVจจุบันในรูปแบบของแหล�งเรียนรู5ประเภทพิพิธภัณฑ ท่ีมีการนําเสนอท่ีใช5สื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ
ในการเล�าเรื่องราว ประกอบกับการสร5างบรรยากาศแห�งการเรียนรู5เพ่ือความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน 
 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร เป%นการสะท5อนเรื่องราว
ต�างๆของโรงเรียนเทพศิรินทรต้ังแต�อดีต จนถึงปVจุบัน โดยในแต�ละนิทรรศการมีการใช5เทคนิคการ
นําเสนอท่ีแตกต�างกันออกไป เช�น การชมวีดิทัศนกําเนิดจิตวิญญาณเทพศิรินทรผ�านเทคนิค Video 
Mapping บรรยากาศจําลองห5องเรียนในอดีตผ�านวีดิทัศนท่ีใช5เทคนิค Chalk animation การสืบค5น
ทะเบียนนักเรียนเทพศิรินทรผ�านจอสัมผัส (Touch Screen) การร�วมสนุกถ�ายภาพเครื่องแบบนักเรียน
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เทพศิรินทรต้ังแต�อดีตจนถึงปVจจุบันผ�านเทคนิค Face Detect เพ่ือเป%นของท่ีระลึกได5อีกด5วย ตลอดจน
การร�วมสนุกกับการตอบคําถามเกมสแฟนพันธุแท5ของโรงเรียนเทพศิรินทรผ�านจอสัมผัส เป%นต5น โดย
ผู5เข5าชมจะได5รับความรู5และความประทับใจในเกียรติภูมิของโรงเรียนเทพศิรินทร 
 พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรเปOดให5บริการทางความรู5ต้ังแต�วันท่ี 9 กันยายน 
2555 มีการดําเนินงานภายใต5วิสัยทัศนของการเป%นพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (Living Museum) เพ่ือการศึกษา
เรียนรู5ประวัติศาสตร ความรัก ความกตัญuูของชาวเทพศิรินทรสู�การสร5างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจ
ในการสืบทอดจิตวิญญาณเทพศิรินทรอย�างยั่งยืน ซ่ึงถือเป%นกรอบการดําเนินงานของพิพิธภัณฑในรูปแบบ
แผนงานท้ังด5าน การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และการให5บริการของ
พิพิธภัณฑ โดยมีกลุ�มเป�าหมายหลักคือนักเรียนเทพศิรินทร 
 ท้ังนี้ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรอยู�ในความดูแลของ
ฝZายวิชาการของโรงเรียน ประกอบด5วยคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน สู�การ
ขยายผลต�อการดําเนินงานของนักเรียนในชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ ท้ังนี้ การผลักดันกระบวนการ
ทํางานของพิพิธภัณฑนําเสนอในรูปแบบแผนงานประจําปF เพ่ือการขอสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน
การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในด5านต�างๆ โดยผ�านการพิจารณาตามข้ันตอนของสถานศึกษา
ต�อไป 
 งานวิจัยเรื่อง "แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร" จึงเป%น
การศึกษาสภาพการดําเนินงานท่ีผ�านมาของพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร ซ่ึงยังไม�เคย
ได5รับการประเมินต้ังแต�เริ่มเปOดให5บริการแก�สาธารณะ โดยผู5วิจัยได5ประยุกตวิธีการประเมินผลท่ี
เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑแห�งนี้ต�อไป 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพื่อทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานพิพิธภัณฑ
เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
 2. เพ่ือสร5างแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
 
ขอบเขตในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู5ศึกษาได5กําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด5านเนื้อหา 
  1.1 เนื้อหาด5านสภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
ต้ังแต�วันท่ี 9 กันยายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
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  1.2 ศึกษาประวัติศาสตรของโรงเรียนเทพศิรินทร และบริเวณโดยรอบ วิวัฒนาการ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร การจัดต้ังพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
ตลอดจนการดําเนินงานด5านต�างๆของพิพิธภัณฑ ภายใต5กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข5อง เช�น ด5านการ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ การประเมินผล การบริหารจัดการ 
  1.3 เนื้อหาด5านการประเมินผล โดยศึกษาการประเมินผลตามแบบจําลองซิป (CIPP 
Model) 
 2. ขอบเขตด5านกลุ�มเป�าหมายท่ีศึกษา เป%นการศึกษาจากกลุ�มตัวอย�าง 3 กลุ�ม ได5แก� ผู5มี
ส�วนเก่ียวข5องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร ต้ังแต�ชั้น
มัธยมศึกษาปFท่ี 1 - 6 และบุคคลท่ัวไป จํานวน 100 คน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� เพ่ือทําการ
วิเคราะห�และประเมินผลในด(านต*างๆ เช*น การ
บริหารจัดการ การให(บริการทางการศึกษา 
รวมถึงป0จจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข(อง 

สร(างกรอบแนวคิดในการพัฒนาพิพิธภัณฑ�
เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� โดยผ*าน
การทบทวนแนวคิด และกรณีศึกษา 

• แนวคิดการมีส*วนร*วม 
• แนวคิดการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ� 
• แนวคิดพิพิธภัณฑ�กับการ

ประชาสัมพันธ� 
• แนวคิดพิพิธภัณฑ�กับ

การศึกษา  
• กรณีศึกษาการดําเนินงาน

ร*วมกันของนักเรียนในรูปแบบ
ชุมนุม 
• แนวคิดการจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ� และบทบาทหน(าท่ี
ของพิพิธภัณฑ� 
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ประโยชน�ท่ีคาดว+าจะได-รับ 

 1. ทําให5ทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียน    
เทพศิรินทร 
 2. ทําให5สามารถนําผลการประเมินมาใช5ในการวางกรอบแนวคิด หรือแนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ 
 3. ทําให5ได5แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
 4. ทําให5สามารถนําผลของการศึกษาไปประยุกตใช5กับพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาแห�งอ่ืนได5 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 ในบททบทวนวรรณกรรมนี้ ผู�วิจัยได� ทําการศึกษาแนวคิดเ ก่ียวกับพิพิธภัณฑ# และ

พิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษาท้ังด�านความหมาย ประเภท และบทบาทหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ# งานเทคนิค

ต-าง ๆ ของพิพิธภัณฑ# เช-น อาคารและพ้ืนท่ีใช�สอย วัตถุพิพิธภัณฑ# การจัดแสดง ตลอดจนการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑ# ซ่ึงได�แก- การให�บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ# 

ประเภทผู�เข�าชม เป4นต�น กรณีศึกษาเก่ียวกับพิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษา รวมถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ

สร�างกรอบแนวคิดในการประเมินผล และสร�างแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ#ต-อไป เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ

ในเนื้อหาเก่ียวกับงานพิพิธภัณฑ# รวมถึงการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ#มากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยยังได�ศึกษา

วิธีการประเมินผลเพ่ือนําไปใช�ในการประเมินสภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ# ตลอดจนศึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับงานพิพิธภัณฑ# เพ่ือนําไปสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับพิพิธภัณฑ� 

 พิพิธภัณฑ#มีต�นกําเนิดมาต้ังแต-ยุคโบราณ และมีบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดย

เริ่มจากการรวบรวมวัตถุท่ีมีคุณค-า เช-น การรวบรวมศิลปวัตถุจากเมืองท่ีแพ�สงครามในยุคโรมัน หรือ

การรวบรวมเครื่องใช�สําหรับการประกอบพิธีทางศาสนา ท่ีมีความงดงาม ประณีต รวมถึงภาพเขียน 

พรมแขวนผนัง งานประติมากรรมต-าง ๆ ในยุคกลาง (จอร#จ กองโดมินาส, 2536: 26-27) เป4นต�น  

 ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพิพิธภัณฑ#ครั้งสําคัญมาจากแนวคิดประชาธิปไตยท่ีทํา

ให�เกิดความเท-าเทียมกันทางการศึกษา (จิรา จงกล, 2532: 199-200) โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ 

อเมริกาท่ีมีวัตถุประสงค#เพ่ือการศึกษาเป4นอันดับแรก แล�วจึงแสวงหาวัตถุเพ่ือให�ขยายขอบเขตด�าน

การศึกษาพิพิธภัณฑ#จึงสถานท่ีเพ่ือพัฒนา ปลูกฝHงความคิด ทัศนคติ และรสนิยมท่ีดีให�กับประชาชน 

 ความหมาย ประเภทและบทบาทหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ�  

 “พิพิธภัณฑ#” หรือ "Museum" ในภาษาอังกฤษมีท่ีมาจากภาษากรีกท่ีหมายถึงเทวาลัย

ของเทพธิดาท้ัง 9 ซ่ึงเป4นตัวแทนวิทยาการด�านต-าง ๆ ท่ีประกอบด�วยความรู�และความเพลิดเพลิน 

(จิรา จงกล, 2532: 5)  
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 สําหรับประเทศไทยคําว-า “พิพิธภัณฑ#” ปรากฎครั้งแรกเม่ือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว รัชกาลท่ี 4 แห-งราชวงศ#จักรี (ประทุม ชุ-มเพ็งพันธุ#, 2530: 2) ทรงบัญญัติศัพท#นี้
ข้ึนมาจากรากศัพท#มาจากภาษาบาลีสันสกฤตคือ คําว-า “พิพิธ” แปลว-า ต-าง ๆ กัน และคําว-า “ภัณฑ#” 
ท่ีแปลว-าสิ่งของ เครื่องใช� โดย “พิพิธภัณฑ#” แปลว-า สิ่งของเครื่องใช�ต-าง ๆ นานาท่ีเก็บรวบรวมไว�
เพ่ือการชื่นชมและศึกษาหาความรู�  
 ปHจจุบัน มีการบัญญัติความหมายของพิพิธภัณฑ#ไว�อย-างชัดเจน โดยระบุลักษณะ และ
หน�าท่ีของงานพิพิธภัณฑ# ผู�วิจัยได�นําความหมายของพิพิธภัณฑ#จากสภาการพิพิธภัณฑสถาน
นานาชาติ และการบัญญัติคําว-าพิพิธภัณฑ#ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
 สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว-างชาติ หรือ ICOM (International Council of museums) 
ได�ให�คําจํากัดความของ “พิพิธภัณฑ#” ไว�อย-างชัดเจนและครอบคลุมบทบาทหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ#ไว�ว-า  

 
 พิพิธภัณฑ#เป4นสถาบันถาวรที่ไม-จัดหาผลกําไร ในการให�บริการแก-สังคม และการพัฒนา
ของสังคม เป4นสถานที่เปaดทั่วไปสําหรับประชาชน ทําหน�าที่รวบรวม สงวนรักษา ค�นคว�าวิจัย 
เผยแพร-ความรู� และจัดแสดงมรดกที่จับต�องได� และจับต�องไม-ได�ของมวลมนุษยชาติ และ
สิ่งแวดล�อม โดยมุ-งหมายเพื่อการศึกษาค�นคว�า และความเพลิดเพลิน (นิคม มูสิกะคามะ   
และคณะ, 2521: 3) 

 
 นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2545 ได�ระบุไว�ในมาตรา 25 ว-า  

 
 รัฐต�องส-งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล-งการเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได�แก- 
ห�องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ# หอศิลปc สวนสัตว# สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร# อุทยาน 
วิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี ศูนย#การกีฬาและนันทนาการ แหล-งข�อมูล และแหล-งการเรียนรู�
อ่ืนอย-างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) 

 
 พิพิธภัณฑ#ในปHจจุบันจึงมีความหมายในการเป4นแหล-งเรียนรู�ประเภทหนึ่งด�วย 
 ดังนั้น จากความหมายของพิพิธภัณฑ#ทําให�เห็นลักษณะของพิพิธภัณฑ#ท่ีสําคัญ คือ เป4น
สถานท่ีเก็บรวบรวมสิ่งของ และเป4นสถานท่ีท่ีให�วิชาความรู� 
 การจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ�  
 พิพิธภัณฑ#สามารถจําแนกได� 2 ลักษณะ ได�แก- การจําแนกตามการบริหาร และการจําแนก 
ตามวัตถุท่ีรวบรวม หรือสาขาวิชา โดยมีรายละเอียด ดังต-อไปนี้ 
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 ลักษณะท่ี 1 การจําแนกพิพิธภัณฑ#ตามการบริหาร จําแนกได� 4 ประเภท ได�แก-  
 1. พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ เป4นพิพิธภัณฑ#ท่ีประกาศจัดต้ังอยู-ในราชกิจจานุเบกษา 
รัฐบาลกลางจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ บริหารจัดการโดยกรมศิลปากร (สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, 
บรรณาธิการ, 2553: 7-8) 
 2. พิพิธภัณฑ#ท�องถ่ิน เป4นพิพิธภัณฑ#ท่ีจัดต้ังข้ึนและบริหารจัดการโดยองค#การบริหาร
ส-วนท�องถ่ิน เช-น เมือง จังหวัด เทศบาล ตําบล เป4นต�น เพ่ือการประชาสัมพันธ#เรื่องราวของท�องถ่ิน 
และยังเป4นสถานท่ีจัดกิจกรรมด�านต-าง ๆ ของท�องถ่ิน 
 3. พิพิธภัณฑ#ของหน-วยงาน เป4นพิพิธภัณฑ#ท่ีบริหารจัดการโดยหน-วยงาน เช-น กระทรวง 
กรม สถานศึกษา เป4นต�น เพ่ือการประชาสัมพันธ#เรื่องราวของหน-วยงาน ซ่ึงมีลักษณะเนื้อหาท่ีเป4น
เรื่องราวเฉพาะเรื่อง 
 4. พิพิธภัณฑ#เอกชน เป4นพิพิธภัณฑ#ท่ีบริหารจัดการโดยเอกชน หรือส-วนบุคคล เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ#เรื่องราวของหน-วยงาน และ/หรือวิชาการเฉพาะเรื่องท่ีบุคคลนั้น ๆ สนใจ 
 ลักษณะท่ี 2 การจําแนกตามวัตถุท่ีรวบรวม หรือสาขาวิชาสามารถจําแนกได�ตาม 9 
ประเภท ตามสภาการพิพิธภัณฑ#นานาชาติ (ICOM) (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 22-33; จิรา 
จงกล, 2532: 27) ได�แก- พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Art Museum) พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม- 
(Modern Art Museum) พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติศาสตร# (Archaeology and 
History Museum) พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวทยาและพ้ืนเมือง (Ethnology and Folklore 
Museum) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museum) พิพิธภัณฑสถาน
วิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี ( Museum of Science and Technology) พิพิธภัณฑสถานส-วน
ภูมิภาค (Regional Museum) พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง (Specialized Museum) และ
พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University Museum) 
 บทบาทหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ�  
 บทบาทของพิพิธภัณฑ#มีความแตกต-างจากแหล-งเรียนรู� หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ด�วยบัญญัติ
หน�าท่ีโดย จิรา จงกล (2532: 33-43) ได�กล-าวถึงหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ#ไว� 8 ประการ ซ่ึงผู�วิจัยจําแนก
ได� 2 กระบวนการ คือ กระบวนการก-อนนําเสนอสู-สาธารณะ และกระบวนการนําเสนอสู-สาธารณะ 
 1. กระบวนการก-อนเผยแพร-สู-สาธารณะ  ข้ันตอนแรก คือ การรวบรวมวัตถุ ซ่ึงท่ีมาของ
วัตถุภายในพิพิธภัณฑ#มาจากรับบริจาค การขุดค�นทางโบราณคดี และการจัดซ้ือ จากนั้นนําไปสู-การ
ตรวจสอบ จําแนกประเภทวัตถุ และศึกษาวิจัย เป4นงานวิชาการท่ีต�องอาศัยความชํานาญของภัณฑารักษ#
ในการตรวจสอบ โดยการศึกษาข�อมูลจําเพาะของวัตถุ อาทิ ยุคสมัย การกําหนดอายุ แหล-งกําเนิด 
เพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริงของวัตถุท่ีนํามาจัดแสดง พร�อมท้ังมีการบันทึกหลักฐาน ซ่ึงเป4นการลงรายละเอียด
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ของวัตถุท่ีผ-านการตรวจสอบ เพ่ือปzองกันการสูญหายของวัตถุ และเป4นหลักฐานทางวิชาการ และการ
สงวนรักษา กาลเวลา รวมถึงสภาพแวดล�อมต-าง ๆ สามารถส-งผลต-อการเสื่อมสภาพของวัตถุ ซ่ึงต�อง
รักษาสภาพให�คงทน และยาวนานมากท่ีสุด ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยแก-วัตถุจากการ
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา และการโจรกรรม ซ่ึงเป4นสิ่งท่ีต�องวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยควบคู-
ไปกับการสร�างอาคาร 
 2. กระบวนการนําเสนอสู-สาธารณะ ได�แก- การจัดแสดง โดยใช�เทคนิคการนําเสนอท่ีทํา
ให�ผู�ชมได�รับความรู� และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจเป4นการสร�างปฏิสัมพันธ#แก-ผู�เข�าชม
ผ-านกิจกรรมทางการศึกษาต-าง ๆ โดยมีเจ�าหน�าท่ีทางการศึกษ เป4นผู�รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาต-าง ๆ ร-วมกับฝ|ายงานพิพิธภัณฑ# ตลอดจนการให�บริการท่ีสะดวกสบายแก-ผู�เข�าชมใน
รูปแบบต-าง ๆ ท้ังบรรยากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย การให�บริการข�อมูลต-าง ๆ ของพิพิธภัณฑ# 
เป4นต�น 
 อาคารและพ้ืนท่ีใช�สอยภายในพิพิธภัณฑ�  
 พิพิธภัณฑ#จะสามารถดํารงอยู-ได�ตามบทบาทและหน�าท่ีต�องอาศัยองค#ประกอบต-าง ๆ ใน
เบื้องต�นจะต�องมีอาคารเพ่ือให�การดําเนินงานอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑ#ดําเนินต-อไปได� โดยอาคาร
พิพิธภัณฑ# อาคารพิพิธภัณฑ#สามารถจําแนกประเภทได� 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. อาคารเก-าแก- เป4นอาคารท่ีถูกสร�างเพ่ือประโยชน#ใช�สอยบางอย-างในอดีต (นิคม มูสิ
กะคามะ และคณะ, 2521: 162) แต-เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปการใช�ประโยชน#จากอาคารไม-สามารถ
เป4นไปได�ดังเดิม จึงมีการปรับปรุงอาคารเก-าให�เป4นพิพิธภัณฑ#ซ่ึงต�องมีการแก�ไขปรับปรุงอาคารให�
สัมพันธ#กับการใช�สอยในปHจจุบัน เช-น การวางระบบไฟฟzา ระบบแสงสว-าง ระบบอาคาร โดยข�อดีของ
การใช�อาคารเก-าแก-เป4นพิพิธภัณฑ# คือ เป4นการประหยัดค-าใช�จ-ายในการสร�างอาคาร รวมท้ังเป4นการ
คงไว�ซึ่งคุณค-าของมรดกวัฒนธรรมและสถาปHตยกรรมของยุคสมัยท่ีมีเอกลักษณ#เฉพาะให�คงอยู-ไว�  
  อย-างไรก็ตาม ปHญหาของการใช�อาคารเก-าเป4นพิพิธภัณฑ#ยังประสบปHญหาบางประการ
พิมพ#ยิหวา จํารูญวงษ# (2551) ได�วิจัยเก่ียวกับการใช�อาคารเก-าเพ่ือเป4นพิพิธภัณฑ#ของรัฐจํานวน 10 
แห-งในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว-าพิพิธภัณฑ#ยังไม-ให�ความสําคัญในเรื่องงานอาคารสถานท่ี อาคาร
มีสภาพชํารุดทรุดโทรม การวางระบบปzองกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง และการรักษาความสะอาดยังไม-
เป4นระบบ เน�นการปฏิบัติงานในเชิงซ-อมแซมมากกว-าการปzองกัน และไม-มีหน-วยงานด�านอาคาร
สถานท่ีโดยเฉพาะ 
 2. อาคารสมัยใหม- เป4นอาคารท่ีสร�างข้ึนมาเพ่ือใช�ประโยชน#ให�เป4นพิพิธภัณฑ#โดยเฉพาะ 
โดยจําเป4นต�องคํานึงถึงการดูแลรักษา และงบประมาณในการก-อสร�างอาคาร (นิคม มูสิกะคามะ และ
คณะ, 2521: 165) 
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  จิรา จงกล (2532: 105-110) กล-าวถึงองค#ประกอบของพ้ืนท่ีใช�สอยภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ# โดยสามารถจําแนกออกเป4น 2 ส-วน คือ ส-วนพ้ืนท่ีสํานักงาน ได�แก- ส-วนงานบริหาร และ
ส-วนปฎิบั ติการต-าง ๆ เช-น งานภัณฑารักษ#  ห�องคลัง สํานักงานทะเบียนและงานเทคนิค 
ห�องปฏิบัติการช-าง ห�องปฏิบัติการฝ|ายศิลปะ งานรักษาความปลอดภัย โดยส-วนพ้ืนท่ีสํานักงานจะ
จํากัดอยู-กับขนาดพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑ#ในแต-ละแห-ง และส-วนพ้ืนท่ีสาธารณะ ได�แก- พ้ืนท่ีจัดแสดงคิด
เป4น 30-40 เปอร#เซ็นต#ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 168) พ้ืนท่ีอํานวยความ
สะดวกด�านต-าง ๆ ให�กับประชาชน เช-น ท่ีติดต-อสอบถาม ท่ีจําหน-ายบัตรเข�าชม ห�องน้ํา ท่ีจอดรถ 
ร�านอาหาร ร�านขายของท่ีระลึก ห�องประชุมหรือห�องบรรยาย ห�องจัดกิจกรรม  
 วัตถุพิพิธภัณฑ�และกระบวนกรเก่ียวกับวัตถุพิพิธภัณฑ�  
 วัตถุพิพิธภัณฑ#มีมากมายหลายประเภท ซ่ึงสามารถจําแนกโดยใช�เกณฑ#ขององค#ประกอบ
วัตถุ (สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, บรรณาธิการ, 2553: 49) ได�ดังนี้ 
 อินทรียวัตถุ คือ วัสดุท่ีมีองค#ประกอบหรือผลิตผลของสิ่งมีชิวิต และมีคาร#บอนเป4น
องค#ประกอบหลัก แบ-งออกเป4นกลุ-มท่ีมีองค#ประกอบของพืช สัตว# และการสังเคราะห#  
 อนินนทรียวัตถุ คือ  วัสดุท่ีมีองค#ประกอบจากสิ่งไม-มีชีวิต เช-น ดิน หิน แร- เป4นต�น ซ่ึงแบ-ง
ออกเป4นประเภทโลหะ และอโลหะ 
 1. การทําทะเบียนวัตถุบัญชีพิพิธภัณฑ�  วัตถุพิพิธภัณฑ#เป4นหลักฐานสําคัญต-อการ
ศึกษาวิจัย อันเป4นบทบาทหน�าท่ีหลักประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ# การจัดทําทะเบียนบัญชีวัตถุจึงเป4น
สิ่งจําเป4น โดยเป4นการทําหลักฐานเรื่องราวของวัตถุแต-ละชิ้นเพ่ือให�ทราบท่ีมา ประวัติเรื่องราว 
ตลอดจนจํานวนรายการวัตถุท้ังหมดของพิพิธภัณฑ# โดยข้ันตอนและกระบวนการในการทําทะเบียน
วัตถุ (สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, บรรณาธิการ, 2553: 26) ได�แก- การกําหนดเกณฑ#การรับวัตถุเพ่ือการรวบรวม
เป4นสมบัติของพิพิธภัณฑ# การวิเคราะห#วัตถุท่ีรับเข�ามา การลงทะเบียนวัตถุ การทําบัญชี การทําบัตร
ประจําวัตถุ การเก็บรักษาวัตถุและกรควบคุมการเคลื่อนย�าย และการตรวจสอบบัญชี 
 2. การซ-อมสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ� วัตถุพิพิธภัณฑ#ล�วนมีคุณค-าและความหมายต-อ
กิจการพิพิธภัณฑ#ดังท่ีได�กล-าวมาแล�ว การคงสภาพวัตถุให�อยู-ในสภาพคงเดิมอย-างยาวนาน ต�องอาศัย
การซ-อมสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ# โดยหลักการซ-อมสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ# ได�แก- การศึกษาและ
ระบุส-วนประกอบของวัตถุ การศึกษาสาเหตุท่ีก-อให�เกิดความเสียหายกับวัตถุนั้น ๆ การเลือกวิธีซ-อม
สงวนวัตถุท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยต�องไม-ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต-อวัตถุ การหาวิธีรักษาวัตถุ โดยอาจทํา
ให�วัตถุมีความแข็งแรงมากข้ึน รวมท้ังพิจารณาการจัดเก็บและการจัดแสดงท่ีเหมาะสม และทําการ
ซ-อมแซมให�วัตถุมีสภาพคงเดิม (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 88) 
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 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ�  
 ในอดีต พิพิธภัณฑ#เป4นสถานท่ีรวบรวมวัตถุต-าง ๆ ท่ีได�จากการสะสมและการบริจาคจาก
ประชาชน แต-การจัดแสดงสมัยใหม-เป4นการปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ#ให�สวยงามยิ่งข้ึน เพ่ือสร�างความ
ประทับใจแก-ผู�เข�าชม (จิรา จงกล, 2532: 175-176) 
 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ# หรือท่ีเรียกกันว-า นิทรรศการ (Exhibition) เป4นการให�ความรู�
แก-ประชาชนในรูปแบบของการแสดงวัตถุแก-ประชาชน ผู�ชมนิทรรศการจะเรียนรู�ผ-านประสบการณ#ท่ี
ได�พบเห็นวัตถุ สิ่งแวดล�อม (เกรียงไกร สัมปHชชลิต, บรรณาธิการ, 2553: 74, 77-79)  
 1. ประเภทการจัดแสดง  การจัดแสดงแบ-งออกเป4น 4 ประเภท โดยมีลักษณะท่ีแตกต-าง
กันออกไป ได�แก- 
  1.1 นิทรรศการถาวร เป4นการรวบรวมวัตถุท่ีพิพิธภัณฑ#คัดเลือกไว�มาจัดแสดง โดย
ต�องสร�างความดึงดูดใจและให�ความรู�แก-ผู�เข�าชม การจัดแสดงมีลักษณะท่ีตายตัว เนื่องจากเป4นการจัด
แสดงท่ีมีระยะเวลานานหลายป� 
  1.2 นิทรรศการชั่วคราว เป4นการจัดแสดงท่ีสอดคล�องกับความสนใจของประชาชน 
เพ่ือสร�างความสนใจให�มีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ# การจัดแสดวงจึงมีความยืดหยุ-นโดยสามารถใช�ได�กับวัตถุ
หลายประเภท 
  1.3 นิทรรศการเคลื่อนท่ี เป4นการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ#ท่ีไปยังสถานท่ีต-าง ๆ โดย
ต�องมีข�อคํานึงบางประการเก่ียวกับชุดจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี ได�แก- ความคงทน ความยืดหยุ-น การ
บรรจุหีบห-อ การขนส-ง พ้ืนท่ีและน้ําหนัก การติดต้ังท่ีง-าย ความสวยงาม ความเป4นมาตรฐานสากล 
ระบบพิกัด และการบํารุงรักษา 
  1.4 นิทรรศการแบบก่ึงถาวร เป4นการจัดแสดงท่ีมีส-วนโครงสร�างนิทรรศการ เช-น 
ผนัง แท-น ตู� เป4นองค#ประกอบหลัก จะมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบไปตามตามเนื้อหา ซ่ึงจะสร�าง
แรงกระตุ�นในผู�เข�าชมอยากกลับมาชมพิพิธภัณฑ# 
  อย-างไรก็ตาม หลักการจัดแสดงจะต�องให�ความสําคัญแก-วัตถุเป4นอันดับแรก โดยมีการ
บรรยายเรื่องราวต-าง ๆ อย-างเหมาะสม และมีความสัมพันธ#สอดคล�องกัน เพ่ือสร�างความประทับใจ
และเพลิดเพลินแก-ผู�เข�าชม (จิรา จงกล, 2532: 178-179) 
 2. ลักษณะในการจัดแสดง  หลักในการจัดแสดงข้ึนอยู-กับวัตถุประสงค#ท่ีต้ังไว� โดย

ลักษณะการจัดแสดงท่ีสําคัญมี 4 ประการ (ประทุม ชุ-มเพ็งพันธุ#, 2530: 88) ได�แก- การเน�นท่ีวัตถุ 

(Objects) เป4นการแสดงท่ีให�ความสําคัญกับวัตถุ โดยให�วัตถุมีความสวยงามและความโดดเด-น ซ่ึง

ส-วนใหญ-แล�วเป4นพวกศิลปวัตถุ การเน�นท่ีเรื่องราว (Subjects) เป4นการนําเสนอเรื่องราวเพ่ือทําให�ผู�
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เข�าชมเกิดความรู�ความเข�าใจมากท่ีสุด โดยมีวัตถุจัดแสดงเป4นองค#ประกอบหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ#กับ

เรื่องราวเท-านั้น การเน�นท่ีเทคนิค (Technique) เป4นการนําเทคนิคต-าง ๆ เช-น ระบบกดปุ|มคอมพิวเตอร# 

วีดิโอ มาใข�สร�างบรรยากาศให�เกิดความสนุกเพลิดเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจ และการเน�นท่ีความปลอดภัย 

(Safety) เป4นการปzองกันวัตถุให�พ�นจากการเสื่อมสภาพ การทําลายท้ังโดยธรรมชาติ และตัวมนุษย# 

 3. ส่ือท่ีใช�ในการจัดแสดง เทคนิคท่ีใช�ในการนําเสนอเรื่องราวในพิพิธภัณฑ#สามารถแบ-ง

ตามสื่อท่ีใช�ประกอบการจัดแสดงวัตถุ (สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, บรรณาธิการ, 2553: 72-76) มีดังต-อไปนี้ 

  3.1 วัตถุ ซ่ึงเป4นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจจากผู�เข�าชม และมีความหมายต-อการจัดแสดง

ของพิพิธภัณฑ#  

  3.2 คําบรรยายวัตถุ เป4นการบอกเรื่องราว เนื้อหา และรายละเอียดของวัตถุเพ่ือให�

ผู�ชมเกิดความสนใจและความเข�าใจได�ในระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบด�วยส-วนชื่อนิทรรศการ โดยมีความ

ยาวท่ีเหมาะสมอยู-ท่ี 1-7 คํา บทนํานิทรรศการ เป4นการแนะนํานิทรรศการเบื้องต�น ประกอบด�วยคํา

ระหว-าง 20-300 คํา คําบรรยายเฉพาะส-วน เป4นการบรรยายส-วนย-อยของนิทรรศการ ประกอบด�วย

คําระหว-าง 20-150 คํา คําบรรยายเฉพาะจุด เป4นคําบรรยายประจําวัตถุซ่ึงมีขนาดอักษรไม-ตํ่ากว-า 20 pt 

และประกอบด�วยคําไม-เกิน 50 คํา ท้ังนี้ การจัดทําปzายคําบรรยายอาจปรากฎในลักษณะภาพประกอบ 

แผ-นปzาย หรือสื่อท่ีมีพ้ืนผิวสัมผัสท่ีแตกต-างเพ่ือให�ผู�เข�าชมสัมผัสได� เป4นต�น และสิ่งสําคัญของปzายคํา

บรรยายคือความคงทนและความสวยงาม เหมาะสม  

  3.3 หุ-นและฉากจําลองต-าง ๆ โดยอาจมีลักษณะเท-าของจริง หรืออัตราส-วนเสมือนจริง  

  3.4 สื่อคอมพิวเตอร#ท่ีทําให�เกิดภาพและเสียง เพ่ือเพ่ิมสีสัน ความหลากหลาย และ

เป4นการกระตุ�นการรับรู�ของประสาทสัมผัสท้ังห�าให�เกิดความสมจริง และความประทับใจ 

  3.5 การแสดงบทบาทสมมุติ เป4นการให�ผู�เข�าชมเกิดความเข�าใจเรื่องราว และ

สามารถเรียนรู�ปฎิบัติได�ด�วยตนเอง 

 พิพิธภัณฑ�กับการศึกษา  

 การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ#ในประเทศไทยมีความสัมพันธ#กับงานการศึกษา เม่ือสืบย�อน

ไปจะพบว-า พิพิธภัณฑ#เคยดําเนินงานในฐานะกรมพิพิธภัณฑ# สังกัดกระทรวงธรรมการ และแม�ว-าจะมี

การรวมงานพิพิธภัณฑ#ให�อยู-ในส-วนของกรมศิลปากร และสังกัดอ่ืน ๆ ตามลําดับ พิพิธภัณฑ#ก็ยังอยู-

ภายใต�หน-วยงานของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจกล-าวได�ว-า ทิศทางการดําเนินงานพิพิธภัณฑ#ใน

ประเทศไทยได�รับอิทธิพลจากนโยบายรัฐ ผู�วิจัยสามารถสรุปลักษณะของพิพิธภัณฑ#กับการศึกษา

ภายใต�นโยบายรัฐโดยสังเขป ดังนี้ 
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 บทบาทของพิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษาในประเทศไทย ปรากฎข้ึนอย-างชัดเจนในป�พ.ศ. 2504 
(ศูนย#บริภัณฑ#เพ่ือการศึกษา, 2522: 8-13) โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให�มีการจัดต้ังท�องฟ7าจําลอง 
(Planetarium) ข้ึนเป4นครั้งแรกเพ่ือเป4นสถาบันแห-งความรู�ด�านดาราศาสตร# และวิทยาศาสตร#ให�กับ
เยาวชน โดยมีกองอุปกรณ#การศึกษา กรมวิชาการเป4นผู�รับผิดชอบโครงการนี้ จนวันท่ี 18 สิงหาคม 2507 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีเปaดอาคารท�องฟzาจําลองกรุงเทพ ในปHจจุบันท�องฟzาจําลองยังคงเปaดให�ความรู�แก-เยาวชนจาก
ท่ัวประเทศไทย อย-างไรก็ตาม การสร�างองค#ความรู�ทางวิทยาศาสตร#ยังไม-เพียงพอในช-วงเวลานั้น 
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห-งแรกจึงถูกจัดต้ังข้ึน เพ่ือประโยชน#ต-อการศึกษาด�านวิทยาศาสตร#บาง
ประการ ได�แก- การสร�างมาตรฐานทางการศึกษา สร�างอุปกรณ#การสอนด�านวิทยาศาสตร# การเรียน
รู�เท-าทันวิทยาศาสตร#จากนอกหลักสูตร การเพ่ิมเติมความรู�บางเรื่องราวทางวิทยาศาสตร# (ศูนย#
บริภัณฑ#เพ่ือการศึกษา, 2522: 31-32) และเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได�เสด็จมาเปaดพิพิธภัณฑ#วิทยาศาสตร#ซึ่งอยู-บริเวณเดียวกับท�องฟzาจําลอง พร�อมท้ังมี
พระบรมราชโองการจารึกบนแท-นศิลาหน�าอาคารว-า “ผู�รู�จักคิดพิจารณาย-อมแสวงหาความรู�และ
ความคิดจากพิพิธภัณฑ#นี้ไปใช�ให�เป4นประโยชน#ได�ไม-รู�จบสิ้น” 
 การดําเนินงานพิพิธภัณฑ#ในสาขาวิทยาศาสตร#ยังคงดําเนินต-อไป โดยในป�พ.ศ. 2519 ได�มี
การแบ-งส-วนราชการระดับกองข้ึนมาใหม- เรียกว-า “ศูนย#บริภัณฑ#เพ่ือการศึกษา” รับผิดชอบหน-วยงาน 
หลักได�แก- ศาลาวันเด็ก ท�องฟzาจําลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ#วิทยาศาสตร# และในป�พ.ศ. 2522 
กระทรวงศึกษาธิการ โอนย�ายศูนย#บริภัณฑ#เพ่ือการศึกษา ไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จน
เม่ือป�พ.ศ. 2537 “ศูนย#วิทยาศาสตร#เพ่ือการศึกษา” เป4นชื่อหน-วยงานท่ียังใช�จนถึงปHจจุบัน ภายใต�
สํานักงานส-งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย#วิทยาศาสตร#เพ่ือการศึกษา, 
2558) 
 สรุปได�ว-า พิพิธภัณฑ#ในสาขาวิทยาศาสตร#เป4นหน-วยงานแรก ๆ สําหรับงานพิพิธภัณฑ#เพ่ือ
การศึกษาในประเทศไทย โดยเป4นกองแผนงานท่ีได�รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ แม�ว-า
หน-วยงานจะถูกเปลี่ยนชื่อ และโอนย�ายไปสังกัดกรมใด ๆ ก็ตาม พิพิธภัณฑ#วิทยาศาตร#นี้ยังคงได�รับ
การสานต-อ ในการให�บริการความรู�ด�านวิทยาศาสตร#เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในการแสวงหา
ความรู�ด�านวิทยาศาสตร# และได�ขยายงานพิพิธภัณฑ#วิทยาศาสตร#ไปยังภูมิภาคต-าง ๆ อีกด�วย มาจนถึง
ปHจจุบัน 
 พิพิธภัณฑ�ในสถานศึกษาเป4นพิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษาในลําดับต-อมา โดยเริ่มต�นข้ึนใน
มหาวิทยาลัย อันเป4นสถาบันท่ีมีสาขาความรู�ท่ีหลากหลาย และมีบทบาทชัดเจน แต-เม่ือศึกษาสาเหตุ
ของการเกิดพิพิธภัณฑ#ในมหาวิทยาลัยจะพบปHจจัยต-าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนให�เกิดการจัดต้ังพิพิธภัณฑ#ข้ึน 
(สุชาตา ชินะจิตร, 2538) ได�แก- 
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 1. เกิดจากการแสวงหาวัตถุเพ่ือนํามาใช�เป4นสื่อการสอนสําหรับนิสิต ให�เกิดความเข�าใจ 
โดยเฉพาะการรวบรวมวัตถุทางวิทยาศาสตร#และการแพทย# 
 2. เกิดจากการสะสม รวบรวมวัตถุท่ีได�จากการวิจัย เพ่ือใช�อ�างอิง ซ่ึงนํามาจัดแสดงใน
โอกาสพิเศษต-าง ๆ  
 3. เกิดจากการสะสม บริจาคเพ่ือนํามาอนุรักษ# เช-น ภาพวาด ภาพเขียน หรือวัตถุท่ีมี
คุณค-า 
 Yingyod Lapwong (2012) ได�ทําการสํารวจพิพิธภัณฑ#ท่ีบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ซ่ึงมีจํานวนราว 170 แห-ง และสามารถแบ-งประเภทตามสาขาวิชาของพิพิธภัณฑ#ท่ี
บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยได� 6 ประเภท ได�แก- 
 1. พิพิธภัณฑ#สาขามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# สามารถแยกย-อยเป4นสาขาท่ีเก่ียวข�อง
ได� 3 สาขา คือ สาขามานุษยวิทยา โบราณคดี และประวัติศาสตร# 
 2. พิพิธภัณฑ#สาขาศิลปกรรมศาสตร# รวมท้ังหอศิลปcต-าง 
 3. พิพิธภัณฑ#สาขาธรรมชาติวิทยา สามารถแยกย-อยได�อีก 4 สาขา คือ ชีววิทยา 
ธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ#มีชีวิต (เช-น สวนสัตว# สวนพฤกษศาสตร# และอควอเรียม) และประวัติศาสตร#
ธรรมชาติท่ัวไป 
 4. พิพิธภัณฑ#สาขาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี รวมท้ังประวัติความเป4นมาของ
วิทยาศาสตร# ครอบคลุมเรื่องต-าง ๆ เช-น การแพทย# เภสัชศาสตร# สัตวแพทย# ทัตนศาสตร# และ
เทคโนโลยี 
 5. หอจดหมายเหตุและหอเกียรติประวัติบุคคลสําคัญ ท่ีเก่ียวข�องกับประวัติศาสตร#ของ
สถาบัน 
 6. หอเกียรติยศ จัดแสดงข�อมูลของผู�มีคุณูปการต-อการก-อต้ังสถาบัน 
 พิพิธภัณฑ#ในสถานศึกษาอีกประเภทหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ�ในโรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียน
ท่ีมีศักยภาพ เป4นโรงเรียนตัวอย-าง เช-น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห-งจุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย มีการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑ#แสดงประวัติศาสตร#ธรรมชาติวิทยา โดยมีการจําลองแบบไดโอรามา และสัตว#สต้ัฟ ไว�
เพ่ือเป4นตัวอย-างในการศึกษา (ศูนย#บริภัณฑ#เพ่ือการศึกษา, 2522: 9) 
 ปณิตา สระวาสี (2558) ได�เสนอปHจจัยท่ีก-อให�เกิดพิพิธภัณฑ#ในสถานศึกษา ประเภท
โรงเรียนไว�ว-า เป4นการจัดต้ังศูนย#วัฒนธรรมในสถานศึกษา (ชื่อเดิม คือ ศูนย#ส-งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรม) ในราวต�นทศวรรษท่ี 2520 โดยพิจารณาสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร�อมท้ังด�านสถานท่ี 
และบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานได� แต-อย-างไรก็ตาม การดําเนินงานของศูนย#วัฒนธรรมยังล�มเหลวจาก
สาเหตุหลายประการ เช-น การขาดบุคลากร การขาดแคลนงบประมาณ เป4นต�น  
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 จะเห็นได�ว-า บทบาทด�านการศึกษาของพิพิธภัณฑ#มีลักษณะสําคัญ คือ การเป4นเครื่องมือ
ช-วยในการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ซ่ึงตรงกับ Museum Education ท่ีหมายถึงพิพิธภัณฑ#ท่ีจัดกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือเผยแพร-สาระความรู�ท่ีเป4นประโยชน#ต-อชีวิตมนุษย# โดยอาศัยวัตถุพิพิธภัณฑ#ท่ีเกิดข้ึน
จากการประดิษฐ#ของมนุษย#ท่ีคิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ (ประกอบ อารักษ#สมบูรณ#, 2536: 
88) 
 การศึกษาในปHจจุบันไม-จํากัดอยู-เพียงในห�องเรียน และเป4นการศึกษาเรียนรู�ตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2545 พิพิธภัณฑ#จึงเป4นส-วนหนึ่งในการส-งเสริมความรู� 
ประกอบกับในปHจจุบันมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสร�างบรรยากาศแห-งการเรียนรู�ภายใน
พิพิธภัณฑ# ทําให�ผู�เข�าชมได�รับสาระ และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน ซ่ึงฐานข�อมูลพิพิธภัณฑ#
แห-งประเทศไทย โดยศูนย#มานุษยวิทยาสิรินธรได�ระบุจํานวนพิพิธภัณฑ#ในประเทศไทยถึงวันท่ี 18 
มีนาคม 2558 ว-ามีท้ังสิ้น 1,377 แห-ง (ศูนย#มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558) จึงกล-าวได�ว-าแหล-งเรียนรู�
ประเภทพิพิธภัณฑ#ได�รับความสนใจมากข้ึนกว-าแต-เดิมมาก 
 วัตถุประสงค�ของการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ� การศึกษาภายในพิพิธภัณฑ#ก-อให�เกิด
ประโยชน#ต-าง ๆ ท้ังส-งผลต-อระบบความคิด โดยทําให�เกิดระบบความคิดท่ีเป4นเหตุเป4นผล และเกิด
ความคิดสร�างสรรค#จากการศึกษาวัตถุพิพิธภัณฑ# และยังส-งผลต-อจิตใจ โดยเกิดความประทับใจ และ
สร�างแรงจูงใจในการหาคําตอบ ตลอดจนการเกิดทัศนคติท่ีดีในการศึกษาเรื่องราวต-าง ๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ# (จิรา จงกล, 2532: 202-203)  
 ลักษณะการให�บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ� การศึกษาแบบใหม-ให�ความสําคัญใน
การเรียนรู�จากประสบการณ#แวดล�อม (จิรา จงกล, 2532: 199) พิพิธภัณฑ#จึงเป4นสถานท่ีท่ีผู�เข�าชมได�รับ
ความรู�และความประทับใจในเวลาเดียวกัน โดยพิพิธภัณฑ#จําเป4นต�องตระหนักว-า ทําอย-างไรกิจการของ
พิพิธภัณฑ#จึงเป4นสถาบันท่ีมีชีวิต ซ่ึงถือเป4นกุศโลบายทางการบริหารอย-างหนึ่ง (นิคม มูสิกะคามะ และ 
คณะ, 2521: 129) 
 จิรา จงกล (2532: 204-205) และนิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2521: 132-135) ได�
กล-าวถึงองค#ประกอบเก้ือหนุนท่ีทําให�ผู�รับบริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ#เกิดความประทับใจ 
โดยมีความสอดคล�องกันในประเด็นต-าง ๆ ได�แก- การจัดแสดงท่ีดี โดยนําสื่อทันสมัยมาใช�อย-าง
เหมาะสม เพ่ือดึงดูดความสนใจ และสร�างความประทับใจ พร�อมท้ังได�รับความรู�ในเรื่องราวท่ีจัดแสดง 
การให�บริการของพิพิธภัณฑ#ยังรวมถึงการให�ความสะดวกสบายแก-ผู�เข�าชม โดยมีความสวยงาม 
ปลอดภัย สะอาด ในด�านอาคารสถานท่ี เช-น ห�องน้ํา ห�องสมุด ห�องอาหาร ห�องขายของท่ีระลึก 
ปHจจัยสุดท�ายเป4นการประสานความร-วมมือของบุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกฝ|าย เพ่ือให�เกิดประโยชน#สูงสุด
ต-อผู�เข�าชม 
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  ท้ังนี้ การให�บริการและการจัดกิจกรรมทางการศึกษายังสามารถสร�างสรรค#ออกมาได�
หลายรูปแบบ จากการศึกษาการให�บริการของพิพิธภัณฑ#จากงานของจิรา จงกล (2532: 219-228) 
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2521: 132-136) ประทุม เพ็งชะอุ-ม (2530) สามารถสรุปการให�บริการ
ทางการศึกษาและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ#ได� 2 ลักษณะ คือ 
 1. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ# ได�แก- การนําชมพิพิธภัณฑ#ท้ังการชม
ด�วยตนเอง การชมผ-านอุปกรณ#ในการอํานวยความสะดวก หรือการชมโดยมีผู�บรรยาย การจัด
นิทรรศการหมุนเวียน การจัดทําหลักสูตรท่ีน-าสนใจ การบรรยายความรู�เฉพาะเรื่อง การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือเป4นการร-วมสนุกสําหรับคนทุกเพศทุกวัย การจัดชุมนุม กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับผู�ท่ีสนใจ
งานพิพิธภัณฑ#ให�เข�ามามีส-วนร-วมในการช-วยเหลือกิจกรรมของพิพิธภัณฑ# 
 2. การจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ# ได�แก- การจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี การแลกเปลี่ยน
วัตถุพิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษา การติดต-อวิทยากรบรรยายเฉพาะเรื่องนอกสถานท่ี การจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาเพ่ือการส-งเสริมประสบการณ#การเรียนรู�เพ่ิมเติม 
 นอกจากการให�บริการทางการศึกษาและรูปแบบกิจกรรมอันหลากหลายแล�ว สิ่งสําคัญใน
การทําให�การบริการของพิพิธภัณฑ#ยังมีปHจจัยอ่ืน ๆ ในการให�บริการเก่ียวกับ เวลาในการให�บริการ ซ่ึง
พิพิธภัณฑ#โดยท่ัวไปจะเปaดทําการในวันหยุดสุดสัปดาห# (วันเสาร# และวันอาทิตย#) และปaดทําการในวัน
จันทร# แต-พิพิธภัณฑ#ท่ีอยู-ในหน-วยงานราชการ และสถานศึกษาจะเปaดทําการตามวันและเวลาราชการ 
ตลอดจนปHจจัยด�านการเก็บค-าเข�าชมของพิพิธภัณฑ# ท่ีมีการเรียกเก็บตามประเภทผู�เข�าชม (สุมาลี 
สังข#ศรี, 2548: ซ) 
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�  
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ#มีหลักการพ้ืนฐานเหมือนกับการบริหารจัดการงานประเภท
อ่ืนท่ีประกอบด�วยคน (Man) เงิน (Money) เครื่องมือ (Material) และการจัดการ (Management) 
(นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 260-274) โดยคนเป4นบุคลากรท่ีมีส-วนเก่ียวข�องในการขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ# เงินคืองบประมาณท่ีใช�เป4นค-าใช�จ-ายต-าง ๆ ในพิพิธภัณฑ# เครื่องมือคือสิ่งอํานวยความ
สะดวกต-าง ๆ และการจัดการเป4นการดําเนินงานในส-วนงานท่ีมีหน�าท่ีแตกต-างกันออกไป 
 1. บุคลากรพิพิธภัณฑ� โครงสร�างองค#กรของพิพิธภัณฑ#สามารถแบ-งออกหน�าท่ีตามสาย
งานหลัก โดยสามารถจําแนกได� 3 ระดับ คือ คณะกรรมการพิพิธภัณฑ# ผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ#และ
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานต-าง ๆ ของพิพิธภัณฑ# (จิรา จงกล, 2532: 89, 91-96) 
  1.1 คณะกรรมการพิพิธภัณฑ#ท่ีมีหน�าท่ีหลัก ได�แก- วางนโยบาย และวางแนวทางใน
การบริหาร วางนโยบาย ปรับปรุง และพัฒนา เป4นท่ีปรึกษา และให�คําแนะนําแก-ผู�อํานวยการ 
ช-วยเหลือ สนับสนุน แก�ไข หางบประมาณเพ่ิมเติม และควบคุมดูแลผลประโยชน# 
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  1.2 ผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ# มีหน�าท่ีหลัก ได�แก- คัดเลือกเจ�าหน�าท่ีของพิพิธภัณฑ# รับ
ผิดชบองานบริหาร วางแผนดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ รับผิดชอบความปลอดภัยของ
วัตถุ จัดทํางบประมาณ และรับผิดชอบหน�าท่ีต-อประชาชน 
  1.3 เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ# มีหน�าท่ีของกลุ-มงานต-าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ#
ออกเป4น 6 กลุ-มงาน โดยมีความรับผิดชอบในขอบเขตงาน (สุมาลี สังข#ศรี, 2548: ค-จ) ดังนี้ 
   1.3.1 กลุ-มงานบริหาร รับผิดชอบงานบริหาร งานบุคคล งานธุรการ งาน
เอกสาร และงานการเงิน  
   1.3.2 กลุ-มงานวิชาการ รับผิดชอบในเรื่องการค�นคว�า ศึกษาวิจัย รวบรวมข�อมูล 
ผลิตสื่อ เผยแพร-ความรู� บรรยายการให�ความรู� การให�ข�อมูลเพ่ือจัดนิทรรศการ รวมถึงการประสาน
ความร-วมมือกับฝ|ายงานการศึกษาต-าง ๆ  
   1.3.3 กลุ-มงานผลิต รับผิดชอบในเรื่องการออกแบบและดําเนินการจัดแสดง 
การสาธิต การจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอกอาคาร  
   1.3.4 กลุ-มงานประชาสัมพันธ# เผยแพร-และการตลาด รับผิดชอบด�านการ
ประสานงาน ตลอดจนเผยแพร-ข�อมูลข-าว  
   1.3.5 กลุ-มงานอาคารสถานท่ี รับผิดชอบในเรื่องการดูแลบํารุงรักษาวัตถุท่ีจัด
แสดง การจัดอาคารสถานท่ี จัดภูมิทัศน#โดยรอบให�ร-มรื่น สวยงาม และจัดเวรยามดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 
   1.3.6 กลุ-มงานทะเบียน ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องการคัดแยก จัดทะเบียน
ประเภทโบราณวัตถุ ซ่ึงบางพิพิธภัณฑ#อาจไม-มีสายงานนี้อยู-ก็ได� 
  นอกจากนี ้ การบริหารจัดการด�านบุคลากรยังต�องคํานึงถึงจํานวนบุคลากรให�
เพียงพอต-อภาระหน�าที่และคุณลักษณะของบุคลากร โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของบุคลากร
พิพิธภัณฑ#ที่ทําหน�าที่ในการให�บริการทางการศึกษาโดยสังเขปไว�ว-า จะต�องมีความรู�ความสามารถ
บางประการที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีใจรักด�านศิลปวัฒนธรรม มีความรู�
ด�านภาษาต-างประเทศ มีมนุษยสัมพันธ#ที่ดี มีจิตใจพร�อมให�บริการ ปรับตัวเข�ากับเหตุการณ# ศึกษา
หาความรู �อยู -เสมอ เป4นนักสื ่อสารและนักถ-ายทอดที่ด ี ทั ้งนี ้ จําเป4นต�องมีการส-งเสริมให�เกิด
ความก�าวหน�าในหน�าท่ีแก-บุคลากรด�วย 
 2. เงิน เป4นปHจจัยสําคัญท่ีทําให�การดําเนินงานต-าง ๆ ของพิพิธภัณฑ#สําเร็จลุล-วงได�ตาม
เปzาหมาย โดยท่ีมาของเงิน หรือรายได�ของพิพิธภัณฑ# (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 97-99) มา
จาก 5 ช-องทาง ได�แก- เงินงบประมาณของท่ีรัฐสนับสนุน เงินทุนเดิม ท่ีมาจากกองทุนท่ีใช�ในการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ# ซ่ึงอยู-ในรูปแบบสมาคม มูลนิธิ หรือกองทุน เป4นต�น เงินช-วย มาจากเงินบริจาคท้ังจาก
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สมาคม องค#การ กองทุน เงินผลประโยชน# มาจากรายได�จากการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ# เช-น ค-า
เข�าชม กําไรจากการขายของที่ระลึก ขายหนังสือ ขายภาพถ-าย เป4นต�น และการจัดกิจกรรมหา
รายได� 
  ท้ังนี้ การใช�เงินเพื่อการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ#จะต�องมีการจัดทํางบประมาณ ซึ่ง
ได�แก- การจัดทํางบประจําป� ประกอบด�วยเงินเดือน เงินที่ใช�ในการบริหาร เงินดูแลอาคาร และวัตถุ
พิพิธภัณฑ# เงินที่ใช�ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ# เงินที่ใช�ในกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ# และ
เงินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และงบพิเศษ ที่เป4นโครงการปรับปรุงพัฒนา ต�องเสนอในรูปแบบโครงการ ที่มี
การกําหนดวัตถุประสงค# ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ เป4นต�น 
 3. เครื่องมืออํานวยความสะดวก เครื่องมืออํานวยความสะดวกทําให�การดําเนินงานต-าง
เป4นไปอย-างง-ายดายข้ึน โดยเครื่องมืออํานวยความสะดวกในงานพิพิธภัณฑ#เริ่มจากอาคารพิพิธภัณฑ# 
ซ่ึงเป4นถาวรวัตถุแรกเริ่ม ของพิพิธภัณฑ# นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกอื่น ๆ (นิคม 
มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 270-271) ได�แก- ครุภัณฑ#สําหรับการจัดแสดง เช-น ตู�จัดแสดง แท-นวาง
วัตถุ อุปกรณ#ในการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ#ท่ีใช�ในห�องสงวนรักษา และอนุรักษ#วัตถุ อุปกรณ#ประจํา
โรงงาน อุปกรณ#ในการรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ#ท่ีใช�ในการบริการ เป4นต�น และอุปกรณ#ใน
การติดต-อสื่อสาร เช-น ตู�เก็บเอกสาร คอมพิวเตอร# เครื่องถ-ายเอกสาร เพ่ือให�การประสานงานเป4นไป
ด�วยความเรียบร�อย 
 4. การบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ#จะเจริญก�าวหน�าได�ต�องข้ึนอยู-กับการวางแผน วาง
นโยบาย การจัดระเบียบบริหารต้ังแต-แรกเริ่ม (จิรา จงกล, 2532: 81) ซ่ึงพิพิธภัณฑ#เปรียบเสมือน
ธุรกิจด�านวัฒนธรรมอย-างหนึ่ง ซ่ึงต�องมีหลักในการจัดการท่ัว ๆ ไป (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 
2521: 272-274) ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1  วางแผน เป4นการวางแผนบทบาท และเปzาหมาย ให�มีความสอดคล�อง 
และเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค# ซ่ึงเป4นข้ันตอนแรกในการดําเนินงานต-าง ๆ  
  ข้ันตอนท่ี 2  การตัดสินใจ เป4นการพิจารณาแผนงานต-าง ๆ โดยเป4นการวางโครงการ 
และเปzาหมาย 
  ข้ันตอนท่ี 3 การจัดระบบงานและการประสานงาน เป4นการแบ-งงานตามหน�าท่ีความ
รับผิดชอบต-าง ๆ  
  ข้ันตอนท่ี 4  การส-งงานและการติดต-อสื่อสาร เป4นการประสานความคิดของเจ�าหน�าท่ี
สายต-าง ๆ  
  ข้ันตอนท่ี 5  การควบคุมงาน เป4นการติดตามผลการดําเนินงาน 
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  อย-างไรก็ตาม กระบวนการในการบริหารจัดการข�างต�นยังสามารถนํามาประยุกต#ใช�
เพ่ือการบริหารจัดการงานในโลกปHจจุบันท่ีมีการแข-งขันสูง และมีการคํานึงถึงประสิทธิภาพ และมี
การวางแผนและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค#การอย-างชัดเจน ซ่ึงเรียกว-า การจัดการเชิงกล
ยุทธ# (ก่ิงกาญจน# วรนิทัศน# และคณะ, 2552: 79, 81-84) โดยข้ันตอนแรกในการวางแผนกลยุทธ# คือ 
การกําหนดวิสัยทัศน#และพันธกิจ โดยมีความหมายดังนี้  
 วิสัยทัศน# คือ เปzาหมายระยะยาวท่ีกําหนดว-า อยากให�องค#การเป4นแบบใด โดยควรมี
ลักษณะท่ีท�าทาย เพ่ือเป4นแรงกระตุ�น และช-วยปรับให�การดําเนินงานเป4นไปในทิศทางเดียวกัน  
 พันธกิจ คือ เหตุผลท่ีทําให�องค#การดํารงอยู-  
 ข้ันตอนต-อไปในการจัดการกลยุทธ#มีความคล�ายคลึงกับหลักการจัดการท่ัวไปท่ีได�กล-าวมา
ข�างต�น คือ การกําหนดกลยุทธ#หลัก การกําหนดแผนกลยุทธ# การปฏิบัติตามกลยุทธ# และการควบคุม
แผนกลยุทธ# ตามลําดับ 
 สิริพรรณ ธิรศริโชติ และคณะ (2548: 296-297) ได�เสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมขององค#กร
พิพิธภัณฑ#และแนวทางการจัดทําธุรกิจทางวัฒนธรรมไว�ว-า พิพิธภัณฑ#จําเป4นต�องทําการศึกษาและ
สร�างกลยุทธ#เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู�เข�าชมโดยสร�างพันธกิจและเอกลักษณ#เฉพาะของพิพิธภัณฑ# 
ซ่ึงพันธกิจ หมายถึงการท่ีพิพิธภัณฑ#วางวัตถุประสงค#ขององค#กร คุณลักษณะเฉพาะ และเปzาหมายใน
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ# 
 พิพิธภัณฑ�กับการประชาสัมพันธ�  
 การประชาสัมพันธ#เป4นงานสําคัญอย-างหนึ่งท่ีทําให�ความรู�และกิจกรรมทางการศึกษา
ต-างๆ ของพิพิธภัณฑ#ประสบความสําเร็จ โดยการประชาสัมพันธ#แทรกอยู-ในทุกกระบวนการของการ
ทํางานพิพิธภัณฑ# ต้ังแต-การเริ่มจัดต้ังพิพิธภัณฑ# ท่ีจะต�องมีการประชาสัมพันธ#ให�โครงการเป4นท่ีรู�จัก 
หรือการประชาสัมพันธ#ข-าวสารความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ#ให�ประชาชนเกิดความรู�ความเข�าใจ 
และสนใจในพิพิธภัณฑ# ตลอดจนส-งเสริมให�เกิดการมีส-วนร-วมในกิจกรรมต-าง ๆ เช-น การบริจาควัตถุ 
การสนับสนุนงบประมาณ เป4นต�น (สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, บรรณาธิการ, 2553: 96) 
 ท้ังนี้ การประชาสัมพันธ#เป4นการสร�างความสัมพันธ#ระหว-างสถาบัน หน-วยงานกับบุคคล 
และสิ่งท่ีแวดล�อมเก่ียวกับหน-วยงาน หรือเป4นความสัมพันธ#ระหว-างสถาบันกับสังคมเพ่ือสร�างความ
ประทับใจ ทัศนคติ และภาพพจน#ต-อประชาชน โดยแบ-งออกเป4น 2 ลักษณะ (สิริพรรณ ธิรศริโชติ 
และคณะ, 2548: 331-332) ดังนี้ 
 ลักษณะท่ี 1 การประชาสัมพันธ#เพ่ือสร�างภาพลักษณ#องค#กร เป4นไปเพ่ือสร�างความโดด
เด-น และชัดเจนในสายตาของสาธารณชน โดยอาจเป4นไปเพ่ือแก�ไขภาพลักษณ#ท่ีไม-ตรงตามเปzาหมาย
หรือเพ่ือสร�างภาพลักษณ#ให�สาธารณชนคุ�นเคย 
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 ลักษณะท่ี 2 การประชาสัมพันธ#ท่ัวไป อาทิ ข�อมูลท่ัวไปของพิพิธภัณฑ# นิทรรศการถาวร 
นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมต-าง ๆ โดยจําเป4นต�องเตรียมแผนดําเนินการล-วงหน�าอย-างเหมาะสม 
ผ-านสื่อท่ีหลากหลาย เช-น วิทยุ โทรทัศน# หนังสือพิมพ# เว็บไซต# เป4นต�นเผยแพร-และการตลาด 
รับผิดชอบในเรื่อง การประสานงานกับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังของรัฐ และเอกชน เผยแพร-ข�อมูลข-าวสาร 
ต้ังแต-ระดับภูมิภาค ท�องถ่ิน และระดับประเทศ 
 การดําเนินงานประชาสัมพันธ#ของพิพิธภัณฑ#อาจใช�หลักเกณฑ#ภายใต�กรอบของระยะเวลา 
และรูปแบบของสื่อท่ีจะใช�ในการประชาสัมพันธ# ซ่ึงทําให�เห็นข้ันตอนของการประชาสัมพันธ#ในงาน
พิพิธภัณฑ#ได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ#ล-วงหน�าในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก-อนการจัดกิจกรรม
พิพิธภัณฑ# 
 2. เลือกประเภทสื่อประชาสัมพันธ#ให�เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ#ของตน โดยสื่อ
ประชาสัมพันธ#ประกอบด�วย สื่อเคลื่อนไหว ได�แก- การจัดทํารายการโทรทัศน# วิทยุ หรือช-องทาง
ออนไลน# สื่อสิ่งพิมพ# ได�แก- การตีพิมพ#ใบปลิว แผ-นพับ จดหมายข-าว เอกสารเผยแพร-อ่ืน ๆ เป4นต�น 
และการประชาสัมพันธ#โดยคน เช-น การจัดงานกิจกรรมพิเศษ เช-น ดนตรีในสวน ศิลปะการแสดงอ่ืน 
และการจัดต้ังสมาชิกพิพิธภัณฑ# 
 3. จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโดยคํานึงถึงระยะเวลา และวิธีการประชาสัมพันธ#ท่ี
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ตลอดจนคํานึงถึงข�อมูลสําคัญท่ีใช�ในการประชาสัมพันธ# และให�เกิด
ความน-าสนใจ 
 4. ติดตามผลการประชาสัมพันธ#หลังจากส-งข�อมูล โดยติดต-อผ-านผู�ประสานงานเพียงคน
เดียวเพ่ือปzองกันการติดต-อท่ีซํ้าซ�อน และมีการระบุชื่อ เบอร#ติดต-อของผู�ประสานงานประชาสัมพันธ#
แนบไปกับข�อมูลกิจกรรมพิพิธภัณฑ# 
 ท้ังนี้ อาจสรุปภาพรวมของกระบวนการประชาสัมพันธ#พิพิธภัณฑ#โดยสังเขป ได�ดังนี้ 
 1. วิจัย เป4นการรวบรวมข�อมูลข�อเท็จจริงต-าง ๆ เช-น ข-าวในหนังสือพิมพ# รายงานต-าง ๆ 
และข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาตอบปHญหาของหน-วยงานได� 
 2. วางแผน เป4นการวางแผนเพ่ือให�การประชาสัมพันธ#เป4นไปตามเปzาหมาย 
 3. สื่อสาร สร�างความสัมพันธ#ระหว-งพิพิธภัณฑ#และกลุ-มเปzาหมายของพิพิธภัณฑ# เช-น 
ประชาชน นักท-องเท่ียว โดยการเลือกสื่อและเทคนิคการประชาสัมพันธ# 
 4. การประเมินผล เป4นสิ่งท่ีวัดผลสําเร็จและใช�เป4นแนวทางในการปรับปรุงต-อไป 
 ประเภทผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ�  
 พิพิธภัณฑ#ต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ#เพ่ือให�เข�ากับสังคมในปHจจุบัน โดยสร�างความ

แตกต-างให�กับพิพิธภัณฑ#ท่ีเป4นสถานท่ีให�ความรู�ท่ีไม-เป4นทางการและกระตุ�นให�ผู�เข�าชมเกิดการเรียนรู�
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แบบอิสระ (สิริพรรณ ธิรศริโชติ และคณะ, 2548: 296) การศึกษาข�อมูลเก่ียวกับผู�เข�าชมจึงเป4นสิ่ง

สําคัญ เพ่ือนําข�อมูลเหล-านั้นมาใช�ปรับปรุงและพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ#ต-อไป โดยข�อมูลเหล-านี้ทําให�

ทราบถึงจํานวน และประเภทของผู�เข�าชม รวมถึงความต�องการของผู�เข�าชมแต-ละประเภท โดยปHจจัย

ท่ีมีผลต-อการท-องเท่ียวชมพิพิธภัณฑ# คือเพศ อายุ การศึกษา รายได� และสถานภาพ (คมสิทธิ์ เกียน

วัฒนา, 2552: 19) โดยสามารถแยกประเภทผู�เข�าชมโดยใช�จุดมุ-งหมายในการเข�าชมพิพิธภัณฑ#เป4น

หลัก ได�แก- (จิรา จงกล, 2532: 179-180) กลุ-มท่ีเข�าชมพิพิธภัณฑ#เพ่ือความเพลิดเพลิน เช-น 

ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข�าชมพิพิธภัณฑ#ในช-วงเวลาว-างจากการทํางาน นักท-องเท่ียว เป4นต�น และกลุ-มท่ี

เข�าชมพิพิธภัณฑ#เพ่ือหาความรู� เช-น นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เป4นต�น 

 จะเห็นได�ว-าผู�เข�าชมในแต-ละประเภทมีวัตถุประสงค#ในการเข�าชมพิพิธภัณฑ#ท่ีแตกต-างกัน

ออกไป นอกจากนี้ยังมีผู�เข�าชมอีกหลายประเภท อาทิ พระภิกษุสงฆ# สื่อมวลชน หน-วยงานราชการ

และเอกชนต-าง ๆ (ประทุม ชุ-มเพ็งพันธุ#, 2530: 145) ซ่ึงพิพิธภัณฑ#ควรมีการศึกษาข�อมูลผู�เข�าชม

โดยเฉพาะกลุ-มเปzาหมาย แต-ในปHจจุบันเราสามารถกําหนดประเภทผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ#ออกเป4น 3 กลุ-ม

ใหญ- (สิริพรรณ ธิรศริโชติ และคณะ, 2548: 304-305) ได�แก- 

 กลุ-มท่ีไม-เข�าชมพิพิธภัณฑ# ซ่ึงเป4นผู�ท่ีมีการศึกษาไม-สูงมากนัก และมีทัศนคติต-อพิพิธภัณฑ#

ในเชิงลบ แต-กิจกรรมท่ีกลุ-มนี้สนใจ คือกิจกรรมท่ีผ-อนคลาย 

 กลุ-มท่ีมาเป4นบางครั้ง เป4นกลุ-มชนชั้นกลางท่ีมีการสึกษาและรายได�ในระดับปานกลาง มี

ความสนใจในกิจกรรมท่ีสนุนกสนานและให�ความเพลิดเพลิน  

 กลุ-มท่ีชอบเข�าพิพิธภัณฑ# เป4นผู�ท่ีมีการศึกษาและรายได�สูง ชอบการเรียนรู�สิ่งใหม-อยู-เสมอ 

 จากกลุ-มผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ#ข�างต�นเป4นผลมาจากการวิเคราะห#ของผู�เข�าใช�บริการเพ่ือ

นํามาปรับปรุงให�พิพิธภัณฑ#สามารถเชื่อมโยงคนท้ังสามกลุ-มเข�าด�วยกัน 

 

แนวคิดในการประเมินผล 

 การประเมินผลเป4นวิธีหนึ่งท่ีทําให�ทราบผลลัพท#ของการดําเนินงานอย-างหนึ่งว-าเป4นไป

วัตถุประสงค#ท่ีกําหนดไว�หรือไม- และเพ่ือนํามาใช�ประโยชน#ของผลลัพท#นั้นมาพัฒนา และปรับปรุงใน

ครั้งต-อไป 

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ# (2554: 2-3) ได�กล-าวถึงความหมายของการประเมินผลโครงการ

ว-า "เป4นกระบวนการศึกษาแสวงหาความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการว-าเป4นไปตาม

หลักเกณฑ#และข้ันตอนต-าง ๆ ท่ีได�กําหนดไว�หรือไม- มีปHญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตาม

เปzาหมายท่ีต�องการหรือไม- มีผลกระทบในแง-มุมต-าง ๆ อย-างไรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการบ�าง" 
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 ท้ังนี้ การประเมินผลจะเกิดข้ึนต-อเม่ือโครงการหรือสิ่งท่ีต�องการประเมินมีลักษณะดังนี้ 
 1. เป4นโครงการท่ีมีค-าใช�จ-ายสูงและมีผลกระทบต-อระบบงานและประชาชนเป4น   
จํานวนมาก 
 2. เป4นโครงการท่ีมีความซับซ�อน 
 3. มีความต�องการหลักฐานทางข�อมูลท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 
 4. เป4นโครงการท่ีมีความสําคัญต-อสังคม หรือเป4นระบบงานท่ีมีค-าใช�จ-ายสูง 
 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยดีเด-นของ สุชาติ ปรสิทธิ์รัฐสินธุ# (2554: 67-75) ได�กล-าวถึงหลักการ
ประเมินผลโครงการท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผู�วิจัยจะมุ-งเน�นไปท่ีการประเมินผลสําหรับโครงการ
ท่ัวไปท่ีใช�วัตถุประสงค#หรือเปzาหมาย เป4นฐานของการประเมินผล โดยนําแนวความคิดตัวแบบ หรือ
แบบจําลอง (Model) มาประยุกต#ใช�ในการประเมินผลโครงการต-าง ๆ ได�โดยตรง แบบจําลองการ
ประเมินผลท่ีเป4นท่ีรู�จักมี 5 รูปแบบ ดังต-อไปนี้ 
 แบบประเมินผลปรับรูปแบบและสรุปของสครีเว-น (Sciven's formative/summative 
model) เป4นการประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไขระหว-างโครงการจะเป4นการประเมินผลปรับ
รูปแบบ (formative evaluation) และถ�าต�องการประเมินประสิทธิภาพเม่ือโครงการสิ้นสุดลงจะเป4น
การประเมินแบบสรุปผล (summative evaluation)  
 แบบจําลองของสเต็ค (Stake's countenance model) เป4นการประเมินผลครอบคลุม 
3 ข้ันตอนของโครงการ คือช-วงก-อนโครงการ (antecedent phase) ช-วงดําเนินการ (transaction 
phase) และช-วงผลลัพธ# (outcome) 
 แบบจําลองการบรรลุเปzาหมาย (สูงสุด) ของไทเลอร# (Tyler's goal attainment model) 
เป4นการประเมินผลท่ีเน�นการบรรลุเปzาหมายของโครงการในลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได� 
 แบบจําลองความแตกต-างของโพรวัส (Provus's discrepancy model) เป4นการประเมินผล
ท่ีมีความแตกต-างระหว-างมาตรฐานท่ีใช�ในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานจริงของกลุ-มประชากร
เปzาหมายก-อนและหลังโครงการ 
 แบบประเมินผลซิปของสทัฟเฟaลบีมและคูบา (CIPP Model) เป4นแนวคิดของสทัฟเฟaลบีม
และคูบา (Stufflebeam and Guba) ซ่ึงผู�วิจัยเล็งเห็นว-าเป4นแบบจําลองการประเมินท่ีรอบด�าน และถูก
นํามาใช�อย-างแพร-หลายในการประเมินโครงการต-าง ๆ อาทิ การนําไปใช�ในการประเมินหลักสูตร 
ตลอดจนการนําไปประยุกต#ใช�ในการประเมินโครงการต-าง ๆ  
 มาเรียม นิลพันธุ# (อ�างใน นงนภัส บุญเหลือ, 2553: 51) และทักษ#สุตา ปานอุทัย และคณะ 
(2548: 39-40) ได�กล-าวว-า การประเมินผลตามแบบจําลองซิปเป4นการประเมินได�ท้ังระบบและ
ต-อเนื่อง รวมถึงมีความครบถ�วนหรือมีความเบ็ดเสร็จในตัวเองสําหรับการทํางานการประเมินสักเรื่อง 
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ไม-ว-าจะเป4นการประเมินโครงการ บุคลากร ผลผลิตสถาบัน เริ่มต้ังแต-ประเมินสภาพแวดล�อม 
(Context) ปHจจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยการประเมินผล   
มีองค#ประกอบดังต-อไปนี้ 
 1. การประเมินสภาพแวดล�อม เป4นการประเมินผลเพ่ือให�ได�หลักการและเหตุผลมา
กําหนดจุดมุ-งหมาย 
 2. การประเมินปHจจัยนําเข�า เป4นการประเมินเพ่ือช-วยในการตัดสินใจว-าจะใช�ทรัพยากร
ต-าง ๆ ท่ีมีอยู-เพ่ือให�บรรลุจุดมุ-งหมายได�อย-างไร 
 3. การประเมินกระบวนการ เป4นการประเมินเพ่ือสืบค�นจุดเด-น จุดอ-อนของรูปแบบการ
ดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว� 
 4. การประเมินผลผลิต เป4นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนว-าเป4นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน
วัตถุประสงค#เพียงใด 
 ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ยกตัวอย-างการนํารูปแบบการประเมินตามแบบจําลองซิปท่ีใช�ประเมิน
โครงการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อมมาดังนี้ 
 วรรณวีร# บุญคุ�ม และคณิต เขียววิชัย (2554: 137) ประเมินโครงการศิลปaนรุ-นเยาว#เพ่ือ
การอนุรักษ#งานสิลปcและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร�างสรรค# โดยประยุกต#การประเมนโครงการโดย
ใช�ซิปโมเดล ตามการประเมินท้ัง 4 ด�าน ดังนี้ 
 ด�านบริบท หมายถึงการประเมินความชัดเจน ความเหมาะสมของโครงการกับนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร# ปณิธาน เปzาหมายของโรงเรียน 
 ด�านปHจจัยนําเข�า หมายถึง การประเมินความเพียงพอในด�านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ# เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
 ด�านกระบวนการ หมายถึง การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในการกําหนด
แผนงาน และกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงความเหมาะสมในการแก�ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ด�านผลผลิต หมายถึงการประเมินความสามารถในการพัฒนานักเรียนท่ีเข�าร-วมโครงการ
ให�มีคุณลักษณะ เจตคติท่ีดีต-องานศิลปวัฒนธรรมไทย มีความกล�าแสดงออกท่ีเหมาะสม สามารถ
ผลิตผลงานอย-างสร�างสรรค#และมีการอนุรักษ# สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ฉัตรวุฒิ สวัสดิผล (2556: 7) ประเมินผลโครงการปzองกันและฟ��นฟูสภาพป|าอนุรักษ#ใน
พ้ืนท่ีโครงการเข่ือนแควน�อยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใช�การประเมินผลตามแบบจําลองซิป 
กล-าวถึงการประเมินผลตามแบบจําลองซิปว-า เป4นการประเมินโครงการโดยยึดการตัดสินใจเป4นหลัก 
และเป4นการประเมินเพ่ือให�รายละเอียดต-าง ๆ เก่ียวกับโครงการใน 4 ด�าน คือ การประเมินบริบท 
การประเมินปHจจัยนําเข�า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล
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หรือสารสนเทศไปใช�ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการต-าง ๆ ทําให�
ผู�บริหารทราบผลการดําเนินงานตามโครงการว-าได�บรรลุวัตถุประสงค#มากน�อยเพียงใด มีองค#ประกอบ
ใด หรือวิธีการดําเนินการในข้ันตอนใดท่ีควรได�รับการปรับปรุงเพ่ือผลในแง-ของประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพ ประสิทธิผลและความสอดคล�อง 
 ผู�วิจัยจึงเล็งเห็นว-าแบบจําลองซิปสามารถนําไปประยุกต#ใช�ในการประเมินต-าง ๆ ของการ
วิจัยในครั้งนี้ได� เพ่ือเป4นการประเมินผลการดําเนินงานต-าง ๆ ท่ีผ-านมาได�อย-างรอบด�าน โดยการแปร
ผลปHจจัยท้ัง 4 สู-กรอบการประเมินในสิ่งท่ีต�องการประเมินผล 
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส-วนร-วม 
 การมีส-วนร-วมเป4นกระบวนการหนึ่งท่ีทําให�งานต-าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค# โดยสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาพัฒนาการดําเนินงานการมีส-วนร-วมของประชาชน ใน
กระบวนการการวิเคราะห#ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ได�นิยามไว�ว-า การมีส-วนร-วมของประชาชน หมายถึง 
"กระบวนการให�ประชาชนเข�ามามีส-วนร-วมในการดําเนินโครงการพัฒนา ร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ
แก�ปHญหาของตนเอง ร-วมใช�ความคิด สร�างสรรค#ความรู�และความชํานาญ สนับสนุนและติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค#กรและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง" (อ�างใน เสถียร รุจิรวนิช, 2550: 12 - 15) 
 เครือข-ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อมประเทศไทย เผยแพร-ข�อมูลในรูปแบบคู-มือการมีส-วน
ร-วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยกล-าวถึงหลักการสร�างการมีส-วนร-วมของ
ประชาชน 5 ระดับ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2557: 16, 18) ดังนี้ 
 1. การเข�าถึงข�อมูล เป4นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป4นจุดเริ่มต�นในการท่ีภาครัฐจะเปaด
โอกาสให�ประชาชนทุกกลุ-ม เข�าสู-กระบวนการมีส-วนร-วมในเรื่องต-าง ๆ  
 2. การรับฟHงความคิดเห็น เป4นกระบวนการท่ีเปaดให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการให�ข�อมูล 
ข�อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน-วยงานภาครัฐด�วยวิธีต-าง ๆ เช-น การ
จัดเวทีสาธารณะ การสํารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ-านเว็บไซต# เป4นต�น 
 3. การเก่ียวข�อง การเปaดโอกาสให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการปฏิบัติงานหรือร-วม
เสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสู-การตัดสินใจ เพ่ือสร�างความม่ันใจว-าข�อมูลเหล-านี้จะถูกนําไปพิจารณาใน
การบริหารของภาครัฐต-อไป 
 4. ความร-วมมือ เป4นการให�กลุ-มประชาชนผู�แทนภาคสาธารณะมีส-วนร-วมกับรัฐในทุก
ข้ันตอนของการตัดสินใจและมีการดําเนินกิจกรรมร-วมกันอย-างต-อเนื่อง 
 5. การเสริมพลังอํานาจแก-ประชาชน เป4นระดับบทบาทสูงสุดของประชาชน โดยเป4นการ
ให�ประชาชนเป4นผู�ตัดสินใจอย-างมีเหตุผล เช-นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ#ซ่ึงกัน
และกัน และภาครัฐเป4นเพียงผู�อํานวยความสะดวก 
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 ท้ังนี้ การเผยแพร-ข�อมูลสู-สาธารณะสามารถทําได�หลายวิธี ได�แก- การให�ข�อมูลโดยการ

สรุปย-อ นิทรรศการและการจัดแสดงต-าง ๆ สารคดีพิเศษ คลังข�อมูลในท่ีสาธารณะ เช-น ห�องสมุด 

อินเตอร#เน็ต การส-งรายงานทางเทคนิคท่ีสําคัญ หรือเอกสารด�านสิ่งแวดล�อม การส-งเอกสารจํานวน

มากหรือสิ่งพิมพ#ไปโดยตรงยังบ�านของประชาชน การให�สัมภาษณ#และการปรากฏตัวในรายการท่ีมี

การสนทนา ชุดให�ข-าวสําหรับสื่อ การแถลงข-าวและสรุปข�อมูลให�กับสื่อ จดหมายข-าวโดยมุ-งเปzาไปยัง

ประชาชนผู�ท่ีมีความสนใจมากท่ีสุด ใบแทรกในหนังสือพิมพ# ข-าวแจก การโฆษณาแบบเสียค-าใช�จ-าย 

เวทีอภิปราย การนําเสนอต-อกลุ-มต-าง ๆ ในชุมชน การประกาศเรื่องการบริการสาธารณะ การจัดการ

ประชุมสัมมนา เป4นต�น 

 
กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ�การศึกษาแห-งชาติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก-อต้ังข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว 

โดยเป4นโรงเรียนสําหรับมหาดเล็กหลวง ณ พระตําหนักสวนกุหลาบ จนเม่ือครั้งโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จในการมีนักเรียนมาสมัครมากข้ึนทุกที พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัวทรง

เล็งเห็นถึงประโยชน#ต-อบ�านเมืองจึงเปลี่ยนฐานะนักเรียนจากทหารมาเป4นนักเรียนพลเรือน (โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558) 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีการวางรากฐานทางการศึกษาของโรงเรียนมาต้ังแต-อดีต 

ซ่ึงอยู-ในช-วงเวลาใกล�เคียงกันกับการก-อต้ังของโรงเรียนเทพศิรินทร# ประกอบกับวิวัฒนาการด�านการ

จัดการศึกษายังมีความสอดคล�องกันด�วยยุคสมัย อีกท้ัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังมี

ความสัมพันธ#กับโรงเรียนเทพศิรินทร#มาต้ังแต-อดีต (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558) เช-น การ

ย�ายสถานท่ีเรียนมาท่ีตึกแม�นนฤมิตรของโรงเรียนเทพศิรินทร# ภายใต�ชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ

เทพศิรินทร# หรือการแข-งขันกีฬาฟุตบอลของนักเรียนท้ังสองโรงเรียน และการเป4นโรงเรียนสําหรับ

นักเรียนชายมาต้ังแต-อดีตจนถึงปHจจุบัน ผู�วิจัยจึงเล็งเห็นความสอดคล�องของสิ่งต-าง ๆ ระหว-าง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร# จึงเลือกนํามาเป4นกรณีศึกษา โดยจุดประสงค#

ท่ีสําคัญอีกประการ คือการดําเนินงานด�านพิพิธภัณฑ# ท่ีท้ังสองโรงเรียนต-าง ๆ มีลักษณะการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑ#ท่ีคล�ายคลึงกันในด�านเนื้อหาการจัดแสดง และการจัดชุมนุมของนักเรียน 

 เรื่องราวทางประวัติศาสตร#ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถูกนํามาจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ#การศึกษาแห-งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยพิพิธภัณฑ#แห-งนี้ก-อตั้งขึ้นเมื่อป� 
พ.ศ. 2545 ณ ชั้น 1 ตึกยาว ซ่ึงเป4นตึกเก-าท่ีบูรณะให�เป4นพิพิธภัณฑ#ของโรงเรียน ประกอบด�วยห�อง
นิทรรศการ 16 ห�อง ดังนี้ 
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  ห�องท่ี 1 ห�องสถาบันพระมหากษัตริย# กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 2 ห�องจากวังสู-วัด 
  ห�องท่ี 3 ห�องบูรพคณาจารย#สวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 4 ห�องภูมิปHญญาครูสวนกุหลาบฯ 
  ห�องท่ี 5 ห�องเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท# 
  ห�องท่ี 6 ห�องเกียรติภูมิ ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 7 ห�องเกียรติภูมิ นายกรัฐมนตรี สวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 8 ห�องจาริกานุสรณ# 
  ห�องท่ี 9 ห�องกิจกรรมนําเกียรติภูมิ 
  ห�องท่ี 10 ห�องกิจกรรมหล-อหลอมความเป4นสวนกุหลาบ 
  ห�องท่ี 11 ห�องบูรณาการวิชาการสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 12 ห�องสวนกุหลาบฯในปHจจุบัน 
  ห�องท่ี 13 ห�องสัญลักษณ#ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  ห�องท่ี 14 ห�องเอกสารโบราณและหอจดหมายเหตุ 
  ห�องท่ี 15 ห�อง 150 ป� กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
  ห�องท่ี 16 ห�องมหัศจรรย#รําลึก 100 ป� ตึกยาว คนสร�างตึก ตึกสร�างคน คนสร�างชาติ 
 

 
 
ภาพท่ี 2 อาคารพิพิธภัณฑ#การศึกษาแห-งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ตึกยาว) 
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ภาพท่ี 3 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ#การศึกษาแห-งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 
 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ#การศึกษาแห-งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป4นการ
จัดแสดงท่ีเน�นวัตถุท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร#ของโรงเรียน และเป4นสิ่งสะท�อนเรื่องราวต-าง ๆ 
เช-น การเคารพต-อครูบาอาจารย# นักเรียนเก-าท่ีน-ายกย-อง ความสามารถด�านต-าง ๆ ของนักเรียนสวน
กุหลาบ ตลอดจนความแน-นแฟzนระหว-างรุ-นพ่ี รุ-นน�องและเพ่ือน โดยผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ#จะได�รับฟHง
เรื่องราวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยผ-านการนําชมโดยยุวมัคคุเทศก# ชุมนุมยูเนสโก ซ่ึงเป4น
จุดเด-นประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ#แห-งนี้ 
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 นายสิรวิชญ# โรจน#วัฒนาศิริ นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ-น 133 และรองประธานชุมนุม
ยูเนสโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได�ให�ข�อมูลในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ#การศึกษาแห-งชาติ
ในประเด็นต-าง ๆ โดยสังเขป (2557) ดังต-อไปนี้ 
 1. การดําเนินงานของชุมนุมยูเนสโกมีการแบ-งหน�าท่ีภายในชุมนุมออกเป4นฝ|ายต-าง ๆ 
ได�แก- ผ-ายวิชาการ ฝ|ายสวัสดิการและบริการ ฝ|ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ# ฝ|ายศิลปะดนตรี ผ-าย
ธุรการ และฝ|ายการเงิน ซ่ึงนักเรียนในชุมนุมทุกฝ|ายสามารถนําชมพิพิธภัณฑ#ได� เพียงแต-มีการจัดสรร
หน�าท่ีออกไป อีกท้ังการฝ�กนําชมพิพิธภัณฑ#เป4นกิจกรรมท่ีสอนกันระหว-างรุ-นพ่ีรุ-นน�อง และเพ่ือนสู-
เพ่ือน 
  นอกจากนี้ การดําเนินงานของชุมนุมยูเนสโก ยังมีบทบาทต-อกิจกรรมต-าง ๆ ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตลอดป�การศึกษา ได�แก- วันท-องแดนสวนฯ วันมหัศจรรย#สุภาพบุรุษสวน
กุหลาบ พิธีถวายตัวนักเรียนชั้น ม.1 วันสมานมิตร วันทําบุญตึกยาวประจําป� วันปaยมหาราช ค-ายยุว
มัคคุเทศก#สัญจรโดยนักเรียนชุมนุมยูเนสโก พิธีถวายบังคมลานักเรียนชั้น ม.6 โครงการ ASPnet 
โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน�อง พิธีถวายตัวครู อาจารย# ผู�บริหาร วันสถาปนาโรงเรียน ค-ายยูเนสโก
อาสา งานพิธีกรรมต-าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 2. การให�บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ# เป4นการนําชมพิพิธภัณฑ#จากนักเรียนใน
ชุมนุมยูเนสโกแก-ผู�เข�าชมกลุ-มต-าง ๆ ตามวันและเวลาราชการ ผ-านการทําหนังสือขออนุญาตเข�าชม
มายังโรงเรียนสวนกุหลาบ หรือสามารถเข�าชมได�ตามโอกาสพิเศษต-าง ๆ ของโรงเรียน 
  นอกจากนี้ ยังมีการนําไปใช�ในการศึกษา โดยสร�างหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
ประกอบด�วย 5 สาระ คือ กําเนิดสวนกุหลาบ เกียรติภูมิสวนกุหลาบ สวนฯสร�างคนคนสร�างชาติ 
สวนฯสร�างสรรค# และสวนฯสร�างชื่อ แต-หลักสูตรนี้ได�ถูกยกเลิกไปในป�การศึกษา 2552 เพราะต�อง
เปลี่ยนหลักสูตรใหม-ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และในปHจจุบันมี
การนําหลักสูตรนี้มาบูรณาการในวิชาต-าง ๆ เช-นประวัติศาสตร# ศิลปศึกษา พระพุทธศาสนา เป4นต�น 
  ป�การศึกษา 2556 หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาได�ขยายผลไปตามโรงเรียนสวนกุหลาบ
ในเครืออีก 10 แห-งและได�มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการสวนกุหลาบสัมพันธ#ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
7-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร#จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทําให�ทุกป�การศึกษาโรงเรียน
สวนกุหลาบในเครือจะจัดนักเรียนใหม-มาทัศนศึกษาท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยด�วย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การศึกษาหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ#เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร# ผู�ศึกษาได�ทํา
การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยแบ-งประเด็นออกเป4น 2 ประเด็น คือ งานวิจัยเก่ียวกับโรงเรียน
เทพศิรินทร# และงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ# 

   ส
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 งานวิจัยเก่ียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร�  
 จากการศึกษาเรื่องราวของโรงเรียนเทพศิรินทร# พบงานวิจัยเพียงหนึ่งชิ้นของ จินตนุช        
กุลทนันทน# (2532) เรื่อง “การวิเคราะห#เชิงประวัติศาสตร#ของบทบาทและความร-วมมือระหว-างวัด 
และวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร#” ซ่ึงเป4นงานวิจัยท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความสัมพันธ#
ระหว-างวัดกับโรงเรียนในฐานะท่ีเป4นเครื่องมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร#ในอดีต 
โดยใช�วิธีการทางประวัติศาสตร# ในการวิเคราะห#ข�อมูลด�านเอกสารประกอบกับข�อมูลจากการบอกเล-า 
และนําเสนอรายงานเป4นพรรณนาเชิงวิเคราะห# 
 ผลการวิจัย พบว-า วัดเทพศิรินทราวาสมีความสําคัญในการให�การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�กับ
กุลบุตร การจัดต้ังโรงเรียนหลวงในวัดเทพศิรินทราวาสจึงเกิดข้ึนตามพระราชประสงค#ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว (รัชกาลท่ี 5) ท่ีต�องการให�ราษฎรมีความรู�เพ่ือนํามาพัฒนา
ประเทศ โดยในเบื้องต�น โรงเรียนหลวงในวัดแห-งนี้ได�รับการสนับสนุนการศึกษาจากพระภิกษุในวัด
เทพศิรินทราวาส ในด�านวิชาการ ธุรการ กิจการนกเรียน และบุคลากร รวมท้ังการสนับสนุนวังด�าน
ธุรการ เช-น การจัดการเงินบํารุงการศึษา และการจัดสร�างอาคารเรียน ต-อมาได�เปลี่ยนเป4นโรงเรียน
ฝ�กหัดอาจารย#เทพศิรินธร# และโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร#ตามลําดับ แม�จะมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนหลายครั้ง แต-โครงสร�างการศึกษาท่ียังคงรูปแบบไว� คือการเป4นสถานศึกษา
สําหรับเด็กชาย 
 งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ�  
 เนื่องจากปHจจุบัน พิพิธภัณฑ#มีหน�าท่ีในการให�บริการทางความรู�และให�ความเพลิดเพลิน
ตามคําจํากัดความของสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว-างชาติ (ICOM) ท่ีได�ระบุไว�ว-าเป4นสถาบันเพ่ือ
การศึกษาค�นคว�า และความเพลิดเพลิน งานวิจัยด�านการจัดการพิพิธภัณฑ#ท่ีศึกษาจึงเก่ียวข�องกับการ
ทําให�พิพิธภัณฑ#เป4นแหล-งเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมี
การสนับสนุนให�เกิดการจัดต้ังอย-างเพียงพอประกอบกับดําเนินการอย-างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดการพิพิธภัณฑ#มีดังต-อไปนี้  
 มนต�ทิชา วงศ�พรเพ็ญภาพ (2552) ศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ#ธรณีวิทยาเป4น
แหล-งท-องเท่ียวเพ่ือการศึกษาเรียนรู� โดยเล็งเห็นว-าพิพิธภัณฑ#ธรณีวิทยาเป4นการเผยแพร-วิชาการ
ความรู� และใช�การจัดแสดงท่ีหลากหลาย เช-น ข�อมูลอธิบาย รูปถ-าย แบบจําลอง และตัวอย-างจริง จึง
ได�ทําการศึกษาพิพิธภัณฑ#ทางธรณีวิทยา 3 แห-งในกรุงเทพมหานครโดยวิธีสุ-มตัวอย-างแบบตามสะดวก
จากกลุ-มประชากร 2 กลุ-ม คือ กลุ-มผู�บริหาร/ผู�ดูแลจํานวน 3 คน และกลุ-มนักท-องเท่ียวจํานวน 598 
คน เพ่ือนําไปปรับปรุงพิพิธภัณฑ#ให�มีความน-าสนใจมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาพบว-า พิพิธภัณฑ#
ธรณีวิทยาท้ังสามแห-งมีศักยภาพท่ีเป4นจุดเด-นและสิ่งท่ีต�องปรับปรุงแก�ไขแตกต-างกันออกไปดังนี้ 
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 1. พิพิธภัณฑ#ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี มีการจัดนิทรรศการท่ีโดดเด-น เช-น ตัวอย-าง
หิน แร- โครงกระดูกไดโนเสาร# ภาพจําลอง ประกอบกับการนําเทคโนโลยีมาใช� สําหรับสิ่งท่ีต�องแก�ไข 
คือการดูแลอุปกรณ#ต-าง ๆ พร�อมท้ังจัดหาบุคลากร และท่ีจอดรถให�เพียงพอ 
 2. พิพิธภัณฑ#ธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร# จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย 
มีการจัดแสดงฟอสซิลเปลือกหอย ฟอสซิลไตรโลไบท# ปะการัง ไม�กลายเป4นหิน ก�อนอุกกาบาต 
รอยเท�าไดโนเสาร# สําหรับสิ่งท่ีต�องแก�ไข คือจัดการประชาสัมพันธ#ให�มากข้ึน และจัดหาเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
สามารถเปaดทําการในวันหยุดได�  
 3. พิพิธภัณฑ#ไดโนโธเป�ย สวนสยาม มีจัดหุ-นจําลอง ตัวอย-างกระดูกไดโนเสาร# แต-สิ่งท่ี
ต�องปรับปรุงคือ เพ่ิมความหลากหลายในเนื้อหา ใช�ภาษาท่ีเข�าใจง-าย เพ่ิมแสงสว-าง และควบคุม
อุณหภูมิ 
 ปรมปณต แก�วนนท� (2553) ศึกษาแนวทางการจัดการแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิตภายในบ�าน
เขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ใช�วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบผสมผสานท้ังการ
วิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงพัฒนา พบว-า แหล-งโบราณคดีภายในบ�านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกเป4นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค-าทางประวัติศาสตร# ภูมิปHญญาท�องถ่ิน 
และโบราณคดี ดังนั้นจึงจัดให�มีการศึกษาและสํารวจข�อมูลทางประวัติศาสตร#เพ่ือจัดทําฐานข�อมูลองค#
ความรู�ในการจัดการแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิต รวมท้ังเสนอแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ประกอบด�วย อาคารศูนย#เรียนรู�ของชุมชนบ�านเขาทุเรียน และพ้ืนท่ีจัดแสดงแหล-งประวัติศาสตร# 
โบราณคดีสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการประสานความร-วมมือจากองค#กร
ท่ีรับผิดชอบ และส-วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตามความต�องการของประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดประโยชน#
ต-อท�องถ่ินอย-างแท�จริง 
 มนัญญา นวลศรี (2552) ได� ศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ท�อง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครให�เป4นแหล-งเรียนรู�ตลอดชีวิต โดยผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลโดยใช�แบบสัมภาษณ#ใน
การศึกษาสภาพปHจจุบันของพิพิธภัณฑ#ท�องถ่ินกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แห-ง ได�แก- พิพิธภัณฑ#
ท�องถ่ินกรุงเทพมหานครเขตบางกอกน�อย เขตบางรัก และเขตวังทองหลาง จากนั้นทําการรวบรวม
ความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญทางด�านการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการพิพิธภัณฑ# จํานวน 20 ท-าน 
โดยใช�แบบสอบถามท่ีสร�างข้ึน จํานวน 3 รอบ แล�วนํามาคํานวณหาค-ามัธยฐาน ค-าฐานนิยม ค-าความ
แตกต-างระหว-างค-ามัธยฐานกับฐานนิยม และค-าพิสัยระหว-างควอไทล# แล�วนํามาสรุปหาฉันทามติของ
กลุ-มผู�เชี่ยวชาญ พบว-าการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ#ท�องถ่ินกรุงเทพมหานครท้ัง 3 แห-งยังประสบ
ปHญหาในด�านขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมท่ีจัดไม-มีความหลากหลาย บุคลากรไม-มีความรู�เก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ# และมีผู�เข�าชมน�อย ดังนั้น แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#จึงมีประเด็นดังต-อไปนี้ 
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 1. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ด�านจุดมุ-งหมายและนโยบาย โดยกําหนดนโยบาย
ของพิพิธภัณฑ#ให�เกิดความชัดเจน เช-น เพ่ือให�เป4นแหล-งธํารงและสืบทอดคุณค-า เอกลักษณ#และมรดก
ของชาติ เพ่ือเป4นแหล-งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป4นแหล-ง
ศึกษาค�นคว�าวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเป4นศูนย#กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิตของชุมชน เพ่ือส-งเสริมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายควรเกิดจากความต�องการของประชาชนใน
ท�องถ่ิน  
 2. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ในด�านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ# ได�แก- การมุ-งให�
ประโยชน#ต-อชุมชน การวางแผนงานบริหารจัดการท้ังระยะสั้นซ่ึงเป4นแผนประจําป�ท่ีสนองความ
ต�องการของกลุ-มเปzาหมาย และระยะยาว ท่ีเป4นแผนพ้ืนฐานมาจากนโยบายของชาติ การสนับสนุน
งบประมาณโดยภาครัฐ การให�องค#กรท�องถ่ินเข�ามามีส-วนร-วมในการจัดกิจกรรม ผู�บริหารต�องมี
วิสัยทัศน#และให�การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต-าง ๆ การวางแผนโครงการตามลําดับ 
 3. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ด�านความสําคัญของบุคลากร โดยระบุคุณสมบัตของ
บุคลากรพิพิธภัณฑ# อาทิ มีความรู�ตรงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีใจรักด�านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มี
ความรู�ด�านภาษาต-างประเทศในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ#ท่ีดีและมีจิตใจพร�อมให�บริการ เป4นนักสื่อสาร
และนักถ-ายทอดท่ีดี มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป4นอย-างดี ส-งเสริมให�ไปศึกษาดูงานด�านพิพิธภัณฑ#ท้ังในและต-างประเทศ  
 4. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ในด�านกิจกรรม ได�แก- การจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ การจัดนิทรรศการท้ังถาวรและชั่วคราว การจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักท่ีเป4น
จุดเด-นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม จัดกิจกรรมตามความต�องการของแต-ละกลุ-มเปzาหมาย จัดทํา
สื่อประเภทต-าง ๆ เพ่ือเผยแพร-ความรู�  
 5. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ในด�านการติดตามประเมินผล ได�แก- ติดตาม
ประเมินผลทุกกิจกรรมอย-างต-อเนื่อง และนําผลการประเมินมาใช�ในการพัฒนา การต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลประกอบด�วยบุคคลภายในและภายนอก การให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการเผยแพร-ผลการประเมิน การวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพ่ือให�เป4นส-วน
หนึ่งของการประกันคุณภาพ และมีการติดตามประเมินผลด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 6. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ#ในด�านความต�องการการสนับสนุนจากรัฐบาล โดย
ควรจัดให�เป4นวาระแห-งชาติ รณรงค#สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑ#ท�องถ่ิน จัดสรร
งบประมาณให�เพียงพอ ให�องค#กรท�องถ่ินมีบทบาทอย-างจริงจังในการดูแลพิพิธภัณฑ# จัดให�มี
หน-วยงานกลางท่ีทําหน�าท่ีดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ#ท�องถ่ินโดยเฉพาะ 
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 วนิษา ติคํา (2553) ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ#เชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ#

ชุมชนท�องถ่ินแหล-งเตาเมืองน-านบ�านเตาไหแช-เลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดน-าน เป4นการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยศึกษากระบวนการจัดการท่ีผ-านมาและสภาพปHญหาของการจัดการในปHจจุบันของ

พิพิธภัณฑ#ในแต-ละแห-งภายในแหล-งเตาเมืองน-านบ�านเตาไหแช- อันมีคุณค-าทางวิชาการ ประกอบกับมี

ทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิ วัตถุทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ความเชื่อ ประเพณี และภูมิปHญญา

ท�องถ่ิน ดังนั้น จึงมีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ#ชุมชนท�องถ่ิน 4 แห-ง ได�แก- 

พิพิธภัณฑ#เฮือนบ�านสวกแสนชื่น พิพิธภัณฑ#ดงปู|ฮ-อ พิพิธภัณฑ#เตาเผาคู-บ�านบ-อสวก และพิพิธภัณฑ#

บ�านหนองโด�ม ผลการศึกษา พบว-า การดําเนินงานยังขาดการเชื่อมโยงแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้น

รูปแบบท่ีเหมาะสม คือ การจัดการพิพิธภัณฑ#แบบบูรณาการในด�านต-าง ๆ ดังนี้ 

 ด�านการเมือง เพ่ือให�องค#การบริหารส-วนตําบลเป4นผู�ประสานงานและจัดการด�านต-าง ๆ  

 ด�านความเชื่อ ให�มีการสร�างศาลเจ�าและจัดพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษช-างปH�นดิน  

 ด�านเศรษฐกิจ มีการกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ#ทรัพยากรโบราณคดี และเพ่ิมมูลค-าของสินค�า

ท�องถ่ินผ-านการสร�างสัญลักษณ#  

 ด�านการท-องเท่ียว จัดทําเส�นทางการท-องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยเพ่ิมกิจกรรม 

และทําการประชาสัมพันธ#ให�มากข้ึน 

 สิรินยา จุรุเทียบ (2546) ศึกษาการนําเสนอระบบจัดการพิพิธภัณฑ#ของดีเมืองกาฬสินธุ#

เพ่ือการศึกษาของชุมชน ใช�ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง ได�แก- ผู�บริหารพิพิธภัณฑ#และภัณฑารักษ#

จํานวน 2 คน นักเรียนนักศึกษาจํานวน 24 คน ครูอาจารย# 20 คน ผู�เข�าชมจํานวน 109 คน นักวิชาการ

และผู�บริหารองค#กรในท�องถ่ินจํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัยนี้ คือการสังเกต แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ# แล�วนํามาวิเคราะห#ข�อมูลทางสถิติของแบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ี หาค-าร�อยละ 

ค-าเฉลี่ย ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ#ตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า ผู�วิจัยเล็งเห็นว-า

การศึกษาในบริบทของพิพิธภัณฑ#เป4นการเรียนรู�ท่ียั่งยืน และพิพิธภัณฑ#ของดีเมืองกาฬสินธุ#เป4น

พิพิธภัณฑ#หนึ่ง ท่ีรวบรวมเรื่องราวน-ารู�ในทุกด�านของจังหวัดกาฬสินธุ#  ได�แก- ด�านภูมิศาสตร# 

ประวัติศาสตร# ทรัพยากรธรณี โบราณคดี บุคคลสําคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม อีกท้ัง 

ยังไม-มีการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนและผู�เข�าชมต้ังแต-ดําเนินงานมาเป4นระยะเวลา 2 ป� 

 ผลการศึกษาพบว-า การให�บริการทางการศึกษายังไม-ตอบสนองความต�องการของชุมชน

ได�ท้ังหมด ท้ังการบริการข�อมูล การนําเสนอ และการประชาสัมพันธ# สําหรับสิ่งท่ีชุมชนต�องการ คือ

การเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับภูมิปHญญาท�องถ่ิน และการนําเทคโนโลยีมาใช� รวมท้ังเพ่ิมการบริการสื่อ

สิ่งพิมพ# ห�องสมุด คอมพิวเตอร# และประสานงานกับโรงเรียนและศูนย#การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือ
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เป4นการเผยแพร-ประชาสัมพันธ#กิจกรรมผ-านสื่อต-าง ๆ เช-น เว็บไซต# ท้ังนี้ต�องให�มีการเก็บสถิติผู�เข�าชม

เพ่ือสํารวจความคิดเห็น 

 สุมาลี สังข�ศรี และคณะ (2548) รายงานผลการวิจัยการจัดการเรียนรู�ของแหล-งเรียนรู�

ตลอดชีวิต ประเภทพิพิธภัณฑ# โดยสํารวจพิพิธภัณฑ# 250 แห-ง ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และเป4น

พิพิธภัณฑ#ประเภทท่ีแตกต-างกันออกไป เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามสําหรับเจ�าหน�าท่ี

ปฏิบัติงานหรือผู�บริหารในพิพิธภัณฑ# และแบบสัมภาษณ# ท้ังแบบเจาะลึกสําหรับผู�บริหาร และแบบ

สัมภาษณ#ผู�ใช�บริการ ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได�ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ# พิพิธภัณฑ#ส-วนใหญ-เน�นการให�เป4นแหล-ง

เรียนรู�เผยแพร-ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินและประเทศชาติ โดยการบริหารงานจะข้ึนอยู-กับขนาดของ

พิพิธภัณฑ# เช-น พิพิธภัณฑ#เอกชน เจ�าของหรือผู�จัดต้ังจะเข�ามาดําเนินการทุกส-วน แต-พิพิธภัณฑ#

เอกชนเชิงธุรกิจจะแบ-งหน�าท่ีออกเป4นฝ|ายประชาสัมพันธ# ฝ|ายการตลาด เป4นต�น ท้ังนี้ งบประมาณ

ส-วนใหญ-ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ชุมชน เอกชน เงินทุนส-วนตัว องค#กรระหว-างประเทศหรือ 

NGO ตามลําดับ  

 ตอนท่ี 2 ปHญหาในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ# บุคลากร ตลอดจนชุมชนขาดความรู�ใน

การบริหารจัดการ และยังมีจํานวนไม-เพียงพอต-อความต�องการ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานมี

จํากัด ส-งผลให� กิจกรรมไม-มีความหลากหลาย และขาดการประชาสัมพันธ# และการเชื่อมเครือข-าย 

ตลอดจนพิพิธภัณฑ#มีพ้ืนท่ีคับแคบ 

 ตอนท่ี 3 แนวทางและรูปแบบในการจัดพิพิธภัณฑ#ให�เป4นแหล-งเรียนรู� โดยกําหนดวาระ

แห-งชาติให� พิ พิธภัณฑ# เป4นแหล-ง เรียนรู�ตลอดชีวิต เ พ่ือให�รัฐสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ# บุคลากร สถานท่ี ในการสร�างพิพิธภัณฑ#ให�เป4นแหล-งการเรียนรู� รวมท้ังสร�างความ

ตระหนักแก-หน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง สร�างความรู� ความเข�าใจแก-ประชาชนและหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

โดยทําการประชาสัมพันธ#ในเชิงรุก ให�ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑ# พร�อม

ท้ังประสานงานร-วมมือกับหน-วยงานต-าง ๆ เพ่ือให�เกิดการช-วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู� ตลอดจน

สร�างความร-วมมือของคนในชุมชน เช-น การเป4นกรรมการร-วม เป4นอาสาสมัคร บริจาคทุนและสิ่งของ

ต-าง ๆ  

 ท้ังนี้ แนวทางด�านต-าง ๆ ท่ีได�จากการวิจัยของพิพิธภัณฑ#ควรถูกนําไปใช�ในเชิงรูปธรรม 

เช-น แนวทางด�านการบริหารจัดการ การวางแผน การประชาสัมพันธ# ประเภทของกิจกรรม การ

จัดการ การมีส-วนร-วมของประชาชน การให�บริการ การประสานงานและสร�างเครือข-าย การติดตาม

ประเมินผล เป4นต�น 
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 Yingyod Lapwong (2012) ทําการสํารวจพิพิธภัณฑ#ท่ีบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยจํานวน 171 แห-ง ต้ังอยู-ในมหาวิทยาลัย 71 แห-ง พบว-า การดําเนินงานพิพิธภัณฑ#ล�วน
ประสบปHญหาขาดแคลนบุคลากรและการสนับสนุนด�านงบประมาณ โดยการบริหารงานของ
พิพิธภัณฑ#ขาดการสนับสนุนด�านนโยบาย ความรู� และประสบการณ#ซึ่งนําไปสู-ปHญหาอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 
 
กรอบวิธีคิดในการดําเนินงานวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ#ในด�านต-าง ๆ การประเมินผลตามแบบจําลองซิป 
(CIPP Model) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และกรอบการประเมินผลตามแบบจําลองซิปโมเดล ผู�วิจัย
สามารถนําองค#ความรู�ท่ีได�ศึกษามาสร�างกรอบวิธีคิดในการวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ#เพ่ือ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร#” ได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 

• แนวคิดการมีส�วนร�วม 
• แนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ" 
• แนวคิดพิพิธภัณฑ"กับการประชาสัมพันธ" 
• แนวคิดพิพิธภัณฑ"กับการศึกษา  
• กรณีศึกษาการดําเนินงานร�วมกันของนักเรียนในรูปแบบชุมนุม 
• แนวคิดการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ" และบทบาทหน4าที่ของพิพิธภัณฑ" 

 

ผลการประเมิน 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�” มีจุดประสงค�
ในการดํานเนินงานของพิพิธภัณฑ�ของโรงเรียนเทพศิรินทร� เขตป+อมปราบศัตรูพ.าย กรุงเทพมหานคร 
วิจัยได1ประยุกต�การประเมินผลตามแบบจําลองซิปป5 (CIPP Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟAลบีม 
(Daniel L. Stufflebeam) ซ่ึงเปNนรูปแบบการประเมินผลอย.างรอบด1าน เปNนระบบและได1รับการยอมรับ
ในสากล 
 ท้ังนี้ กรอบการประเมินผลตามแบบจําลองซิปสามารถนํามาประยุกต�ใช1ในการประเมินผล
การดําเนินงานท่ีผ.านมาของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ครอบคลุม 4 ด1าน ดังนี้ 
 1. บริบท หมายถึง การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� ซ่ึง
ประกอบด1วยพันธกิจ ยุทธศาสตร� อันเปNนทิศทางและเป+าหมายในการดําเนินงานต.าง ๆ  
 2. ปVจจัยเบื้องต1น เปNนส.วนสนับสนุนให1แผนดําเนินงานต.าง ๆ บรรลุไปได1 ประกอบด1วย
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ�หรือเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกต.าง ๆ  
 3. กระบวนการ เปNนข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองบริบท ได1แก. การ
ประชาสัมพันธ� โครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�จัด
ข้ึนเปNนประจําทุกปX 
 4. ผลผลิต เปNนการสอบถามความพึงพอใจของผู1รับบริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ� 
ได1แก. ด1านนิทรรศการ ด1านเวลาในการให1บริการ  
 

การรวบรวมและการประเมินผลข�อมูล 

 งานวิจัย “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�” มีข้ันตอนในการ
เก็บรวบรวมดังนี้ 
 1. ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข1องกับการดําเนินงานด1านพิพิธภัณฑ�    
การประเมินผล รวมถึงข1อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร� และการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�จากเอกสาร หนังสือ และแหล.งข1อมูลต.าง ๆ เพ่ือนํามา
สร1างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 38 

 2. ศึกษาหลักการประเมินผลรูปแบบจําลองซิปป5เพ่ือนํามาสร1างเครื่องมือในการวิจัย ใน
รูปแบบของแบบสอบถามสําหรับกลุ.มประชากรตัวอย.างแต.ละกลุ.ม 
 3. เก็บรวบรวมข1อมูลจากกลุ.มตัวอย.างเพ่ือนําข1อมูลมาวิเคราะห�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด เพ่ือ
ทําการแปรผล และสรุปผลตามลําดับ 
 

ประชากรและกลุ มตัวอย าง 

 กลุ.มประชากรท่ีนํามาศึกษาเปNนกลุ.มตัวอย.างท่ีมีส.วนเก่ียวข1องกับการดําเนินงานของ
โรงเรียนเทพศิรินทร� แบ.งออกได1 3 กลุ.ม ดังนี้ 
 กลุ มท่ี 1 ผู1มีส.วนเก่ียวข1องตามโครงสร1างการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร� ได1แก. กลุ.ม
ผู1บริหารของโรงเรียน จํานวน 1 คน จากจํานวนท้ังหมด 6 คน ครู จํานวนไม.น1อยกว.า 18 คน จาก
จํานวนท้ังหมด 116 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวนไม.น1อยกว.า 4 คน จากจํานวนท้ังหมด  
26 คน โดยจํานวนกลุ.มตัวอย.างคิดเปNน 15% หรือมากกว.า 15% ของจํานวนประชากรท้ังหมดใน    
แต.ละกลุ.ม เพ่ือให1ได1ผลลัพธ�ท่ีน.าเชื่อถือ โดยกลุ.มผู1มีส.วนเก่ียวข1องตามโครงสร1างการบริหารของ
โรงเรียนเทพศิรินทร�เปNนกลุ.มประชากรท่ีรู1จักโรงเรียนเทพศิรินทร� และมีบทบาทในการขับเคลื่อน
โรงเรียนในด1านต.าง ๆ เช.น การระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการต.าง ๆ ของโรงเรียน การสนับสนุนด1าน
การเรียนการสอน เปNนต1น 
 กลุ มท่ี 2 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร� ต้ังแต.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปXท่ี 1-6 ซ่ึงเปNน
กลุ.มเป+าหมายหลักในการรับบริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�
จํานวน 396 คน ซ่ึงเปNนจํานวนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร�ท่ีเข1าชมพิพิธภัณฑ� ต้ังแต.
พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เปAดให1บริการแก.สาธารณะ (9 กันยายน 2555) จนถึง
ปVจจุบัน (มีนาคม 2558) 
 กลุ มท่ี 3 บุคคลท่ัวไป เปNนกลุ.มท่ีเข1ารับบริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร� จํานวน 190 คน โดยเปNนจํานวนเฉลี่ยของผู1เข1าชมประเภทบุคคลท่ัวไปในแต.ละ
เดือน ต้ังแต.พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เปAดให1บริการแก.สาธารณะ (9 กันยายน 2555) 
จนถึงปVจจุบัน (มีนาคม 2558) 
 

เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปNนการวิจัยท่ีใช1เครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถามในการประเมินผล 
โดยมีข1อคําถามท่ีแตกต.างกันไปในแต.ละกลุ.มตัวอย.าง ครอบคลุมปVจจัยท้ัง 4 ด1าน และมีประเด็น
คําถามแตกต.างกันออกไปดังนี้ 
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 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับผู1มีส.วนเกี่ยวข1องตามโครงสร1างการบริหารโรงเรียน 
เทพศิรินทร� ประกอบด1วย 
 ตอนท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปNนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได1แก. เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน1าท่ีท่ีเก่ียวข1องกับโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผล ซ่ึงเปNนการให1มาตราส.วนประมาณค.า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(เกณฑ�การให1ค.า 5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง พอใช1, 2 หมายถึง น1อย และ 1 
หมายถึง น1อยท่ีสุด) โดยมีข1อคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการจํานวน 13 ข1อ องค�ประกอบเก้ือหนุน
ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�จํานวน 8 ข1อ กระบวนการดําเนินงานจํานวน 12 ข1อ และการบริการอ่ืน 
ๆ จํานวน 9 ข1อ 
 ตอนท่ี 3 ข1อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ซ่ึงเปNนคําถามปลายเปAด (Open Ended 
Question) 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับนักเรียนเทพศิรินทร� ระดับชั้นมัธยมศึกษาปXท่ี 1-6 ปX
การศึกษา 2557 ประกอบด1วย 
 ตอนท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปNนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได1แก. ระดับชั้นท่ีนักเรียนศึกษาอยู. 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผล ซ่ึงเปNนการให1มาตราส.วนประมาณค.า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(เกณฑ�การให1ค.า 5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง พอใช1, 2 หมายถึง น1อย และ 1 
หมายถึง น1อยท่ีสุด) โดยมีข1อคําถามเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� จํานวน 11 ข1อ และ
การบริการอ่ืน ๆ จํานวน 9 ข1อ  
 ตอนท่ี 3 ข1อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ซ่ึงเปNนคําถามปลายเปAด (Open Ended 
Question) 
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับบุคคลท่ัวไป จํานวน 100 คน ประกอบด1วย 
 ตอนท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปNนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได1แก. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผล ซ่ึงเปNนการให1มาตราส.วนประมาณค.า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(เกณฑ�การให1ค.า 5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง พอใช1, 2 หมายถึง น1อย และ 1 
หมายถึง น1อยท่ีสุด) โดยมีข1อคําถามเก่ียวกับ กระบวนการจํานวน 4 ข1อ และการบริการอ่ืน ๆ จํานวน 
9 ข1อ 
 ตอนท่ี 3 ข1อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ซ่ึงเปNนคําถามปลายเปAด (Open Ended 
Question) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 40 

การวิเคราะห*ข�อมูล 

 งานวิจัยนี้มีเกณฑ�ในการวิเคราะห�ข1อมูล ดังนี้  
 1. นําแบบสอบถามท่ีได1ในแต.ละกลุ.มตัวอย.าง มาจําแนก ดังนี้ 
  แยกประเภทของแบบสอบถามในส.วนท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถามตาม
ข1อคําถามท่ีกําหนด  
  แยกประเภทของแบบสอบถามในส.วนท่ี 2 ได1แก. ด1านการบริหารจัดการ ด1าน
องค�ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� ด1านกระบวนการ และด1านการให1บริการทาง
การศึกษา โดยการค.าเฉลี่ยแต.ละด1านของกลุ.มตัวอย.าง โดยมีเกณฑ�การแปรผล ดังนี้ 
   ค.าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  เห็นด1วยมากท่ีสุด 
   ค.าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  เห็นด1วยมาก 
   ค.าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  เห็นด1วยปานกลาง 
   ค.าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  ค.อนข1างไม.เห็นด1วย 
   ค.าเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง  ไม.เห็นด1วย 
  แยกประเภทของแบบสอบถามในส.วนท่ี 3 ซ่ึงเปNนส.วนคําถามปลายเปAดเก่ียวกับ
ข1อเสนอแนะและข1อคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 2. นําผลการศึกษาท่ีได1มาแปลผล และทําการวิพากษ�สภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ�
เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 3. สร1างกรอบแนวคิดหลังประเมินผลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร� ท่ีได1จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ� 
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บทท่ี 4 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร�กับบทบาทด�านพิพิธภัณฑ� 
 

 โรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนเก�าแก�แห�งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีประวัติความ
เป�นมาต้ังแต�ป"พ.ศ. 2428 ก�อต้ังข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว รัชกาล
ที่ 5 ภายใต0พระราชดําริที่ต0องการให0ราษฎรไทยได0รับการศึกษาอย�างทั่วถึง จึงสร0างโรงเรียนหลวง
ภายในวัดเทพศิรินทราวาสข้ึน และกลายเป�นจุดกําเนิดของโรงเรียนเทพศิรินทรสืบเรื่อยมา (จินตนุช 
กุลทนันทน, 2535: 34) และเมื่อได0ศึกษาค0นคว0าเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเทพศิรินทร 
ยังพบว�ามีส�วนเกี่ยวข0องกับเรื่องราวสําคัญต�าง ๆ ในอดีต กล�าวคือ เป�นที่ตั้งของวัด วัง ตลาด และ
ชุมชน จึงนับได0ว�าโรงเรียนเทพศิรินทรตั้งอยู�ในบริเวณที่มีคุณค�าทางประวัติศาสตรและควรค�าแก�
การศึกษาเป�นอย�างยิ่ง 
 การวางรากฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรยังก�อให0เกิดคุณูปการต�อสังคม 
ในการสร0างนักเรียนที่มีความรู0 ความสามารถในสาขาอาชีพต�าง ๆ ตลอดจนการปลูกฝCงความเป�น
เทพศิรินทรที่สามารถสร0างแรงบันดาลใจ และสามารถเป�นแบบอย�างให0กับนักเรียนปCจจุบันใน
การศึกษาในโรงเรียนแห�งนี้ได0เป�นอย�างดี อีกท้ังยังเป�นการสร0างความเชื่อมั่นต�อโรงเรียนเทพศิรินทร
แก�บุคคลภายนอก 
 พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร เป�นสื่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวการ
ก�อต้ังของโรงเรียน การอบรมสั่งสอนด0านวิชาการและคุณธรรม นักเรียนเทพศิรินทรท่ีสร0างประโยชน
ต�อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการกลับมาตอบแทนพระคุณของโรงเรียนเทพศิรินทรในรูปแบบ
ต�าง ๆ โดยวัตถุประสงคเพ่ือเป�นแหล�งเรียนรู0สมัยใหม�เก่ียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร และสร0างแรง
บันดาลใจให0กับนักเรียนปCจจุบัน และผู0เข0าชมท่ัวไปให0ตระหนักกับเกียรติภูมิของความเป�นเทพศิรินทร
ในทุกมิติ 
 
ท่ีตั้งและบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 โรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนเก�าแก�มีอายุการก�อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2428 ตั้งอยู�ในเขต
ปGอมปราบศัตรูพ�าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีต้ังของโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นบริเวณที่มีคุณค�าทาง
ประวัติศาสตร โดยชื่อ “ปGอมปราบศัตรูพ�าย” ตั้งขึ้นเพื่อเป�นอนุสรณแก�ปGอมสําหรับปGองกันข0าศึกท่ี
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ตั้งอยู�ใต0ตลาดนางเลิ้งบ0านญวนใกล0สะพานนพวงศซึ่งเป�นหนึ่งในแปดปGอม (ภาพที่ 4) ที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล0าเจ0าอยู�หัวโปรดเกล0าโปรดกระหม�อมให0สร0างข้ึนตลอดแนวฝCJงคลองผดุงกรุงเกษม 
(คูพระนครใหม�ในสมัยนั้น) ต�อมาเมื่อตัวเมืองขยายออกไปมากขึ้นและความจําเป�นในการปGองกัน
ศัตรูด0วยปGอมปราการก็หมดไป ปGอมนี้จึงถูกรื้อลงพร0อมกับปGอมอื่น ๆ (สํานักงานเขตปGอมปราบศัตรู
พ�าย, [CD-ROM]) 
 เขตป#อมปราบศัตรูพ&าย  
 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร แบ�งเขตการปกครองออกเป�น 5 แขวง ได0แก� แขวง
ปGอมปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร แขวงคลองมหานาค แขวงบ0านบาตร และแขวงวัดโสมนัส มีอาณา
เขตติดต�อกับส�วนอ่ืน ๆ ได0แก� ทิศเหนือ ติดต�อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป�นเส0นแบ�งเขต ทิศ
ตะวันออก ติดต�อกับเขตปทุมวัน มีคลองผดุงกรุงเกษมเป�นเส0นแบ�งเขต ทิศใต0 ติดต�อกับเขตสัม
พันธวงศ มีถนนพระรามท่ี 4 และถนนเจริญกรุงเป�นเส0นแบ�งเขต ทิศตะวันตก ติดต�อกับเขตพระนคร 
มีคลองรอบกรุง (คลองโอ�งอ�าง) และถนนราชดําเนินนอกเป�นเส0นแบ�งเขต 
 

 
 
ภาพท่ี 5  แนวปGอมปราการท้ังแปดในอดีต 
 (ภาพจากสํานักงานเขตปGอมปราบศัตรูพ�าย, [CD-ROM]) 
 
 เขตปGอมปราบศัตรูพ�ายอยู�ในเขตอนุรักษเมืองเก�า ที่มีแหล�งท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมทางฝCJงพระนครมากมาย เช�น วัดสระเกศราชมหาวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร 
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล�งเน�ยยี่) วัดพลับพลาชัย วัดสิตาราม วัดคณิกาผล วัดพระพิเรนทร วัดสุนทร
ธรรมทาน (วัดแคนางเลิ ้ง) วัดดิสานุการาม วัดเทวีวรญาติ พิพิธภัณฑพระปกเกล0าเจ0าอยู �ห ัว 
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พิพิธภัณฑวังวรดิศ บ0านนราศิลปV ศาลาเฉลิมธานี เวทีมวยราชดําเนิน ชุมชนบ0านบาตร อีกทั้งเป�น
แหล�งเศรษฐกิจที่สําคัญมากมาย ได0แก� ตลาดนางเลิ้ง คลองถม ตลาดโบXเบ0 นับได0ว�าพื้นที่เขตปGอม
ปราบศัตรูพ�ายเป�นพ้ืนท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ โรงเรียนเทพศิรินทรมีความสัมพันธที่ใกล0ชิดกับวัดเทพศิรินทราวาสมา
ต้ังแต�อดีต เนื่องจากโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนหลวงในวัดเทพศิรินทราวาสมาก�อน อีกท้ังพ้ืนท่ี
ในการก�อต้ังอาคารเรียนต�าง ๆ และการศึกษาของโรงเรียนยังได0รับการสนับสนุนจากวัดมาโดยตลอด 
(จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 37) การศึกษาประวัติความเป�นมาของวัดเทพศิรินทราวาสจึงมี
ความสําคัญในการเข0าใจบริบทของการก�อต้ังโรงเรียนเทพศิรินทรมากยิ่งข้ึน 
 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  
 เป�นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ก�อต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2419 โดยพระบาท   
สมเด็จพระจุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ สร0างขึ้นเพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติ 
เมื่อพระชนมายุครบ 25 ชันษา และทรงอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณแห�งองคสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี จึงขอกล�าวประวัติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
โดยสังเขป ดังนี้ (วิทู รักษวนิชพงศ, 2536: 22-24) 
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เป�นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล0า
เจ0าอยู�หัว และทรงเป�นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอกรมหมื่นมาตยาพิทักษ และ
พระชนนีน0อย ซ่ึงพระชนกและพระชนนีสิ้นพระชมนต้ังแต�พระชันษายังน0อย  
 เม่ือครั้งเสด็จเข0าประทับในพระบรมมหาราชวังได0อยู�ถวายงานพัด และเป�นที่โปรดปราน
ของสมเด็จพระอัยกาธิราช จนพระราชทานนามว�า "หม�อมเจ0าหญิงรําเพย" ซึ่งแปลว�า การพัดอย�าง
โชย ๆ ถูกต0องตามแบบแผน และเมื่อเจริญพระชันษาทรงศึกษาทั้งอักขรวิธี ศิลป และราชประเพณี
จนทรงมีความรู0แขนงต�าง ๆ  
 พ.ศ. 2395 ทรงสถาปนาหม�อมเจ0าหญิงรําเพยไว0ในตําแหน�งมเหสี และมีพระนามว�า 
"พระองคเจ0ารําเพยภมราภิรมย" แปลว�า ทรงเป�นบุปผาชาติท่ีเป�นท่ียินดี และเป�นท่ีพักพิงของหมู�ภมร 
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระโอรสและพระธิดา 4 พระองค ได0แก�  
 สมเด็จเจ0าฟGาชายจุฬาลงกรณ ต�อมาได0เถลิงถวัลยราชสมบัติเป�นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว 
 สมเด็จเจ0าฟGาหญิงจันทรมณฑลโสภณภควดี ต�อมาทรงได0รับสถาปนาเป�นกรมหลวงวิ
สุทธิกระษัตริย 
 สมเด็จเจ0าฟGาชายจาตุรนตรัศมี ต�อมาทรงได0รับสถาปนาเป�นกรมพระจักรพรรดิพงศ 
 สมเด็จเจ0าฟGาชายภาณุรังษีสว�างวงศ ต�อมาทรงได0รับสถาปนาเป�นจอมพลสมเด็จพระ
ราชป_ตุลาบรมพงศาภิมุข เจ0าฟGาภาณุรังษีสว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 
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 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงมีพระพลานามัยไม�ค�อยแข็งแรงตั้งแต�ประสูติ
พระโอรสองคสุดท0าย และในวันท่ี 9 กันยายน 2404 ได0เสด็จสวรรคต รวมพระชนมายุ 28 พรรษา 
 แม0ว�า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีจะสวรรคตตั้งแต�พระชนมายุยังน0อย แต�พระ
ราชโอรสทุกพระองคได0บําเพ็ญคุณประโยชนแก�ประเทศชาติมากมาย วัดเทพศิรินทราวาสจึงเป�น
อนุสรณหนึ่งท่ีสร0างไว0แก�พระบรมราชชนนี 
 บริเวณภายในวัดเทพศิรินทราวาสยังปรากฎสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ ได0แก� (วิทู รักษวนิชพงศ, 
2536: 80-82)  
 1. กําแพงชั้นใน เป�นกําแพงกั้นระหว�างโรงเรียนกับเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส โดยมี
ซุ0มประตูกลางทรงจตุรมุขยอดมงกุฎเข0าสู �เขตพุทธาวาส สําหรับกําแพงด0านในมีศาลาโถง มุง
กระเบื้อง 2 หลังอยู�ท้ังสองข0างซุ0มประตู และมียอดทรงมงกุฎและศาลาโถงอีก 2 หลังท่ีด0านหน0าและ
ด0านหลังพระอุโบสถ อีกท้ังยังมีหอระฆังยอดทรงมงกุฎอยู�ถัดศาลาโถงริมกําแพงออกไปทางทิศเหนือ
และใต0 
 2. กําแพงแก0วเขตวิสุงคามสีมาเดิม เป�นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอบพระอุโบสถเป�นเขต
พุทธาวาส สําหรับเข0าออกระหว�างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสท้ัง 3 คณะ 
 3. ฐานพระศรีมหาโพธิ์ ก�อเป�นฐานปCทมย�อไม0สิบสอง ภายในบริเวณกําแพงแก0ว มี
บันไดขึ้นลงทางด0านตะวันออก ถมดินปลูกต0นโพธิ์ซึ่งเป�นต0นไม0ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0า
เจ0าอยู�หัวทรงเพาะเมล็ดพันธุโพธิ์พุทธคยาด0วยพระองคเอง ในป"พ.ศ. 2411 ต�อมาจึงแห�นํามาปลูกไว0 
ณ วัดเทพศิรินทราวาสในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2420 
 

 
 
ภาพท่ี 6 บริเวณพระอุโบสถและต0นพระศรีมหาโพธิ์ภายในวัดเทพศิรินทราวาส 
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 พระอุโบสถ สร0างแล0วเสร็จเมื่อพ.ศ. 2443 โดยใช0เวลาก�อสร0างราว 23 ป" หน0าต�างด0าน
นอกเขียนด0วยลายรดน้ํา ส�วนด0านในพื้นทาชาดเขียนลายทองเป�นรูปเทพบุตร ยืนชูช�อดอกรําเพย 
ซุ0มประตูหน0าต�างด0านนอกทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ ส�วนด0านในเป�นลายปCcนคล0ายลายก0าน
ขด ทําด0วยทองปูนเพชรป_ดทองทึบ เป�นซุ0มเครือไม0ดอกผูกล0อมตราพระเก้ียวยอดท่ีอยู�เหนือพานรอง 
2 ชั้น มีช0างสามเศียรยืนบนแท�นทูนพานต้ังเครื่องสูง 2 ข0าง มีราชสีห คชสีห ประคองเครื่องสูง พ้ืน
เพดานในทาชาดประดับลายกนกทวยเทพ ซ่ึงมีเครื่องราชกกุธภัณฑ แทรกล0อมรูปจําลองตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ 5 ตระกูล ได0แก� รูปตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป�นโบราณมงคลนพรัต
นราชวราภรณ รูปตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป�นท่ีเชิดชูยิ่งช0างเผือก รูปตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
สําหรับตระกูลจุลจอมเกล0า รูปตราเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎสยาม รูปตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติรุ�งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ 
 พระพุทธรูปสําคัญ 5 องคภายในพระอุโบสถ ได0แก�  
 พระประธานปางสมาธิบนฐานชุกชีสูง ทรงปราสาทจตุรมุข มีพระอัครสาวกนั่งพับเพียบ
ประนมหัตถอยู�ในมุมซ0ายขวา  
 พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว
โปรดเกล0าฯให0เชิญมาไว0ภายในพระอุโบสถหลังจากสมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอเจ0าฟGาเยาวมาลย
นฤมล สิ้นพระชนม 
 พระปฏิมากรฉลองพระองคสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย เป�นปางห0ามสมุทร สูง 1.73 
เมตร 
 พระปฏิมากรฉลองพระองคสมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอ เจ0าฟGาจันทรมณฑลโสภณภควดี 
กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย เป�นปางห0ามญาติ สูง 1.50 เมตร 
 พระนิรันตราย เป�นพระพุทธรูปประจํารัชกาลที่ 4 ที่มีพระราชประสงคจะอัญเชิญไป
ประดิษฐาน ณ วัดธรรมยุต วัดละองค แต�ยังมิได0อัญเชิญก็สิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0า
เจ0าอยู�หัวจึงอัญเชิญมาใน พ.ศ. 2421 
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ภาพท่ี 7 ภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส 
 
 จาตุรนตอนุสสารี (ด0านเหนือ) และภาณุรังษีอนุสสร (ด0านใต0 ) สร0าง ข้ึนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล0าเจ0าอยู�หัว รัชกาลท่ี 7 ในป" พ.ศ. 2472 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห0าม
สมุทร เพ่ืออุทิศเป�นพระราชกุศล และเป�นท่ีประดิษฐานพระราชสรีรังคาร สมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอ 
เจ0าฟGาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ (ราชสกุลจักรพันธุ) และสมเด็จพระป_ตุลาบรมพงศาภิมุข 
เจ0าฟGาภณุรังษีสว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช (ราชสกุลภาณุพันธุ) เนื่องจากท้ังสองพระองค
เป�นพระป_ตุลาท่ีประสูติร�วมพระครรโภทรเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว 
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 สังฆาวาส เป�นหมู�กุฏิของพระสงฆ โดยคณะเหนือมีกุฏิเจ0าอาวาส กุฏิตึกแถว 2 ชั้น และ
ศาลาการเปรียญ คณะใต0เป�นกุฏิตึกแถวเช�นเดียวกัน และคณะกลางอยู�ทางทิศตะวันตกจรดสระน้ํา
สร0างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2432 โดยเจ0าพระยานรรัตนราชมานิตย ประกอบไปด0วยกุฏิตึกแถว เดิมทีใช0เป�น
โรงเรียนปริยัติธรรม 
 สุสานหลวง (ภาพที่ 8) อยู�บริเวณหลังวัด โดยมีสระน้ําคั่นระหว�างคณะกลางและสุสาน 
สถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2436 ตามพระราชประสงคของรัชกาลท่ี 5 เพ่ือใช0เป�นท่ีพระราชทานเพลิงศพ
เจ0านายท่ีไม�ได0ออกเมรุฯท่ีท0องสนามหลวงและสําหรับทุกชั้นบรรดาศักด์ิตามพระบรมราชานุญาต 
 

 
 
ภาพท่ี 8 สุสานหลวงภายในวัดเทพศิรินทราวาส 
 
 พลับพลาอิศริยาภรณ (ภาพที่9) สร0างขึ้นเพื่อเป�นที่ตั้งพระศพพระองคเจ0าอิศริยาภรณ 
ต�อมาใช0เป�นท่ีประทับในเวลาเสด็จพระราชทานเพลิงศพอ่ืน ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 9 พลับพลาอิศริยาภรณ 
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 เมรุถาวร เป�นสถานที่ประกอบฌาปนพิธีอย�างถูกต0องตามสุขลักษณะ โดยพระบาท 
สมเด็จพระเจ0าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล0าฯให0สร0างขึ้น ดัดแปลงจากเมรุของเจ0าฟGากรมหลวง
นครราชสีมา โดยใช0ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชเจ0า กรมหลวงวชิรณวงศเป�น
พระศพแรก ในป"พ.ศ. 2503 
 นอกจากนี ้ การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาสเป�นการวางทิศทางที่เหมาะสม โดย
โรงเรียนอยู�ทางด0านตะวันออก หน0าวัดและเขตพุทธาวาสอยู�ส�วนกลาง และสุสานอยู�ด0านตะวันตก 
ดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวัน เริ่มด0วยวัยเด็ก วัยกลางคน และปCจฉิมวัยซึ่งไปสุดสิ้นที่สุสาน จึง
กล�าวได0ว�าโรงเรียนเทพศิรินทรมีความสัมพันธอย�างใกล0ชิดกับวัดเทพศิรินทราวาสตั้งแต�อดีต จนถึง
ปCจจุบัน (จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 98) 
 
ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 การเปลี ่ยนแปลงครั ้งสําคัญของประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล0า
เจ0าอยู�หัว ทําให0การศึกษาเป�นเครื่องมือในการพัฒนาราษฎรไทยให0ทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยป" 
พ.ศ. 2427 ปรากฎหลักฐานในการก�อตั้งโรงเรียนหลวงในวัดจํานวน 23 โรง (จินตนุช กุลทนันทน, 
2535: 37) โรงเรียนหลวงในวัดเทพศิรินทราวาสจึงเป�นโรงเรียนหนึ่งท่ีได0รับความร�วมมือจากเจ0าอาวาส 
ในการจัดต้ังโรงเรียนเพ่ือสนองพระราชประสงคนี้ 
 การศึกษาภายในวัดเทพศิรินทราวาสในอดีตเป�นการเรียนกับพระภิกษุสงฆ โดยเป�นการ
เรียนวิชาเพ่ือให0อ�านออกเขียนได0 คิดเลขเป�น และการอบรมจริยธรรม สําหรับสถานท่ีเรียนได0อาศัย
ศาลาการเปรียญของวัด (จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 32) จนเม่ือ พ.ศ. 2445 ตึกเรียนหลังแรกสร0าง
แล0วเสร็จ โดยการสนับสนุนด0านทุนทรัพยของสมเด็จพระราชป_ตุลาบรมพงศาภิมุข เจ0าฟGาภาณุรังษี
สว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ด0วยทรงดําริเพ่ืออุทิศพระกุศลสนองพระเดชพระคุณ
พระชนนี ประกอบกับหม�อมแม0นพระชายาถึงอสัญกรรม ตึกเรียนนี้จึงชื่อว�า ตึกแม0นนฤมิตร 
ผู0ออกแบบตึกเรียนหลังนี้ คือสมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอเจ0าฟGาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ 
(วิทู รักษวนิชพงศ, 2536: 27-51) 
 ต�อมา ตึกเรียนหลังที่สองถือกําเนิดขึ้นจากการบริจาคทรัพยจํานวน 11, 000 บาท จาก
พระยาโชฎึกเลาหะเศรษฐี (ม้ิน เลาหะเศรษฐี) โดยเป�นท่ีเรียนวิทยาศาสตร 
 การก�อสร0างตึกเรียนยังดําเนินต�อไป โดยกระทรวงธรรมการจัดสร0างตึกเรียนด0านทิศใต0 
มีชื ่อว�า “ตึกเยาวมาลยอุทิศ” เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก�สมเด็จเจ0าฟGาเยาวมาลยนฤมล กรมขุน
สวรรคโลกลักษณวดี พระราชธิดาที่สิ้นพระชนม ตลอดจนพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฎ 
ป_ยมหาราชปดิวรัดา พระมาตุฉา สมเด็จเจ0าฟGามาลินีนภดาราและสมเด็จเจ0าฟGานิภานภดล พระ
ขนิษฐภคินี ร�วมประทานทุนทรัพยในครั้งนี้ด0วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 49 

 นอกจากนี้ ช�วงก�อนสงครามโลกยังมีการสร0างสถานที่ศึกษาภายในโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 

2 หลัง ได0แก� การจัดสร0างโรงพละในป"พ.ศ. 2464 ตั้งอยู�บริเวณศาลาการเปรียญภายในวัด การ

จัดสร0างนี้มาจากทรัพยของสมเด็จเจ0าฟGากรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย และการสร0างตึกป_ยราชบพิตร

ปดิวรัดา ต้ังอยู�ข0างตึกเยาวมาลยอุทิศ ในป" พ.ศ. 2474 โดยเป�นตึกเรียนสองชั้นท่ีสมเด็จพระเจ0าพี่ยา

เธอ เจ0าฟGากรมหลวงลพบุรีราเมศวรบริจาคทรัพยเพ่ือทรงอุทิศส�วนพระกุศลถวายแด�พระวิมาดาเธอ

กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

 จึงกล�าวได0ว�า โรงเรียนเทพศิรินทรได0รับการสนับสนุนจากวัดท่ีมีบทบาทอย�างมากในการ

เอื้อเฟg cอสถานที่ และการอบรมสั ่งสอนนักเรียนโดยพระภิกษุ ต�อมาเมื่อมีการก�อสร0างตึกเรียน 

โรงเรียนยังได0รับการสนับสนุนโดยพระบรมวงศานุวงศที่ร�วมบริจาคทรัพยในการสร0างและจัดหา

ครุภัณฑที่ใช0ในการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทรจึงเป�นโรงเรียนสําหรับราษฎโรงเรียนแรก ๆ ที่ได0รับ

การสนับสนุนจากวัดและวังอย�างแท0จริง (จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 98) 

 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2488 โรงเรียนเทพศิรินทรและวัดเทพศิรินทราวาสได0รับความเสียหาย

จากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตึกแม0นนฤมิตร ตึกโชฎึกเลาหเศรษฐี และโรงพละไม�สามารถ

ซ�อมแซมได0 ทําให0นักเรียนเทพศิรินทรต0องอาศัยสุสานหลวงภายในวัดเป�นสถานท่ีเรียนชั่วคราว 

 กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมนักเรียนเก�าเทพศิรินทร และวัดเทพศิรินทราวาสได0ร�วมมือ

ในการซ�อมแซมตึกเยาวมาลยอุทิศ และตึกป_ยราชบพิตรปดิวรัดา พร0อมทั้งสร0างโรงไม0ไผ�หลังคามุง

จากเพ่ือใช0เป�นสถานท่ีเรียนระหว�างการบูรณะตึกเรียนท่ีได0รับความเสียหายอย�างหนัก 

 พ.ศ. 2491 ตึกโชฎึกเลาหเศรษฐี ได0รับการบูรณะด0วยทุนของรัฐบาล และอีกหนึ่งป" ต�อมา

ตึกนฤมิตรได0รับประทานชื่อใหม�จากสมเด็จพุทธโฆษาจารยโดยใช0ชื่อว�า ตึกแม0นศึกษาสถาน โดยยังคง

รูปแบบสถาปCตยกรรมเดิมไว0 

 การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรรุดหน0าไปมาก จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทําให0

สถานที่เรียนไม�เพียงพอ ตึกเยาวมาลยอุทิศ และตึกป_ยราชบพิตรปดิวรัดาจึงถูกรื้อทิ้งเพื่อสร0างตึก

เรียน 6 ชั้น ระหว�างนี้ตึกนิภานภดล เป�นตึกท่ีสร0างข้ึนโดยพระทรัพยของสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ0าฟGา

กรมขุนอู�ทองเขตตขัตติยนารี เพื่อเป�นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมเดิมของวัดถูกทิ้งร0างหลังจาก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 อาจารยบุญอวบ บูรณะบุตร อาจารยใหญ�โรงเรียนเทพศิรินทรในขณะนั้นจึงขอ

อนุญาตพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทัตโต) เจ0าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ในการใช0ตึกนิภานภดล

เป�นตึกเรียนจนถึงปCจจุบัน 

 พ.ศ. 2515 ตึกเรียน 6 ชั้นสร0างแล0วเสร็จมีชื่อว�า ตึกเยาวมาลยอุทิศป_ยราชบพิตรปดิวรัดา 

โดยสมเด็จพระเจ0าภคินีเธอเจ0าฟGาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ 
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 นอกจากนี้ ยังมีการสร0างตึกเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนมากข้ึนตามนโยบาย
ของทางราชการ และเป�นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษต�าง ๆ โดยป" พ.ศ. 2528 ตึก100 ป"เทพศิรินทร
สร0างเสร็จในโอกาสที่โรงเรียเทพศิรินทรครบรอบ 100 ป" จนป" พ.ศ. 2552 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป�น
ตึกภาณุรังษี เพ่ือฉลองวาระ 150 ป"แห�งการประสูติของสมเด็จพระราชป_ตุลาบรมพงศาภิมุข เจ0าฟGา
ภาณุรังษีสว �างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ผู 0ประทานตึกเร ียนหลังแรกแก�โรงเรียน 
(โรงเรียนเทพศิรินทร, ม.ป.ป: 7) 
 พ.ศ. 2539 โรงเรียนเทพศิรินทรได0รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร0างตึก
เทิดพระเกียรติ เพ่ือเป�นการฉลองป"มหามงคลกาญจนาภิเษก 
 การก�อต้ังของโรงเรียนเทพศิรินทรโดยการจัดสร0างอาคารเรียนถือเป�นประโยชนอย�างยิ่ง
ต�อการขยายโอกาสทางการศึกษา อีกท้ังโรงเรียนเทพศิรินทรยังเป�นโรงเรียนท่ีผลิตนักเรียนคุณภาพสู�
สังคมมาแล0วหลายรุ�น ด0วยการสั่งสอนด0านวิชาการ การอบรมจริยธรรม และการปลูกฝCงความเป�น
เทพศิรินทรซ่ึงเป�นสิ่งสําคัญในการสร0างเอกลักษณเฉพาะให0กับนักเรียนเทพศิรินทรมาแล0วรุ�นต�อรุ�น 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรมีรากฐานยาวนานตั้งแต�อดีต และเมื่อย0อนดู
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทรต้ังแต�อดีตจนถึงปCจจุบัน จะเห็นวิวัฒนาการทางการศึกษาได0
ดังต�อไปนี้ (ภาพท่ี 10) (ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ, ม.ป.ป.: 19-21) 
 ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2428-2444) เป�นยุคที่พระภิกษุจากวัดเทพศิรินทราวาสมีส�วนสําคัญใน
การสั่งสอนอักขรวิธี โดยมีรัฐให0ความช�วยเหลือด0านการกําหนดเนื้อหาการเรียนขั้นมูลศึกษาให0กับ
นักเรียนเทพศิรินทร ในขณะนั้นโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนหลวงในวัด จึงมีชื่อว�า โรงเรียนวัด
เทพศิรินทราวาส ซ่ึงนอกจากด0านวิชาการแล0ว วัดยังมีบทบาทด0านกิจการนักเรียน ด0านธุรการ ด0าน
บุคลากร และด0านความสัมพันธระหว�างบุคคลต�าง ๆ ที่เกี่ยวข0องกับโรงเรียน ส�วนวังจะมีบทบาทใน
การจัดหาเงินทุนในการจัดสร0างอาคารเรียน (จินตนุช กุลทนันทน, 2535: 79, 98) 
 ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2445-2450) โรงเรียนเทพศิรินทรถือกําเนิดข้ึน โดยมีอาคารเรียนหลังแรก
คือ อาคารแม0นนฤมิตรท่ีได0รับการสนับสนุนจากเจ0าฟGาภาณุรังษีสว�างวงศ ผู0ประทานพระทรัพยในการ
สร0างอาคาร ในช�วงเวลานั้นโรงเรียนเทพศิรินทรได0จัดการเรียนการสอนในชั้นมูลศึกษาถึงประถมศึกษา 
และมีเหตุการณสําคัญอยู� 2 เหตุการณ คือ เม่ือ พ.ศ. 2445 โรงเรียนฝhกหัดอาจารยได0มาใช0พ้ืนท่ีชั้น 2 
ของตึกแม0นนฤมิตร และได0ย0ายจากไปในเวลาต�อมา และโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเข0ามาใช0พื้นท่ี
ชั้น 2 ของอาคารแม0นนฤมิตร โดยในระยะแรกเม่ือ พ.ศ. 2449 โรงเรียนเทพศิรินทรยังทําการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา จนเม่ือพ.ศ. 2451 โรงเรียนเทพศิรินทรได0ถูกรวมเข0ากับชั้นมัธยมศึกษา จึงได0
ชื่อว�า โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร 
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 ยุคท่ี 3 (พ.ศ.2452-2456) ในช�วงเวลานั้นนักเรียนชั้นมัธยมสูงของโรงเรียนมัธยมพิเศษ
เทพศิรินทรได0ถูกย0ายให0ไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงทําให0นักเรียนเทพศิรินทรไม�มี
นักเรียนชั้นมัธยมสูงเพ่ือสอบแข�งขันทุนเล�าเรียนหลวงในระดับประเทศ 
 ยุคที่ 4 (พ.ศ.2457-2493) โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร มีการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยม 8 จนเม่ือพ.ศ. 2480 จึงยุบระดับชั้นประถม นับแต�นั้นเป�นต0นมา โรงเรียน
เทพศิรินทรจึงเป�นโรงเรียนระดับชั้นมัธยม และในช�วงพ.ศ. 2492-2489 ชั้นมัธยม 7-8 ถูกยุบตามคํา
ลั่งของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
 ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2494-2513) โรงเรียนวัดเทพศิรินทรจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษามาโดยตลอดแม0ว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาออกเป�น ระบบประถม 7 ชั้น 
และมัธยม 5 ชั้น 
 ยุคที่ 6 (พ.ศ. 2514-ปCจจุบัน) โรงเรียนเทพศิรินทรได0กลับมาใช0ชื่อที่ได0รับพระราชทาน
มาต้ังแต�ครั้งก�อต้ังโรงเรียน การจัดการศึกษาเป�นไปในระบบประถม 6 ชั้น และมัธยม 6 ชั้น ดังเช�น
ในปCจจุบัน 
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ภาพท่ี 10 วิวัฒนาการทางการการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร�ในป+จจุบัน 
 ปCจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ�พิเศษ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(โรงเรียนเทพศิรินทร, ม.ป.ป.: 2-3) นอกจากนี้ โรงเรียนเทพศิรินทรยังมีโรงเรียนในเครืออีก 9 แห�ง 
ได0แก� โรงเรียนเทพศิรินทรร�มเกล0า โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสามปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร
นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทรพุแคสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญ0า โรงเรียนเทพศิรินทรขอนแก�น 
โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม� โรงเรียนเทพศิรินทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และ
โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ 
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 การดําเนินงานด0านการศึกษาในปCจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทรมีการวางทิศทางการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และองคกรภายใต0ยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว 
 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเทพศิรินทรกําหนดกรอบในการดําเนินงานภายใต0วิสัยทัศนของการ "เป�น
องคกรชั้นนําแห�งการเรียนรู0สู�มาตรฐานสากล พัฒนาผู0เรียนสู�ความเป�นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป�นสุภาพบุรุษ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีจิตสํานึกในความเป�นไทยและศักยภาพเป�นพลโลก" 
ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงเป�นไปเพ่ือพัฒนาองคกรไปพร0อม ๆ กับผู0เรียนให0มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคท่ีได0กําหนดไว0 (โรงเรียนเทพศิรินทร, ม.ป.ป: 10-11) 
 สําหรับพันธกิจของโรงเรียนเทพศิรินทรประกอบด0วยประเด็นดังต�อไปนี้ 
 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู0ให0ได0มาตรฐานการศึกษาชาติและสากล เพ่ือพัฒนา
ผู0เรียนสู�ความเป�นเลิศ ให0มีความสมดุลทั้งด0านความรู0 ความคิดและความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ทุกด0าน 
 2. จัดการศึกษาอบรมผู0เรียนให0เป�นผู0มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป�นสุภาพบุรุษ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรับผิดชอบและดํารงชีวิตในสังคมได0อย�างมีความสุข 
 3. จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู0เรียนให0มีทักษะพ้ืนฐาน ท้ังด0านการคิด การเรียนรู0 
การทํางานและการพัฒนาตนเอง มีความสมบูรณท้ังด0านร�างกาย จิตใจและห�างไกลยาเสพติด 
 4. สร0 างจิตสํ านึกในความเป�นไทยและพลโลก ยึด ม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป�นประมุข  
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให0เป�นผู0มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู0 ความสามารถ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
 6. บริหารจัดการด0วยระบบคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองคกรให0มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ดําเนินการท่ีเป�นเลิศสู�มาตรฐานสากล 
 7. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล�งการเรียนรู0 เพ่ือใช0แสวงหาองคความรู0สู�การเป�นผู0นํา
องคกรแห�งการเรียนรู0 
 8. สร0างความร�วมมือกับองคกร เครือข�าย ผู0ปกครองและชุมชนเข0ามามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  
 9. เสริมสร0างเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบัน เพ่ือเป�นการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
องคกรอย�างยั่งยืน 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรจึงเป�นไปเพ่ือบรรลุเปGาหมายในการพัฒนา 
3 ด0าน ได0แก� การพัฒนาคุณภาพนักเรียนท้ังด0านจิตใจและสติปCญญา การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรโดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
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ภาพท่ี 11 โครงสร0างการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร 
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 1. ด0านคุณภาพนักเรียน มุ�งสร0างนักเรียนที่มีความรู0 และความคิด การอยู�ร�วมกับผู0อื่น
ในสังคม ตลอดจนมีความสมบูรณท้ังทางกายและจิตใจ 
 2. ด0านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป�นการพัฒนาให0มีความรู0ความสามารถ 
และคุณธรรม ตลอดจนสร0างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 3. ด0านคุณภาพการบริหารจัดการ เป�นการสร0างระบบงานที่มีคุณภาพ โดยนําสื ่อ
เทคโนโลยีมาใช0ในการติดตามผล และพัฒนาด0านการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป�นผู0นํา
องคกรแห�งการเรียนรู0 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทรมุ�งเน0นการพัฒนาอย�างรอบด0านภายใต0
สังคมในยุคปCจจุบัน ซึ ่งผลงานในการพัฒนาของโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนเทพศิรินทรที ่มี
คุณภาพและสร0างชื่อเสียงให0กับโรงเรียนมาแล0วหลายรุ�น 
 ความก�าวหน�าของนักเรียนเทพศิรินทร�  
 ด0วยรากฐานในการพัฒนาด0านการศึกษาที่มีมาอย�างยาวนาน ทําให0นักเรียนเทพศิรินทร
ได0ร ับการยอมรับจากการเข0าแข�งขันทั้งทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปหัตถกรรมต�าง ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 ในแต�ละป"การศึกษาทุกกลุ�มสาระการเรียนรู0 ได0แก� กลุ�มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร 
กลุ�มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร กลุ�มสาระการเรียนรู0ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู0ภาษาไทย กลุ�ม
สาระการเรียนรู0ภาษาต�างประเทศ กลุ�มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ�มสาระ
การเรียนรู0การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ�มสาระการเรียนรู0สุขศึกษาและพลศึกษา ได0ส�งนักเรียนเข0า
ร�วมประกวดในรายการต�าง ๆ จนสามารถคว0ารางวัลด0านวิชาการ กีฬา ดนตรี และศิลปะมา
ครอบครองได0หลายรายการ เช�น รางวัลเหรียญทองการแข�งขันเอแมทและซูโดกุในรายการครอสเวิรด
เกมกรังดปรีซชิงแชมปVประเทศไทย ซ่ึงเป�นการแข�งขันความสามารถทางคณิตศาสตร เหรียญเงินการ
แข�งขันโอลิมป_กวิชาการระดับชาติ สาขาชีววิทยา เหรียญทอง เด่ียวซออู0ในการแข�งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 63  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รางวัลชนะเลิศการ
แข�งขันบาสเกตบอล รุ�นอายุ 14 ป"การแข�งขันบาสเกตบอลชิงถ0วยผู0บัญชาการ กองทัพอากาศ เป�นต0น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป�นสิ่งสะท0อนคุณภาพการพัฒนานักเรียน อีกทั้งยังส�งผลให0
นักเรียนเทพศิรินทรได0ศึกษาต�อยังมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ สู�การเป�นบุคลากรในสาขาอาชีพ
ต�าง ๆ ของสังคมในอนาคต เช�น หมอ อาจารย นักกฎหมาย นักธุรกิจ เป�นต0น 
 ความเป1นเทพศิรินทร�  
 การปฏิบัติกิจกรรมระหว�างรุ�นพี่ รุ�นน0อง และเพื่อน เป�นส�วนหนึ่งในการหล�อหลอมให0
นักเรียนเทพศิรินทร "รักษในเกียรติภูมิของโรงเรียน" แม0ว�าจะจบการศึกษาไปแล0ว การได0กลับมา
สักการะศูนยรวมจิตใจของชาวเทพศิรินทรยังเป�นสิ ่งที่ปฏิบัติเสมอมา ได0แก� พระราชานุสาวรีย
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สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี อนุสรณแก�ปฐมเหตุในการสร0างโรงเรียนแห�งนี้ และพระบรม 
ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวอานันทมหิดล พระมหากษัตริยที่ทรงเป�นนักเรียนเก�า
เทพศิรินทร โดยทุกป"จะมีนักเรียนเก�ารุ�นต�าง ๆ สมาคมนักเรียนเก�าเทพศิรินทรในพระบรมราชูปถัมภ 
และนักเรียนปCจจุบันร�วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ตลอดจนการที่นักเรียนเก�ากลับมาช�วยเหลือและ
พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบต�าง ๆ ยังเป�นสิ่งท่ีสะท0อนความเป�นเทพศิรินทรท่ีสามารถเป�นแบบอย�างให0
ปฏิบัติสืบต�อกันมา 
 ปCจจุบัน โรงเรียนเทพศิรินทรจัดกิจกรรมต�าง ๆ เพื่อหล�อหลอมความเป�นเทพศิรินทรท่ี
สมบูรณ ตามกรอบปฏิบัติ ดังนี้ (โรงเรียนเทพศิรินทร, 2558) 
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 รู0จักและประทับใจ  
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 2 สายใยรักและผูกพัน 
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 เชื่อม่ันในตนเอง 
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 เป�นแบบอย�างแก�รุ�นน0อง 
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 5 เตรียมพร0อมสู�อนาคต 
  ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 6 สืบสานเกียรติภูมิเทพศิรินทร 
 อย �างไรก็ตาม การพัฒนาศ ักยภาพล ูกแม �รํา เพยให 0ตรงตามอัตล ักษณข 0างต 0นมี
กระบวนการปฏิบัติโดยผู0วิจัยได0วิเคราะหจากปฏิทินการศึกษาประจําป" พบว�ามีรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมออกเป�น 3 ลักษณะ ได0แก� 
 กิจกรรมสานสัมพันธระหว�างเพื่อน-รุ�นน0อง-รุ�นพี่ (ภาพที่ 12) เช�น กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 และ 4 เพ่ือทําความรู0จักกับโรงเรียนเทพศิรินทร และสร0างความผูกพัน
ระหว�างรุ�นพี่และรุ�นน0อง การแข�งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี กิจกรรมวันวานทรงคุณค�าสู�วันลา
เทพศิรินทร 
 

   
 
ภาพท่ี 12 กิจกรรมสานสัมพันธระหว�างเพ่ือน-รุ�นน0อง-รุ�นพ่ี 
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 กิจกรรมระหว�างโรงเรียนและวัด (ภาพที่ 13) ได0แก� กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร0อน กิจกรรมสําคัญทางศาสนาต�าง ๆ การแข�งขันเพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา 
 

   
 
ภาพท่ี 13 กิจกรรมระหว�างโรงเรียนและวัด 
 
 กิจกรรมสักการะครู และผู0มีอุปการะคุณต�อโรงเรียน (ภาพที่ 14) เช�น พิธีไหว0ครู พิธี
ประดับเข็มโรงเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4 พิธีวางพวงมาลาในวันคล0ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี วันสถาปนา
โรงเรียนเทพศิรินทร 
 

    
 
ภาพท่ี 14 กิจกรรมสักการะครูและผู0มีอุปการะคุณต�อโรงเรียน 
 
 กิจกรรมเหล�านี้ ล0วนหล�อหลอมความเป�นลูกแม�รําเพยที่ได0รับการพัฒนาทั้งสติปCญญา 
และจิตใจ และแม0ว�าจะจบการศึกษาออกไปแล0ว การกลับมาช�วยเหลือและโรงเรียนยังเป�นสิ่งท่ี
นักเรียนเก�าและนักเรียนปCจจุบันคุ0นเคยเป�นอย�างดี ตลอดจนเป�นแบบอย�างเพื่อให0เกิดการสืบทอด
ต�อไป 
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พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 โรงเรียนเทพศิรินทรเป�นโรงเรียนหนึ่งท่ีมีเปGาหมายในการเป�นผู0นําองคกรแห�งการเรียนรู0 
ประกอบกับโรงเรียนเทพศิรินทรมีรากฐานในการพัฒนาด0านการศึกษามาอย�างยาวนาน มรดกที่สืบ
ทอดมาถึงปCจจุบัน ทําให0ศักยภาพในการพัฒนาด0านการศึกษาเป�นไปอย�างต�อเนื่อง 
 โครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร เป�นหลักฐานสําคัญอย�าง
หนึ่งในเพื่อสืบสานการพัฒนาด0านการศึกษาที่สอดคล0องกับยุคสมัยปCจจุบันอย�างเห็นเป�นรูปธรรม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป�นการสนับสนุนค�าใช0จ�ายทางการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร อันเป�น
ส�วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพแวดล0อมของโรงเรียน ชีวิตและความเป�นอยู�ของ
ครูและนักเรียนให0ดีขึ้น (โรงเรียนเทพศิรินทร, 2558) โครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ 
ก�อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ด0วยความร�วมมือของสมาคมนักเรียนเก�า ในพระบรมราชูปถัมภ และ
โรงเรียนเทพศิรินทร โดยประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร ได0แก� ดร.ชัยวัฒน 
วิบูลยสวัสดิ์ นักเรียนเก�าเทพศิรินทรรุ�น 04-06 การดําเนินงานของโครงการเงินบริจาคฯก�อให0เกิด
คุณประโยชนมากมายต�อการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร และเป�นโครงการที่ประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากเป�นโรงการท่ีสามารถใช0ลิทธิประโยชนในการลดหย�อนภาษีได0 2 เท�า และมีการรายงานผล
การดําเนินงานประจําป"อย�างโปร�งใส 
 ผลการดําเนินงานของโครงการเงินบริจาคฯเกิดประโยชนต�อการพัฒนาด0านต�าง ๆ ของ
โรงเรียน เช�น การปรับปรุงห0องสมุดกาญจนาภิเษกของโรงเรียนให0เป�นศูนยส�งเสริมการเรียนรู0ท่ี
ทันสมัย โดยใช0ชื่อว�า DS Knowledge Center การปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอรในห0องเรียน โครงการ
จัดหาครูพิเศษด0านต�าง ๆ รวมท้ังโครงการเชิญครูเกษียณกลับมาช�วยเหลือโรงเรียน เป�นต0น 
 

    
 
ภาพท่ี 15 ภาพพิพิธภัณฑและศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร 
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 สําหรับป"พ.ศ.2554-2555 โครงการเงินบริจาคฯจัดทําโครงการสําคัญคือ พิพิธภัณฑเพื่อ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร เพื่อให0เป�นแหล�งเรียนรู 0สมัยใหม�แก�นักเรียนเทพศิรินทร แทนท่ี
พิพิธภัณฑและศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร อันเป�นสถานที่เก็บรักษาสิ ่งของสําคัญของ
โรงเรียนต้ังแต�ป" พ.ศ. 2539 
 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�  
 พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรตั้งอยู� ณ ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี ตึกที่มี
ความโดดเด�นทางสถาปCตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) โดยอาคารนี้ได0รับการปรับปรุงให0เป�นแหล�ง
เรียนรู0ทางประวัติศาสตรของโรงเรียนเทพศิรินทร ที่ใช0เทคนิคการจัดแสดงจากสื่อหลากหลาย
รูปแบบ และทันสมัยในการนําเสนอเรื่องราวภายใต0แนวคิด "จากความรัก ความกตัญxู สู�การสร0าง
ประโยชนต�อสังคม" 
 เส0นทางการเข0าชมพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรเริ่มต0นจากห0องโถงตึก
แม0นศึกษาสถาน ผ�านทางเชื่อมอาคารไปยังตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐีที่อยู�ด0านข0างอาคาร (ภาพที่16) 
โดยมีรายละเอียดในการจัดแสดงและใช0เทคนิคการนําเสนอดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 16 เส0นทางการเข0าชมพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
 
 ห�องโถงชั้นที่ 1 ตึกแม�นศึกษาสถาน จุดเริ ่มต0นในการชมพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทรอยู�ที่ห0องโถงชั้นที่ 1 ตึกแม0นศึกษาสถาน ซึ่งเดิมทีเป�นตึกเรียนหลังแรกของ
โรงเรียน และได0รับการบูรณะซ�อมแซมหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และได0รางวัลอนุรักษสถาปCตยกรรม
ดีเด�น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ในป" พ.ศ. 2551 ภายในห0องโถงชั้นที่ 1 ยัง
มีการจัดแสดงทําเนียบผู0บริหารโรงเรียนเทพศิรินทรตั้งแต�อดีตจนถึงปCจจุบัน กระดานจารึกรายชื่อ
นักเรียนท่ีได0คะแนนยอดเยี่ยมของประเทศไทยต้ังแต�ป" พ.ศ. 2492 – 2513 ท้ังในแผนกวิทยาศาสตร 
และแผนกศิลปะ อีกท้ังมีรายนามนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยม พ.ศ. 2521-2532 (ภาพท่ี 17) 

ตึกแม�นศึกษา
สถาน 

ตึกโชฎึกฯ 
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ภาพท่ี 17 กระดานจารึกรายชื่อนักเรียนท่ีได0คะแนนยอดเยี่ยมของประเทศไทย 
 
 ห�องโถงชั้นที่ 2 ของตึกแม�นศึกษาสถาน จะพบพระอนุสาวรียของพระเจ0าวรวงศเธอ
พระองคเจ0าศิริวงศวัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระราชป_ตุลาบรมพงศาภิมุข เจ0าฟGาภาณุรังษีสว�าง
วงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช กับหม�อมแม0น ภาณุพันธุ ณ อยุธยา (ภาพที่ 18) อันเป�นท่ี
สักการะของชาวเทพศิรินทร นอกจากนี้ที่โถงบันไดยังมีพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล0าเจ0าอยู�หัว ผู 0พระราชทานกําเนิดโรงเรียนเทพศิรินทร และกระดานทองที่จารึก
รายชื่อนักเรียนเทพศิรินทรที่ได0รับทุนเล�าเรียนหลวง (King Scholarship) ไปศึกษาต�อต�างประเทศ 
(ภาพท่ี 19)  
 

 
 
ภาพท่ี 18 พระอนุสาวรียของหม�อมแม0น ภาณุพันธุ ณ อยุธยา และพระเจ0าวรวงศเธอพระองค

เจ0าศิริวงศวัฒนเดช 
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ภาพท่ี 19 โถงบันไดชั้น 2 ตึกแม0นศึกษาสถาน 
 
 เส�นทางแห&งกาลเวลา (ภาพที่ 20) ก�อนเข0าไปส�วนนิทรรศการหลักภายในตึกโชฎึกเลา
หะเศรษฐี มีการนําเสนอเส0นทางย0อนอดีต (Timeline) ท่ีเปรียบเทียบสภาวการณศึกษาของประเทศ
ไทย และเหตุการณสําคัญของโรงเรียนเทพศิรินทรในแต�ละยุคสมัยโดยเริ่มจากในสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่ง
เป�นสมัยที่โรงเรียนเทพศิรินทรได0ร ับการพัฒนาเฉกเช�นในปCจจุบัน จนถึงร ัชกาลที่ 5 อันเป�น
จุดเริ่มต0นของโรงเรียนเทพศิรินทร 
 

      
 
ภาพท่ี 20 เส0นทางย0อนอดีตก�อนเข0าตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี 
 
 นิทรรศการ “กําเนิดจิตวิญญาณเทพศิรินทร�” ต้ังอยู�ท่ีชั้นสองของตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี 
ประกอบด0วยห0องฉายมัลติมีเดีย (ภาพที่ 21) เกี่ยวกับประวัติความเป�นมาในการก�อตั้งอาคารเรียน
หลังต�าง ๆ ของโรงเรียนเทพศิรินทร ท่ีใช0เทคนิคการนําเสนอแบบ Video Mapping ความยาว 10 นาที  
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ภาพท่ี 21 ห0องฉายมัลติมีเดีย 
 
 บริเวณรอบห0องฉายมัลติมีเดียยังมีบอรดนิทรรศการที่กล�าวรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ก�อสร0างตึก และแผนภูมิแสดงความสัมพันธของพระบรมวงศานุวงศท่ีเก่ียวข0องกับโรงเรียนเทพศิรินทร 
ตลอดจนวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข0องกับประวัติศาสตรของโรงเรียน อาทิ นาฬิกา จ.ป.ร. ตู0ที่บรรจุสื่อ
การเรียนการสอนในอดีต ตู0สังเค็ด เก0าอี้ ที่ล0วนได0รับประทานจากพระบรมวงศานุวงศที่ต0องการ
สนับสนุนด0านการศึกษา 
 นิทรรศการ “เทพศิรินทร�สร�างคนไม&รกโลก” (ภาพที่ 22) เป�นการจําลองบรรยากาศ
ห0องเรียนในอดีต ที่มีโตXะเรียนพิเศษอยู�แถวหน0าสุดของห0องเรียน นั่นคือ “โตXะเรียนดี” และ “โตXะ
ประพฤติดี” ท่ีสมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอ เจ0าฟGาภาณุรังษีสว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 
ประทานให0ไว0แก�นักเรียนเพื่อเป�นรางวัล เป�นแรงกระตุ0นให0นักเรียนแข�งขันกันทําความดี ในห0องจัด
แสดงนี้ยังมีการฉายเรื่องราวแบบ Chalk Animation เกี่ยวกับการปลูกฝCงคุณธรรมและจริยธรรม
ของพระภิกษุ และคณาจารยของโรงเรียนในอดีต ภายใต0คติพจนของโรงเรียนท่ีว�า “น สิยา โลกวฺฑโน 
แปลว�า อย�าเป�นคนรกโลก” ท่ีประทานโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถร) เจ0าอาวาส 
วัดเทพศิรินทราวาสองคท่ี 5 เพ่ือเป�นสิ่งเตือนใจชาวเทพศิรินทรทุกคน 
 หลังห0องนิทรรศการจัดมีการจัดแสดงรูปภาพนักเรียนเทพศิรินทรในอดีต และเอกสาร
สําคัญต�าง ๆ อาทิ ใบมอบตัวของ ม.ล.เชิงชาญ กําภู และฯพณฯกําธน สินธวานนท ใบหมั่นเรียน
ของหะริน หงสกุล และใบคํามั่นสัญญาต�อโรงเรียนเทพศิรินทรของมนตรี ยอดปCญญา ซึ่งล0วนเป�น
นักเรียนเก�าเทพศิรินทรท่ีสร0างประโยชนให0กับสังคมและประเทศชาติ 
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ภาพท่ี 22 ห0องนิทรรศการ “เทพศิรินทรสร0างคนไม�รกโลก” 
 
 เม่ือนักเรียนได0รับการอบรมสั่งสอนท่ีดีแล0ว การประพฤติตัวให0เป�นประโยชนต�อสังคมก็ถือ
เป�นหลักปฏิบัติของนักเรียนเทพศิรินทร เรื่องราวเหล�านี้ได0ถูกยกย�องในห�องเพชรแห&งเทพศิรินทร� 
(ภาพท่ี 23) หรืออาจเรียกได0ว�าเป�นห0องแห�งเกียรติภูมิ (Hall of fame) โดยห0องจัดแสดงถูกออกแบบ
เป�นรูปผลึกเพชร มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนเก�าเทพศิรินทรที่ได0ปฏิบัติตนเพื่อเป�นแบบอย�างให0กับ
คนรุ�นหลัง ซ่ึงเพชรยอดมงกุฎแห�งเทพศิรินทร คือ พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงเคยศึกษาท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร และเป�นความภาคภูมิใจแก�นักเรียน
เทพศิรินทรมาถึงปCจจุบัน ดังพระราชดํารัสท่ีว�า “ฉันเป�นชาวเทพศิรินทรคนหนึ่งเหมือนกัน” 
 

     
 
ภาพท่ี 23 ห0องเพชรแห�งเทพศิรินทร 
 
 ห0องเพชรแห�งเทพศิรินทร ยังยกย�องนักเรียนเก�าเทพศิรินทรในด0านต�าง ๆ เช�น 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระเจ0าวรวงศเธอ พระองคเจ0าจุมภฏพงษบริพัตร 
กรมหม่ืนนครสวรรคศักดิพินิต และผู0นําต�างประเทศท่ีเคยศึกษาท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร อย�างท�านตนกู 
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อับดุล ราหมาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย แบบอย�างนักเรียนเทพศิรินทรโดยมีจอแสดง
ประวัติและผลงานโดยสามารถกดปุ�มเลือกชมตามต0องการผ�านจอท่ีอยู�ทางด0านหน0า นักเรียนดีเด�นใน
สาขาต�าง ๆ อาทิ ข0าราชการพลเรือน/องคกรของรัฐ นักการศึกษา/นักวิชาการ รองนายกรัฐมนตรี 
ผู0นําทางทหาร วงการกฎหมาย วงการแพทย นักเขียน/นักหนังสือพิมพ และวงการธุรกิจ/ผู0ทํางาน
สาธารณะประโยชน 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ได0รับความสนใจจากนักเรียนเทพศิรินทร คือ ทําเนียบนักเรียน ที่สามารถ
สืบค0นเลขประจําตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล และป"ที่เข0าเรียน ผ�านจอสัมผัส(Touch Screen) และยัง
มีเรื่องราวของพระภิกษุและครูอาจารยในอดีตท่ีมีส�วนในการปลูกฝCงคุณธรรมและสั่งสอนวิชาความรู0
ภายในจอสัมผัสด0านข0าง 
 โถงบันไดช้ันท่ี 2 ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี (ภาพท่ี 24) โรงเรียนเทพศิรินทรผ�านการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาตามยุคสมัยต�าง ๆ ในฐานะท่ีเป�นโรงเรียนหลวงแห�งแรก ๆ ของ
ประเทศไทย “วิวัฒนาการโรงเรียนเทพศิรินทร”จึงเป�นบอรดนิทรรศการท่ีทําให0เข0าใจถึงระบบการศึกษา
ของประเทศไทยได0เป�นอย�างดี ตลอดจนความสัมพันธของโรงเรียนเทพศิรินทรกับสถาบันการศึกษา
เก�าแก�อ่ืน ๆ ได0แก� 
 โรงเรียนฝhกหัดอาจารยท่ีย0ายจากโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ พระองคเจ0าสายสวลี
ภิรมย มาใช0พ้ืนท่ีของโรงเรียนเทพศิรินทร 
 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบท่ีเคยใช0พ้ืนท่ีชั้นสองของตึกแม0นนฤมิตรเป�นสถานท่ี
ศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป�น “โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร”  
 โรงเรียนราชวิทยาลัย ในสมัยท่ีมีประกาศยุบรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ต้ังเป�น
วชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยจํานวนหนึ่งจึงเลือกมาเรียนต�อท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร 
 โรงเรียนสายปCญญาในพระบรมราชินูปถัมภ ท่ีต้ังอยู�บริเวณถนนกรุงเกษมเช�นเดียวกับ
โรงเรียนเทพศิรินทร มีความสัมพันธในการช�วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรู0ในด0านต�าง ๆ  
 บอรดท่ีอยู�กลางโถงบันไดแสดงบทร0องประจําโรงเรียนเทพศิรินทร “อโหกุมาร” ประพันธ
โดยพระราชวรวงศเธอ พระองคเจ0ารัชนีแจ�มจรัส กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ หรือนามปากกว�า น.ม.ส. 
เป�นบทเพลงท่ีประพันธข้ึนตามสยามวิเชียรฉันท 8 ท่ีมีเสียงหนัก-เบาสลับกันตลอดเพลง ประกอบกับ
ท่ีมาของตราประจําโรงเรียน ท่ีมีรูปดวงอาทิตยทอแสงบนผืนน้ํา หมายถึงสมเด็จพระเจ0าบรมวงศเธอ 
เจ0าฟGาภาณุรังษีสว�างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช อักษร “ม” หมายถึง หม�อมแม0น พระชายา 
ช�อดอกรําเพย หมายถึง พระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสีประจําโรงเรียน คือ
สีเขียว-เหลือง ซ่ึงเป�นสีประจําวันพฤหัสบดีตามตําราพิชัยสงครามพร0อมท้ังเป�นสีของใบและดอก
รําเพย 
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ภาพท่ี 24 โถงบันไดชั้น 2 ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี 
 
 โถงบันไดชั้นที่ 1 ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี (ภาพที่ 25) เป�นจุดที่ให0ผู0เข0าชมร�วมกิจกรรม
ในการถ�ายภาพลงบนเครื่องแบบนักเรียนเทพศิรินทรในยุคต�าง ๆ ผ�านกล0องเว็บแคม โดยสามารถบันทึก
ภาพถ�ายเพื่อนํารหัสไปพิมพภาพกับเจ0าหน0าที่พิพิธภัณฑได0 โดยเครื่องแบบนักเรียนเทพศิรินทรมี
จํานวนท้ังสิ้น 6 ชุด แบ�งตามยุคสมัย ได0แก� 
 

 
 
ภาพท่ี 25 โถงบันไดชั้น 1 ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี 
 
 สมัยก�อนเป_ดตึกแม0นนฤมิตร เป�นเครื่องแบบที่ใช0เมื่อพ.ศ. 2428-2445 นักเรียนนุ�งผ0า
โจงกระเบนสีกรมท�า สวมเสื้อราชปะแตนคอป_ด มีกระดุม 5 เม็ด สวมหมวกฟางหรือหมวกสักหลาด 
ใส�ถุงเท0ายาวสีขาวหรือสีดํา สวมรองเท0าสีขาวหรือสีดํา 
 สมัยเป_ดใช0ตึกแม0นนฤมิตรถึงสิ้นรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2445-2453) นักเรียนนุ�งกางเกงชูตติ้ง
สีเทา ขารัดใต0เข�า สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวกฟางมีผ0าสีน้ําเงินพัน ชั้นประถม 1 ริ้ว ชั้นมัธยม 2 
ริ้ว ติดอักษรย�อ ท.ศ. ท่ีหน0าหมวก ใส�ถุงเท0ายาวสีขาวหรือสีดํา สวมรองเท0าสีขาวหรือสีดํา 
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 สมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ระหว�างป"พ.ศ. 2454-2478 นักเรียนนุ�งกางเกงแบบ
ไทยขาสั้นสีดํา สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวกฟาง มีผ0าสีน้ําเงินพัน ชั้นประถม 1 ริ้ว ชั้นมัธยม 2 ริ้ว 
ติดอักษรย�อ ท.ศ. ท่ีหน0าหมวก ใส�ถุงเท0ายาวสีขาวหรือสีดํา สวมรองเท0าสีขาวหรือสีดํา 
 สมัยสงครามโลกครั ้งที่ 2 ระหว�างป"พ.ศ. 2479-2490 ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทรเป�น
โรงเรียนแรกที่หันมาใช0เครื่องแบบยุวชนทหารเป�นเครื่องแบบนักเรียน โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสี
กากีแกมเขียว มีกระเป�าที่หน0าอกทั้งสองข0าง ปCกอักษรย�อ ท.ศ. และเลขประจําตัวสีแดงที่เหนือ
กระเป�าเสื้อข0างซ0าย สวมกางเกงขาสั้น ใส�หมวกแกXปทรงหม0อตาล ที่หมวกมีตรา “รักชาติยิ่งชีพ”   
ถุงเท0ายาวสีดํา รองเท0าสีดํา 
 สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปCจจุบัน นักเรียนใส�เสื้อเชิ้ตสีขาวมีกระเป�าที่อกเสื้อ
ข0างซ0าย ปCกอักษรย�อ ท.ศ. เหนือกระเป�าเสื้อ จนถึงพ.ศ. 2505 เปลี่ยนมาปCกท่ีอกเสื้อข0างขวา และมี
เลขประจําตัวใต0อักษรย�อ ปCจจุบันที่ขอบกระเป�าด0านซ0ายมัธยมต0นปCกดาวสีน้ําเงิน 1, 2 และ 3 ดวง
ตามลําดับ ล0อมรอบด0วยกรอบสี่เหลี่ยม และมัธยมปลายปCกเลขโรมัน I, II และ III ตามลําดับ 
ล0อมรอบด0วยกรอบวงกลม และประดับเข็มตราโรงเรียนเหนืออักษรย�อด0วย สวมกางเกงขาสั้นสีกากี 
สวมถุงเท0าสั้นและรองเท0าสีน้ําตาล 
 ชุดลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� โรงเรียนเทพศิรินทรได0จัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�กองแรก
ของประเทศไทย การแต�งกาย สวมเสื้อและกางเกงสีกากี ใช0ผ0าผูกคอสีเหลือง ใส�หมวกทรงอ�อนสี
เลือดหมู ติดอินทรธนูสีเลือดหมู และเครื่องหมายหมู�ท่ีแขนเสื้อด0านซ0าย คาดเข็มขัดหนังสีน้ําตาล ถุง
เท0ายาวสีกากี รองเท0าหนังสีน้ําตาลเข0ม 
 นิทรรศการ “เทพศิรินทร�ระบิลระบือ” (ภาพท่ี 26) เป�นการนําเสนอความสามารถของ
นักเรียนเทพศิรินทรในด0านต�าง ๆ ผ�านสื ่อวีด ิทัศน ความสามารถของนักเรียนเทพศิรินทร มี
ดังต�อไปนี้ 
 ด0านวิชาการ นําเสนอวีดิทัศนประวัติ และแรงบันดาลใจของนักเรียนเก�งเทพศิรินทรท่ี
ได0รับทุนเล�าเรียนหลวง 
 ด0านกีฬา นักเรียนเทพศิรินทรมีความสามารถในกีฬาประเภทต�าง ๆ ตั้งแต�ในอดีตจนถึง 
ปCจจุบัน รวมถึงกีฬาฟุตบอล การเชียรและแปรอักษรที่มีการแข�งขันระหว�างโรงเรียนชายชั้นนําของ
ประเทศไทยในกีฬาจตุรมิตร 
 ด0านดนตรี ซึ่งไม�ว�าจะเป�นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล นักเรียนเทพศิรินทรก็สามารถ 
ฝhกฝนตนเองให0มีความชํานาญได0ในระดับประเทศ  
 ด0านศิลปะการแสดงและวรรณศิลปV ซึ ่งโรงเรียนเทพศิรินทรถือเป�นแหล�งบ�มเพาะ 
นักเขียนชื่อดังของประเทศ เช�น กุหลาบ สายประดิษฐ (ศรีบูรพา) นักคิดนักเขียน และนักต�อสู0เพื่อ
ประชาธิปไตย ปราบดา หยุ�น นักเขียนรางวัลซีไรต 
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ภาพท่ี 26 นิทรรศการ “เทพศิรินทรระบิลระบือ 
 
 นิทรรศการ “กล่ินรําเพยไม&เคยจาง” (ภาพท่ี 27) เป�นการนําเสนอเรื่องราวความสัมพันธ
ของนักเรียนเก�าที่มีต�อโรงเรียนเทพศิรินทร รวมถึงการก�อตั้งสมาคมนักเรียนเก�าเทพศิรินทรในพระ
บรมราชูปถัมภ เพ่ือช�วยเหลือและส�งเสริมกิจกรรมต�าง ๆ ของครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร  
 

 
 
ภาพท่ี 27 นิทรรศการ “กลิ่นรําเพยไม�เคยจาง” 
 
 นิทรรศการ “หนทางสู&อนาคต” (ภาพที่ 28) ผู0เข0าชมสามารถกล�าวความรู0สึกที่มีต�อ
โรงเรียนเทพศิรินทร เพื่อบันทึกไว0เป�นประวัติศาสตรหน0าหนึ่งของโรงเรียน ผ�านจอคอมพิวเตอร 
บริเวณรอบห0องนิทรรศการยังมีคําพูดของนักเรียนเก�าท่ีต0องการฝากข0อคิดท้ิงท0ายให0กับคนรุ�นหลัง 
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ภาพท่ี 28 นิทรรศการ “หนทางสู�อนาคต” 
 
 เรื่องราวภายในพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร ล0วนเป�นผลผลิตที่ได0รับสืบ
ทอดมาตั้งแต�อดีต เพื่อให0คนในยุคปCจจุบันเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญในคุณค�าใน
เกียรติภูมิของโรงเรียนเทพศิรินทร ซึ่งการจัดตั้งพิพิธภัณฑแห�งนี้นอกจากเป�นแหล�งเรียนรู0แล0ว ยังมี
วัตถุประสงคในการสร0างแรงจูงใจให0กับนักเรียนปCจจุบันเพ่ือให0ร�วมสืบสานสิ่งท่ีดีไว0ต�อไป 
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�  
 พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นหน�วยงานหนึ่งที่ดําเนินงานภายใต0ฝ�าย
วิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทร ดังนั้น องคประกอบของการดําเนินงานพิพิธภัณฑจึงมีส�วนสัมพันธ
กับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร 
 1. บุคลากรพิพิธภัณฑ� บุคลากรที ่มีส �วนเกี ่ยวข0องในการดําเนินงานพิพิธภัณฑเพื ่อ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร แบ�งออกเป�น 3 ส�วน ได0แก� 
  1.1 คณะกรรมการบริหาร มาจากคณะกรรมการในโครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนา
การศึกษาโรงเร ียนเทพศิร ินทร ซึ ่งเป�นโครงการที่สนับสนุนในการระดมทุนเพื ่อการจัดสร0าง
พิพิธภัณฑ ในช�วงเวลานั้น ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ นักเรียนเก�าเทพศิรินทรรุ�น 04-06 และอดีตผู0ว�า
การธนาคารแห�งประเทศไทย เป�นผู0ริเริ่มโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาแห�งนี้ และได0รับ
ความร�วมมือจากคณะกรรมการบริหารท�านอื ่น ๆ ในการร�วมบริหารจัดการ อย�างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระ โดยมีหน0าที่ในการพิจารณาการดําเนินงาน
ต�างๆ ของพิพิธภัณฑ และทิศทางในการบริหารจัดการต�าง ๆ ของโรงเรียน 
  1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด0วยบุคลากรส�วนต�าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ 
ผู0อํานวยการ รองผู0อํานวยการฝ�ายต�าง ๆ คณะครูท่ีเก่ียวข0อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในบางตําแหน�งไป
ตามวาระ อย�างไรก็ตาม การดําเนินงานและความรับผิดชอบหลักของงานพิพิธภัณฑจะอยู�ที่หัวหน0า
งานพิพิธภัณฑ (อ.สุภัทร สุขสมบูรณ) และเจ0าหน0าท่ีพิพิธภัณฑ (น.ส.นุชจรี ศรีวิเชียร) 
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  1.3 น ักเร ียนช ุมนุมคนร ักพิพ ิธภ ัณฑ ก �อตั ้ง ขึ ้นเมื ่อพ.ศ. 2555 มีการผลิตย ุว
มัคคุเทศกเพื่อต0อนรับและนําชมพิพิธภัณฑในกรณีพิเศษต�าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีสมาชิกต�อป"ราว 
40 คนประกอบด0วยนักเรียนต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1-6 
  ท้ังนี้ พิพิธภัณฑมีขอบเขตหน0าท่ีในการดําเนินงาน ดังนี้  
  ฝ�ายวิชาการ ทําหน0าที่ในการออกแบบชุดความรู0 เพื่อนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการท่ี
น�าสนใจออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต�าง ๆ  
  ฝ�ายประชาสัมพันธ ทําหน0าที่เผยแพร�ข0อมูลให0คนหมู�มากรับรู0ความเคลื่อนไหวของ
พิพิธภัณฑในช�องทางต�าง ๆ อาทิ เฟสบุXค เว็บไซต เป�นต0น 
  ฝ�ายสนับสนุน ทําหน0าที่ในการประสานงาน ดูแลความเรียบร0อยของสื่อนิทรรศการ 
อาคารสถานท่ี การเข0าชมของหมู�คณะ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ  
 2. งบประมาณท่ีใช�ในพิพิธภัณฑ� เนื่องจากพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
มีการบริหารจัดการโดยสถานศึกษา จึงมีการจัดทําแผนเพ่ือของบประมาณในการทํากิจกรรมต�าง ๆ 
เป�นรายป" โดยใช0เงินรายได0สถานศึกษา ยกเว0นมีการของบประมาณสนับสนุนพิเศษท่ีจะต0อง
ดําเนินการตามข้ันตอนผ�านโครงการเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษา เช�น การติดต้ังกล0องวงจรป_ด 
เป�นต0น 
  สําหรับการหารายได0ของพิพิธภัณฑ นอกจากมีกล�องรับบริจาคแล0ว ยังมีการจําหน�าย
พวงกุญแจท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเพ่ือนํามาสมทบทุนกิจกรรมพิพิธภัณฑต�อไปด0วย 
 3. เครื่องมืออํานวยความสะดวก ภายในพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร
มีการจัดหาเครื่องมืออํานวยความสะดวกต�าง ๆ เพื่อให0การดําเนินงานเป�นไปอย�างราบรื่น อาทิ 
ครุภัณฑท่ีใช0เพ่ือปรับเปลี่ยนในการจัดแสดงบางส�วน อุปกรณท่ีใช0ในการปฎิบัติงานประจําสํานักงาน
ทั่วไป ตลอดจนอุปกรณในการสื่อสาร เช�น คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร วิทยุสื่อสาร ไมคลอย
คาดเอว เป�นต0น ซึ่งการขอสนับสนุนเครื่องมืออํานวยความสะดวกนี้สามารถดําเนินงานตามแผน
ประจําป" หรือเสนอโครงการใหม�เพ่ือขอสนับสนุนเป�นกรณีพิเศษ 
 4. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร 
มีทิศทางในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน (Vision) "ที่ให0เป�นพิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living Museum) 
เพื่อการศึกษาเรียนรู0ประวัติศาสตร ความรัก ความกตัญxูของชาวเทพศิรินทร สู �การสร0างความ
ภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการสืบทอดจิตวิญญาณเทพศิรินทรอย�างยั่งยืน" ซึ่งมีกรอบในการ
ปฏิบัติตามพันธกิจ 4 ข0อ ได0แก� 
  1. สนับสนุนกระบวนการสร0างการศึกษา รวบรวมข0อมูล และถ�ายทอดเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรของโรงเรียนเทพศิรินทรในทุกมิติ 
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  2. สร0างสรรคกระบวนการบูรณาการเรียนรู0ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให0แก�
นักเรียนเทพศิรินทร 
  3. สร0างคุณค�า แรงบันดาลใจในการดํารงชีวิตด0วยจิตวิญญาณเทพศิรินทรให0กับชาว
เทพศิรินทรทุกระดับ 
  4. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการมีส�วนร�วมจากภายใน ภายนอก และ
เครือข�ายอย�างมีมาตรฐาน 
  การดําเนินงานของพิพิธภัณฑจึงถูกกําหนดข้ึนตามทิศทางและนโยบายในการบริหาร
จัดการท่ีกําหนดไว0 โดยวางแผนงานตามยุทธศาสตร 4 ประการ ดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
  2. สร0างกระบวนการทํางานแบบมีส�วนร�วมและสร0างเครือข�ายการทํางานพิพิธภัณฑ 
  3. บูรณาการการเรียนรู0สู�นักเรียนทุกระดับชั้น 
  4. สร0างการรับรู0และประชาสัมพันธเชิงรุก 
 การให�บริการทางการศึกษา  
 การให0บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรดําเนินการ
มากว�า 3 ป" โดยได0ให0ความรู0แก�นักเรียน หน�วยงานต�าง ๆ ตลอดจนผู0สนใจทั่วไป โดยมีจํานวนผู0เข0า
ชมตั้งแต�เป_ดดําเนินการ (9 กันยายน 2555) จนถึงเดือนมีนาคม 2558 ราว 18,000 คน (โรงเรียน
เทพศิรินทร, 2558) ท้ังนี้ การให0บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑจําแนกได0 ดังนี้ 
 1. การนําชมเก่ียวกับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ โดยเป_ดให0นักเรียนเทพศิรินทรที่เข0า
เรียนในป"การศึกษาใหม�เข0าชมเพื่อให0รู0จักและประทับใจกับโรงเรียนเทพศิรินทรมากขึ้น โดยใช0เวลา 
2 คาบเรียน ตลอดจนเป_ดให0นักเรียนเทพศิรินทรเข0าชมตามอัธยาศัยในช�วงเวลาพักกลางวัน รวมทั้ง
การเข0าชมเป�นกรณีพิเศษโดยมีครูเป�นผู0ดูแล นอกจากนี้ ยังมีคณะผู0เข0าชมอื่น ๆ ที่ให0ความสนใจใน
การเข0าชมในกรณีต�าง ๆ  
 

      
 
ภาพท่ี 29 บรรยากาศการเข0าชมพิพิธภัณฑของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร 
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 2. การนําชมเก่ียวกับกระบวนการทํางานของพิพิธภัณฑให0กับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีต0องการ
นําความรู0ท่ีได0 ไปประยุกตใช0ให0เกิดประโยชนต�อพิพิธภัณฑของหน�วยงานตนเอง เช�น พิพิธภัณฑ
ธนาคารแห�งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน หลักสูตรพิพิธภัณฑ 101 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป�นต0น 
 3. การจัดชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ (ภาพท่ี 30) สําหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเป�น
ส�วนหนึ่งในการเผยแพร�เกียรติภูมิของโรงเรียนเทพศิรินทร โดยมีสมาชิกราว 40 คน/ป" การดําเนิน
กิจกรรมในคาบชุมนุมเป�นไปเพื่อฝhกนักเรียนให0เป�นยุวมัคคุเทศกที่ดี โดยจัดทําบทนําชมพิพิธภัณฑ
เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรซ่ึงเป�นสาระสําคัญของการเรียนรู0ในแต�ละนิทรรศการ สู�การนําชม
ที่มีประสิทธิภาพและเอกลักษณเฉพาะบุคคล ซึ ่งในภายภาคหน0าจะมีการขยายผลการฝhกยุว
มัคคุเทศกท่ีสามารถนําชมโดยใช0ภาษาต�างประเทศเป�นสื่อกลาง 
 

      
 
ภาพท่ี 30 ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ 
 
 4. จัดโครงการ"เป_ดโลกการเรียนรู0สู�ความเป�นยุวมัคคุเทศก" เป�นการเพิ่มประสบการณ
แก�นักเรียนในชุมนุมเพื่อให0เกิดความรู0ความเข0าใจในบทบาทของพิพิธภัณฑ ตลอดจนยุวมัคคเทศก
เพิ่มมากขึ้น โดยเป�นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป�นประจําทุกป" และยังได0ไปศึกษายังแหล�งเรียนรู0ต�าง ๆ เช�น 
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑธนาคารแห�งประเทศไทย พิพิธภัณฑสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ศูนยสร0างสรรค
งานออกแบบ (TCDC) พิพิธภัณฑการแพทยศิริราช พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
 5. จัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเป�นการต�อยอดองคความรู0ภายในพิพิธภัณฑให0เกิด
ประโยชนต�อการศึกษามากยิ่งขึ้น เช�น เรื่องของทุนเล�าเรียนหลวงและทุนอื่น ๆ ที่น�าสนใจ เรื่อง
เพลงเชียรและการแปรอักษร เสียงร0องแห�งความภาคภูมิใจ เรื่องแหวนรุ�น สัญลักษณแห�งความทรง
จํา เรื่องสายธารประวัติศาสตร คลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหว�างนักเรียนเก�าและนักเรียนปCจจุบันในหัวข0อเพลงเชียรและการแปรอักษร 
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นิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดงในรูปแบบปGายไวนิล ตรึงด0วย x stand ต้ังอยู�บริเวณห0องโถงชั้น 1 ตึก
แม0นศึกษาสถาน และต�อมาได0มีการปรับเปลี่ยนเป�นรูปแบบนิทรรศการออนไลน โดยเข0าชมผ�าน
เฟสบุ0ค หรือหน0าเว็บไซต 
 6. การจัดกิจกรรมพิเศษร�วมกับเครือข�ายพิพิธภัณฑ โดยพิพิธภัณฑเพื ่อการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทรได0เซ็นสัญญาร�วมเป�นเครือข�ายพิพิธภัณฑกับสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู0
แห�งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม ภายใต0โครงการ Museum Family ป" 2 
 7. จัดทําใบความรู 0 และสมุดกิจกรรมเพื่อให0เกิดกิจกรรมการเรียนรู 0ระหว�างการชม
พิพิธภัณฑ โดยจัดทําในรูปแบบของใบความรู 0ที ่แตกต�างกันไปในแต�ละชุด และสมุดกิจกรรมท่ี
สามารถเป�นสมุดท่ีระลึกแก�ผู0เข0าชมได0ด0วย 
 8. เข0าร�วมโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป" 2557 ประเภทแหล�ง
เรียนรู0 ภายใต0หัวข0อ “พิพิธภัณฑ สายสัมพันธเกียรติภูมิ” โดยเผยแพร�วิธีการ ขั้นตอน ในการจัดตั้ง
และขยายผลพิพิธภัณฑต�อนักเรียน ผลงานนี้ได0รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศ จากคุรุสภา 
 การประชาสัมพันธ�  
 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรเป�นไปเพื่อแจ0ง
ข�าวสารความเคลื่อนไหว ผ�านทางเฟสบุ0ค และเว็บไซตของพิพิธภัณฑ และของโรงเรียนเทพศิรินทร 
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธเพื่อให0มีผู 0เข0าชมจากกิจกรรมต�าง ๆ ของโรงเรียน เช�น คณะ
ศึกษาดูงานของโรงเรียน คณะนักเรียนที่ร�วมกิจกรรมกับโรงเรียนเทพศิรินทร วันสอบ DS Pre-test 
ท่ีให0ผู0ปกครองและบุตรหลานท่ีสมัครสอบได0รู0จักโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรได0ปรากฎในสื่อภายนอก ได0แก� 
หนังสือพิมพ M2F หนังสือพิมพ Bangkok Post รายการ Muse Shake ทางช�องทรู รายการ  
ข�าวช�อง TNN ในการเผยแพร�พิธีเป_ดพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร โดยท�าน
องคมนตรี ฯพณฯ พลอากาศเอก กําธน สินทวานนท และ ฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ ข�าวใน
พระราชสํานักจากการเสด็จฯเยี่ยมชมความก0าวหน0าของโรงเรียน และพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 กันยายน 
2556 
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ภาพท่ี 31 พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินชมพิพิธภัณฑเพ่ือการศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 
 
 กล�าวได0ว�า พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรถือกําเนิดขึ้นด0วยความร�วมมือ
จากนักเรียนเก�าเทพศิรินทร และโรงเรียนเทพศิรินทร ภายใต0วิสัยทัศนในการเป�นองคกรชั้นนําแห�ง
การเร ียนรู 0 จ ึงทําให 0การดําเน ินงานของพิพ ิธภ ัณฑเป �นไปเพื ่อประโยชน ในด 0านการศึกษา
ประวัติศาสตรของโรงเรียนเทพศิรินทร และเพื่อประโยชนในการสืบสานจิตวิญญาณของความเป�น
เทพศิรินทรให0คงไว0 ด0วยคุณูปการต�าง ๆ ทําให0พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรมีความ
โดดเด�นและน�าสนใจต�อการศึกษาการดําเนินงานด0านต�าง ๆ ที่ผ�านมา เพื่อให0เกิดการพัฒนาอย�าง
สมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 การศึกษา “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�” เป"นการศึกษา
การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�อย%างรอบด'าน โดยประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีผ%านมาของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ด'วยแบบจําลองซิป ท่ีครอบคลุม
องค�ประกอบหลัก 4 ด'าน ได'แก% ด'านการศึกษาด'านการบริหารจัดการ ด'านองค�ประกอบเก้ือหนุนใน
การดําเนินงาน ด'านกระบวนการดําเนินงานในพิพิธภัณฑ� และด'านป5จจัยการให'บริการของพิพิธภัณฑ� 
สู%การวิเคราะห�ผลการศึกษาอย%างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสนอแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ด'วยกรอบแนวคิดท่ีได'ศึกษามาข'างต'น 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเป"นการแสดงผลที่ได'จากแบบสอบถามในประเด็นการศึกษาต%างๆ ซึ่ง
ประกอบด'วยข'อมูลทั่วไปของผู 'ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาด'านการบริหารจัดการ ผล
การศึกษาด'านองค�ประกอบเกื้อหนุนในการดําเนินงาน ผลการศึกษาด'านกระบวนการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑ� ผลการศึกษาด'านป5จจัยการให'บริการของพิพิธภัณฑ� และผลการศึกษาจากข'อเสนอแนะ
และความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ"มตัวอย"างท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 จําแนกข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามของกลุ%มตัวอย%างท่ี 1 (ผู'มีส%วนเก่ียวข'องตาม

การบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) คิดเป*นร�อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

 

28 

 

43.08 

หญิง 37 56.92 

รวม 65 100 
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ตารางท่ี 1 จําแนกข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามของกลุ%มตัวอย%างท่ี 1 (ผู'มีส%วนเก่ียวข'องตาม
การบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� (ต%อ) 

 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) คิดเป*นร�อยละ 

2. อายุ 

ตํ่ากว%า 20 ปI 

 

- 

 

- 

20-30 ปI 12 18.46 

31-40 ปI 8 12.31 

41-50 ปI 22 33.85 

51-60 ปI 23 35.38 

61 ปIข้ึนไป - - 

รวม 65 100 

3. ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว%าปริญญาตรี 

 

7 

 

10.77 

ปริญญาตรี 35 53.85 

สูงกว%าปริญญาตรี 23 35.38 

รวม 65 100 

4. หน�าท่ีในโรงเรียนเทพศิรินทร7 
ผู'บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร� 

 

1 

 

1.54 

ครู 47 72.31 

บุคลากรทางการศึกษา 10 15.38 

อ่ืนๆ ได'แก% นิสิตฝLกประสบการณ�สอน 7 10.77 

รวม 65 100 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงกลุ%มตัวอย%างท่ี 1 เป"นกลุ%มท่ีมีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนเทพศิรินทร�จํานวน 65 คน ซ่ึงมีจํานวนเกินกว%า 15% ของจํานวนประชากรท้ังหมดในแต%
ละกลุ%ม แบ%งเป"นเพศชาย 28 คน เพศหญิง 37 คน มีอายุ 20-30 ปIจํานวน 12 คน อายุ 31-40 ปI 
จํานวน 8 คน อายุ 41-50 ปI จํานวน 22 คน และอายุ 51-60 ปI จํานวน 23 คน ระดับการศึกษาตํ่า
กว%าปริญญาตรีจํานวน 7 คน ปริญญาตรี จํานวน 35 คน และสูงกว%าปริญญาตรีจํานวน 23 คน 
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สําหรับหน'าท่ีในโรงเรียนเทพศิรินทร� ได'แก% ผู'บริหารจํานวน 1 คน ครูจํานวน 47 คน บุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน10 คน และอ่ืนๆ ได'แก% นิสิตฝLกประสบการณ�สอน จํานวน 7 คน 
   กลุ"มตัวอย"างท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จําแนกข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามของกลุ%มตัวอย%างท่ี 2  
 (นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร�) 
 

ระดับช้ัน จํานวน (คน) คิดเป*นร�อยละ 

ม.1 76 19.19 

ม.2 68 17.17 

ม.3 66 16.67 

ม.4 63 15.91 

ม.5 61 15.40 

ม.6 62 15.66 

รวม 396 100 

 

  จากตารางท่ี 2  กลุ%มตัวอย%างท่ี 2 เป"นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร�ต้ังแต%ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปIที่ 1-6 จํานวนทั้งสิ้น 396 คน ซึ่งเป"นจํานวนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร�ท่ี
เข'าชมพิพิธภัณฑ�ในแต%ละเดือน อยู%ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปIท่ี 1 จํานวน 76 คน มัธยมศึกษาปIท่ี 2 
จํานวน 68 คน มัธยมศึกษาปIท่ี 3 จํานวน 66 คน มัธยมศึกษาปIท่ี 4 จํานวน 63 คน มัธยมศึกษาปIท่ี 
5 จํานวน 61 คน และมัธยมศึกษาปIท่ี 6 จํานวน 62 คน โดยกลุ%มตัวอย%างนี้เป"นกลุ%มเปOาหมายหลักใน
การดําเนินงานด'านต%างๆของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 กลุ"มตัวอย"างท่ี 3  
 เป"นกลุ%มบุคคลท่ัวไปจํานวนท้ังสิ้น 190 คน ซ่ึงเป"นจํานวนเฉลี่ยของผู'เข'าชมพิพิธภัณฑ�
ประเภทบุคคลท่ัวไป คิดเป"นเพศชายจํานวน 88 คน เพศหญิง 102 คน อายุตํ่ากว%า 20 ปIจํานวน 52 
คน อายุ 20-30 ปIจํานวน 46 คน อายุ 31-40 ปIจํานวน 44 คน อายุ 41-50 ปI จํานวน 25 คน อายุ 
51-60 ปIจํานวน 23 คน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 68 คน ระดับปริญญาตรีจํานวน 78 คน 
สูงกว%าระดับปริญญาตรีจํานวน 44 คน ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาจํานวน 56 คน 
ข'าราชการจํานวน 32 คน เจ'าของกิจการจํานวน 26 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 41 คน พนักงาน 
บริษัทจํานวน 35 คน ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จําแนกข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามของกลุ%มตัวอย%างท่ี 3 (บุคคลท่ัวไป) 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) คิดเป*นร�อยละ 

1. เพศ 
ชาย 

 
88 

 
46.32 

หญิง 102 53.68 

รวม 190 100 

2. อายุ 
ตํ่ากว%า 20 ปI 

 
52 

 
27.37 

20-30 ปI 46 24.20 

31-40 ปI 44 23.16 

41-50 ปI 25 13.16 

51-60 ปI 23 12.11 

61 ปIข้ึนไป - - 

รวม 190 100 

3. ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว%าปริญญาตรี 

 
- 

 
- 

มัธยมศึกษา 68 35.79 

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา - - 

ปริญญาตรี 78 41.05 

สูงกว%าปริญญาตรี 44 23.16 

รวม 190 100 
4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

56 
 

29.47 

ข'าราชการ 32 16.84 

เจ'าของกิจการ 26 13.68 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 41 21.59 

พนักงานบริษัท 35 18.42 

อ่ืนๆ - - 

รวม 190 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ผลการศึกษาด�านการบริหารจัดการ 

  การศึกษาด'านการบริหารจัดการเป"นการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ%มตัวอย%างท่ี 1 

(ผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร�) จํานวน 65 คน ซ่ึงแบ%งออกเป"น

ประเด็นต%างๆ ได'แก% วิสัยทัศน� พันธกิจ และยุทธศาสตร� ซ่ึงมีผลการศึกษาดังต%อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน� 

 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับวิสัยทัศน7 
x  S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. พิพิธภัณฑ�เ พ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� เป"น

พิพิธภัณฑ�ท่ีมีชีวิต (Living Museum) 

 

4.12 

 

0.60 

 

เห็นด'วยมาก 

2. พิพิธภัณฑ�เ พ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� เป"น

ศูนย�กลางการเรียนรู'ทางประวัติศาสตร�ของโรงเรียน

เทพศิรินทร� 

4.52 0.62 
เห็นด'วย 

มากท่ีสุด 

3. พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�สามารถ

สร'างความภาคภูมิใจในความเป"นเทพศิรินทร�ให'กับ

นักเรียนเทพศิรินทร� 

4.70 0.47 
เห็นด'วย 

มากท่ีสุด 

4. พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�สามารถ

สืบสานจิตวิญญาณความเป"นเทพศิรินทร�ได' 
4.45 0.62 เห็นด'วยมาก 

รวม 4.45 0.61 เห็นด�วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 4 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการของ

โรงเรียนเทพศิรินทร�มีความคิดเห็นเฉลี่ยด'านวิสัยทัศน�ในภาพรวมระดับมาก (x= 4.45, S.D. = 0.61) 

โดยพิพิธภัณฑ�ฯ สร'างความภาคภูมิใจในความเป"นเทพศิรินทร�มีความเห็นด'วยอยู%ในระดับมากท่ีสุด 

(x= 4.70, S.D. = 0.47) และพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นพิพิธภัณฑ�ท่ีมีชีวิต 

(Living Museum) มีความเห็นด'วยตํ่าท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 4.12, S.D. = 0.60) 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน� 

 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับพันธกิจ 
x  S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ท%านส%งเสริมกระบวนการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ� 3.91 0.80 เห็นด'วยมาก 

2. พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�สามารถ

ถ%ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร�ของโรงเรียนได' 

รอบด'าน 

4.36 0.60 เห็นด'วยมาก 

3. องค�ความรู'ภายในพิพิธภัณฑ�สามารถนําไปบูรณาการ

เข'ากับการเรียนการสอนได' 
4.27 0.52 เห็นด'วยมาก 

4. มาตรฐานในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ� 3.91 0.59 เห็นด'วยมาก 

5. ท%านมีส%วนร%วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ� 2.94 1.00 
เห็นด'วย 

ปานกลาง 

6. ความสําคัญในการสร'างเครือข%ายพิพิธภัณฑ� 3.67 0.74 เห็นด'วยมาก 

รวม 3.84 0.88 เห็นด�วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 5 กลุ%มตัวอย%างของผู' มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการ

โรงเรียนเทพศิรินทร�มีความคิดเห็นด'วยเก่ียวกับด'านพันธกิจในภาพรวมระดับมาก (x= 3.84, S.D. = 

0.88) โดยพิพิธภัณฑ�ฯเป"นสถานท่ีให'ความรู'ด'านประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร�ได'อย%างรอบ

ด'านมีความเห็นด'วยมากท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 4.36, S.D. = 0.60) และการมีส%วนร%วม

ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�มีความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับปานกลาง (x= 2.94, 

S.D. = 1.00) 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 

 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับยุทธศาสตร7 
x  S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มาตรฐานในการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ� 4.00 0.66 เห็นด'วยมาก 

2. ท%านมีส%วนร%วมในการดําเนินการต%างๆของพิพิธภัณฑ� 2.91 1.04 
เห็นด'วย 

ปานกลาง 

3. พิพิธภัณฑ�สามารถนําไปใช'ประโยชน�ต%อการเรียน     

การสอน 
4.15 0.51 เห็นด'วยมาก 

รวม 3.76 0.88 เห็นด'วยมาก 

 

  จากตารางท่ี 6 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการ

โรงเรียนเทพศิรินทร�มีความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ของพิพิธภัณฑ�ฯในภาพรวมระดับมาก (x= 

3.76, S.D. = 0.88) โดยมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ�มีความเห็นด'วยมากท่ีสุด มีค%าเฉลี่ย

อยู%ในระดับมาก (x= 4.00, S.D. = 0.66) และมีส%วนร%วมในการดําเนินการต%างๆ ของพิพิธภัณฑ�มี

ความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับปานกลาง (x= 2.91, S.D. = 1.04) 

 3. ผลการศึกษาด�านองค7ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงาน 

  การศึกษาด'านองค�ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานเป"นการศึกษาความคิดเห็นจาก

กลุ%มตัวอย%างท่ี 1 (ผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร�) ซ่ึงประกอบด'วย

ประเด็นต%างๆ ได'แก% บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และเครื่องมืออํานวยความสะดวก โดยมีผล

การศึกษาดังต%อไปนี้ 

 

   ส
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ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับด'านบุคลากร 
 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับบุคลากร x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.  คณะทํางานมีจํานวนเพียงพอ/เหมาะสม 3.24 0.61 
เห็นด�วย 
ปานกลาง 

2.  คณะทํางานมีความรู�/ความสามารถ 4.12 0.55 เห็นด�วยมาก 

รวม 3.68 0.73 เห็นด!วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 7 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการโรงเรียน
เทพศิรินทร�มีความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลากรในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 3.68, S.D. = 0.73) โดย
คณะทํางานมีความรู'ความสามารถมีความเห็นด'วยมากท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 4.12, 
S.D. = 0.73) และคณะทํางานมีจํานวนเพียงพอ/เหมาะสมมีความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ใน
ระดับปานกลาง (x= 3.24, S.D. = 0.61) 
 
ตารางท่ี 8 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับงบประมาณ 
 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับงบประมาณ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. พิพิธภัณฑ+ ได�รับงบประมาณสนับสนุน เพียงพอ/

เหมาะสม 
3.73 0.63 เห็นด�วยมาก 

2. ความจําเป0นในการหารายได�เพ่ิมเติมของพิพิธภัณฑ+ 
เช6น จําหน6ายของท่ีระลึก เป0นต�น 

 
3.70 

 
0.77 

 
เห็นด�วยมาก 

รวม 3.72 0.70 เห็นด!วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 8 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการโรงเรียน
เทพศิรินทร�มีความคิดเห็นเก่ียวกับงบประมาณในภาพรวมอยู%ในระดับมาก โดยพิพิธภัณฑ�ได'รับ
งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ/เหมาะสมมีความเห็นด'วยมากท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 
3.73, S.D. = 0.63) และความจําเป"นในการหารายได'เพ่ิมเติมของพิพิธภัณฑ� เช%น จําหน%ายของท่ีระลึก 
มีความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.70, S.D. = 0.77) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 82 

ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ� 
 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ' x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. พิพิธภัณฑ+ได�รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ+อย6างเพียงพอ 

/เหมาะสม 
3.79 0.48 เห็นด�วยมาก 

2. พิพิธภัณฑ+ใช�วัสดุอุปกรณ+อย6างคุ�มค6า 3.91 0.52 เห็นด�วยมาก 

รวม 3.85 0.50 เห็นด!วยมาก 

 
  จากตารางท่ี 9 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการ
โรงเรียนเทพศิรินทร�มีความเห็นเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ�ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 3.85, S.D. = 
0.50) โดยพิพิธภัณฑ�ใช'วัสดุอุปกรณ�อย%างคุ'มค%ามีความเห็นด'วยมากท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก 
(x=3.91, S.D. = 0.50) และพิพิธภัณฑ�ได'รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�อย%างเพียงพอ/เหมาะสมมี
ความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.79, S.D. = 0.48) 
 
ตารางท่ี 10  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมืออํานวยความสะดวก 
 

ประเด็นคําถามเก่ียวกับเครื่องมืออํานวยความสะดวก x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. พิพิธภัณฑ+มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกเพียงพอ/

เหมาะสม 
3.82 0.64 เห็นด�วยมาก 

2. พิพิธภัณฑ+ใช�เครื่องมืออํานวยความสะดวกอย6างคุ�มค6า 3.85 0.62 เห็นด�วยมาก 

รวม 3.84 0.62 เห็นด!วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 10 กลุ%มตัวอย%างของผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามโครงสร'างการบริหารจัดการโรงเรียน
เทพศิรินทร�มีความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมืออํานวยความสะดวกในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 3.84, 
S.D. = 0.62) โดยพิพิธภัณฑ�ใช'เครื่องมืออํานวยความสะดวกอย%างคุ'มค%ามีความเห็นด'วยมากท่ีสุด     
มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 3.85, S.D. = 0.62) และพิพิธภัณฑ�มีเครื่องมืออํานวยความสะดวก
เพียงพอ/เหมาะสมมีความเห็นด'วยน'อยท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 3.82, S.D. = 0.64) 

   ส
ำนกัหอ
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 4. ผลการศึกษาด�านกระบวนการดําเนินงาน 
  การศึกษาด'านกระบวนการดําเนินงานเป"นการสอบถามความคิดเห็นจากทุกกลุ%ม
ตัวอย%าง ตามแต%ละประเด็นท่ีเก่ียวข'อง ซ่ึงประกอบด'วยประเด็นต%างๆ ได'แก% การประชาสัมพันธ�และ
การสร'างเครือข%าย นิทรรศการหมุนเวียนและการจัดกิจกรรมต%างๆ การบูรณาการสู%การเรียนการสอน 
และการทํางานร%วมกันในรูปแบบชุมนุม 
 
ตารางท่ี 11  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�และการสร'างเครือข%าย 
 

กลุ"มตัวอย"าง 
กลุ"มที่ 1 กลุ"มที่ 2 กลุ"มที่ 3 

ประเด็นคําถาม 
การประชาสัมพันธ7และ 

การสร�างเครือข"าย 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ท%านคิดว%าพิพิธภัณฑ�มีผู'เข'าชม
สมํ่าเสมอ 

3.79 0.78 3.35 0.85 3.78 0.97 3.42 0.86 เห็นด'วย 

มาก 

2. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ� เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
โรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นส%วน
หนึ่งของการศึกษาดูงานจาก
หน%วยงานภายนอก 

4.09 0.72 3.70 0.83 4.22 0.67 3.76 0.83 เห็นด'วย 

มาก 

3. ประสิทธิภาพในการประชา-
สัมพันธ�ผ%านสื่อออนไลน�ของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ� เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
โรง เ รียน เทพศิ รินทร�  เช% น 
เฟสบุ'คของพิพิธภัณฑ� เว็บไซต�
ของโรงเรียน เป"นต'น 

3.88 0.60 3.57 0.92 4.33 0.87 3.63 0.90 เห็นด'วย 

มาก 

4. พิพิธภัณฑ�มีการประสานความ
ร%วมมือกับพิพิธภัณฑ�อ่ืนๆใน
รูปแบบเครือข%าย 

3.67 0.54 - - 4.56 0.87 3.74 0.63 เห็นด'วย 

มาก 

รวม 3.86 0.68 3.54 0.88 4.08 0.84 3.61 0.86 
เห็นด�วย 

มาก 

 
  จากตารางท่ี 11 กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
กลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� และกลุ%มบุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�และการสร'าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครือข%ายในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x=3.61, S.D. = 0.86) โดยพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียน
เทพศิรินทร�เป"นส%วนหนึ่งของการศึกษาดูงานจากหน%วยงานภายนอกมีความเห็นด'วยสูงท่ีสุด มีค%าเฉลี่ย
อยู%ในระดับมาก (x= 3.76, S.D. = 0.83) และกลุ%มตัวอย%างคิดว%าพิพิธภัณฑ�มีผู'เข'าชมสมํ่าเสมอมี
ความเห็นด'วยตํ่าท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก (x= 3.42, S.D. = 0.86) 
 
ตารางท่ี 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม 

 
กลุ"มตัวอย"าง 

กลุ"มท่ี 1 กลุ"มท่ี 2 
ประเด็นคําถาม 

นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. นิทรรศการหมุน เวี ยนที่ จั ด ข้ึน มี
ประโยชน+ต6อนักเรียน 

3.91 0.58 3.71 0.89 3.73 0.86 เห็นด�วย
มาก 

2. นิทรรศการหมุนเวียนที่จัดข้ึนมีความ
น6าสนใจ 

3.97 0.64 3.81 0.89 3.83 0.87 เห็นด�วย
มาก 

3. กิจกรรม “เปBดโลกความรู�สู6ความ  
เป0นยุวมัคคุเทศก+” มีประโยชน+ต6อ
นักเรียน 

4.27 0.67 - - 4.27 0.67 เห็นด�วย
มาก 

4. กิจกรรม “เปBดโลกความรู�สู6ความเป0น
ยุวมัคคุเทศก+” มีความน6าสนใจ 

4.18 0.68 - - 4.18 0.68 เห็นด�วย
มาก 

5. นักเรียนเคยมีส6วนร6วมกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของพิพิธภัณฑ+ 

-  3.35 1.23 3.35 1.23 เห็นด�วย
ปานกลาง 

6. นักเรียนต�องการมีส6วนร6วมในการจัด
กิจกรรมต6างๆของพิพิธภัณฑ+ 

-  3.44 0.87 3.44 1.09 เห็นด�วย
ปานกลาง 

รวม 4.08 0.65 3.58 1.05 3.64 1.03 
เห็นด!วย

มาก 

 
 จากตารางท่ี 12 กลุ%มผู'มีส%วนเกี่ยวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
และกลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมทางการ
ศึกษาต%างๆ ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 3.64, S.D. = 1.03) โดยกิจกรรม “เปcดโลกความรู'สู%
ความเป"นยุวมัคคุเทศก�” มีประโยชน�ต%อนักเรียนมีความเห็นด'วยสูงที่สุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(x=4.27, S.D. = 0.67) และนักเรียนเคยมีส%วนร%วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของพิพิธภัณฑ�ฯมี
ความเห็นด'วยตืท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยอยู%ในระดับปานกลาง (x  = 3.35, S.D. = 1.23) 
 
ตารางท่ี 13  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการสู6การเรียนการสอน 
 

กลุ"มตัวอย"าง 

กลุ"มท่ี 1 กลุ"มท่ี 2 
ประเด็นคําถาม 

การบูรณาการสู-การเรียนการสอน 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. องค+ คว ามรู� ภ าย ใน พิ พิธภัณฑ+
สามารถสอดแทรกในส6วนใดส6วน
หนึ่งของบทเรียนได� 

4.03 0.68 3.58 0.87 3.63 0.86 เห็นด�วย
มาก 

2. ความจําเป0นในการจัดหลักสูตร/
รายวิชาเทพศิรินทร+ศึกษา 

3.85 0.67 3.51 0.96 3.55 0.94 เห็นด�วย
มาก 

รวม 3.94 0.68 3.55 0.92 3.59 0.90 
เห็นด�วย

มาก 
 
 จากตารางท่ี 13 กลุ%มผู'มีส%วนเกี่ยวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
และกลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการสู%การเรียนการสอนในภาพรวม
อยู%ในระดับมาก (x= 3.59, S.D. = 0.90) โดยองค�ความรู'ภายในพิพิธภัณฑ�สามารถสอดแทรกใน
ส%วนใดส%วนหนึ่งของบทเรียนได'มีความเห็นด'วยสูงที่สุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.63, S.D. = 
0.86) และความจําเป"นในการจัดหลักสูตร/รายวิชาเทพศิรินทร�ศึกษามีความเห็นด'วยตํ่าที่สุด มี
ค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.55, S.D. = 0.94) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานของนักเรียนในรูปแบบชุมนุม 

 

กลุ"มตัวอย"าง 

กลุ"มท่ี 1 กลุ"มท่ี 2 
ประเด็นคําถาม 

การทํางานของนักเรียน 
ในรูปแบบชุมนุม 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 

ระดับ 

ความ
คิดเห็น 

1. ศักยภาพของชุมนุมคนรัก
พิพิธภัณฑ+ 

3.82 0.58 3.63 0.96 3.66 0.92 
เห็นด�วย

มาก 

2. พัฒนาการของชุมนุมคนรัก
พิพิธภัณฑ+ 

3.85 0.76 3.70 0.91 3.72 0.89 
เห็นด�วย

มาก 

รวม 3.83 0.67 3.67 0.94 3.63 0.94 
เห็นด�วย

มาก 

 
  จากตารางท่ี 14 กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
และกลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานร%วมกันในรูปแบบชุมนุมในภาพรวมอยู%
ในระดับมาก (x= 3.63, S.D. = 0.94) โดยพัฒนาการของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�มีความเห็นด'วยสูง
ที่สุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.72, S.D. = 0.89) และศักยภาพของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�มี
ความเห็นด'วยตํ่าท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 3.66, S.D = 0.92) 
 5. ผลการศึกษาด�านปAจจัยการให�บริการของพิพิธภัณฑ7 
  การศึกษาด'านป5จจัยการให'บริการของพิพิธภัณฑ� เป"นการศึกษาความคิดเห็นจากทุก
กลุ%มตัวอย%าง โดยประกอบด'วยประเด็นต%างๆ ได'แก% นิทรรศการ และลักษณะการให'บริการ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการให'บริการด'านนิทรรศการ 
 

กลุ"มตัวอย"าง 
กลุ"มที่ 1 กลุ"มที่ 2 กลุ"มที่ 3 

ประเด็นคําถาม 
นิทรรศการ 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. เทคนิคการนําเสนอภายใน
พิพิธภัณฑ�มีความน%าสนใจ 

4.15 0.62 3.99 0.89 4.56 0.73 4.03 0.87 
เห็นด'วย

มาก 

2. เทคนิคการนําเสนอภายใน
พิพิธภัณฑ�มีความหลากหลาย 

4.03 0.59 4.05 0.84 4.56 0.73 4.06 0.82 
เห็นด'วย

มาก 

3. ผู' เข' าชม เ กิดความ รู'  ความ
เข'าใจในประวัติศาสตร�ของ
โรงเรียนเทพศิรินทร�หลังจาก
การเข'าชมพิพิธภัณฑ� 

4.39 0.61 3.93 0.85 4.67 0.50 4.01 0.84 
เห็นด'วย

มาก 

4. ผู'เข'าชมเกิดความประทับใจ 
และภาคภูมิใจร%วมที่ได'เข'าชม
พิพิธภัณฑ� 

4.27 0.72 4.14 0.89 4.56 0.53 4.17 0.86 
เห็นด'วย

มาก 

5. ค ว า ม เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ที่ ไ ด' รั บ
หลังจากการเข'าชมพิพิธภัณฑ� 

4.27 0.57 4.04 0.85 4.00 0.50 4.08 0.83 
เห็นด'วย

มาก 

รวม 4.22 0.63 4.03 0.87 4.60 0.58 4.07 0.84 
เห็นด'วย

มาก 

 
  จากตารางท่ี 15 กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
กลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� และกลุ%มบุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับการให'บริการด'านนิทรรศการใน
ภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 4.07, S.D. = 0.84) โดยผู'เข'าชมเกิดความประทับใจและความ
ภาคภูมิใจท่ีได'เข'าชมพิพิธภัณฑ�ทีความเห็นด'วยสูงท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 4.17, S.D. = 
0.86) และผู'เข'าชมเกิดความรู'ความเข'าใจในประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร�มีความเห็นด'วยตํ่า
ท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 4.03, S.D. = 0.87) 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะในการให�บริการ 

 
กลุ"มตัวอย"าง 

กลุ"มที่ 1 กลุ"มที่ 2 กลุ"มที่ 3 
ประเด็นคําถาม 

ลักษณะในการให!บริการ 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. เวลาเปBด-ปBดของพิพิธภัณฑ+มี
ความเหมาะสม 

3.94 0.56 3.44 1.00 4.00 0.87 3.52 0.97 เห็นด�วย
มาก 

2. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช�
ในการเข�าชมพิพิธภัณฑ+ต6อคร้ัง 

4.03 0.68 3.62 0.95 4.33 0.87 3.69 0.94 เห็นด�วย
มาก 

3. เส�นทางในการเดินชมมีความ
เหมาะสม 

4.09 0.68 3.98 0.82 4.56 0.53 4.01 0.80 เห็นด�วย
มาก 

4. การให�บริการของพิพิธภัณฑ+
ตรงตามจุดประสงค+ของผู�เข�า
ชมแต6ละกลุ6ม 

4.09 0.52 3.88 0.93 4.78 0.44 3.93 3.79 เห็นด�วย
มาก 

รวม 4.04 0.61 3.73 0.95 4.42 0.73 3.79 0.92 
เห็นด�วย

มาก 

 
  จากตารางท่ี 16 กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
กลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� และกลุ%มบุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะในการให'บริการใน
ภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x= 3.79, S.D = 0.92) โดยเส'นทางในการเดินชมมีความเหมาะสมมี
ความเห็นด'วยสูงท่ีสุด มีค%าเฉลี่ยในระดับมาก (x= 4.01, S.D. = 0.80) และเวลาเปcด-ปcดของพิพิธภัณฑ�
มีความเหมาะสมมีความเห็นด'วยตํ่าท่ีสุด (x= 3.52, S.D. = 0.97) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 6. ผลการศึกษาจากข�อเสนอแนะและปAญหา 
  จากแบบสอบถามเก่ียวกับข'อเสนอแนะและป5ญหา พบว%ากลุ%มนักเรียนเทพศิรินทร� ให'
ข'อเสนอแนะในด'านการให'บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ�ฯ เช%น ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
อาทิ กิจกรรมชิงรางวัล กิจกรรมแนะแนวมหาวิทยาลัย การแข%งขันถ%ายภาพเก่ียวกับเทพศิรินทร� เป"น
ต'น และอยากให'มีเนื้อหาภายในนิทรรศการเพ่ิมมากข้ึน และทันต%อเหตุการณ� ตลอดจนขยายเวลาใน
การให'บริการของพิพิธภัณฑ�เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ผู'เข'าชมกลุ%มต%างๆ 
 7. ผลการศึกษารอบด�านจากทุกกลุ"มตัวอย"าง 
 
ตารางท่ี 17 ผลสรุปของการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ในทุกๆด'าน 
 

ด�านการบริหาร
จัดการ 

ด�านองค7ประกอบ
เกื้อหนุนในการ

ดําเนินงาน 

ด�านกระบวนการ
ดําเนินงานพิธภัณฑ7 

ด�านปAจจัยการ
ให�บริการของ
พิพิธภัณฑ7 

 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

กลุ"มตัวอย"างท่ี 1 3.99 0.86 3.77 0.64 3.93 0.67 4.04 0.63 

กลุ"มตัวอย"างท่ี 2 - - - - 3.58 0.96 3.90 0.92 

กลุ"มตัวอย"างท่ี 3 - - - - 4.08 0.84 4.52 0.65 

รวม 3.99 0.86 3.77 0.64 3.63 0.94 3.94 0.89 

 
 เม่ือนําค%าเฉลี่ยของแต%ละประเด็นคําถามและกลุ%มตัวอย%างมาเรียงลําดับจากมากไปหา
น'อยจะพบระดับความคิดเห็นในระดับมากในเรื ่องการบริหารจัดการ ป5จจัยการให'บริการของ
พิพิธภัณฑ� องค�ประกอบเกื้อหนุนในการดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� 
ตามลําดับ 
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การวิพากษ7และกรอบวิธีคิดสําหรับแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ7เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร7 
 จากผลการศึกษาท่ีแสดงข'างต'น สามารถนํามาวิเคราะห�เพ่ือให'ทราบถึงสภาพการดําเนิน 
งานท่ีผ%านมาของพิพิธภัณฑ� สู%การหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�  
โดยนําองค�ความรู'ท่ีได'จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข'องต%างๆ มากําหนดกรอบวิธีคิดเพ่ือให'ได'แนวทาง
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1. การบริหารจัดการ 
  พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�มีการบริหารจัดการภายใต'วิสัยทัศน�ของ
การเป"นพิพิธภัณฑ�ท่ีมีชีวิต ตลอดจนเป"นแหล%งเรียนรู'ทางประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร� แต%
อย%างไรก็ตาม การดําเนินงานด'านการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ�จําเป"นต'องอาศัยความร%วมมือจาก
ฝdายต%างๆ เพ่ือให'บรรลุตามวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�แห%งนี้ ผลการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานด'านการบริหารจัดการจากผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� 
ได'แก% กลุ%มผู'บริหาร (ผู'อํานวยการและรองผู'อํานวยการ) คุณครูกลุ%มสาระวิชาท้ัง 8 วิชา ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงท้ังสามกลุ%มมีบทบาทสําคัญในขับเคลื่อนโรงเรียนไปในทิศทางต%างๆ 
พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ก%อให'เกิดคุณค%าทางจิตใจ อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญอย%าง
ยิ่งต%อการนําไปใช'ประโยชน�ในการศึกษา แต%เม่ือนําประเด็นด'านวิสัยทัศน� พันธกิจ และยุทธศาสตร�มา
สํารวจกลับพบว%า ในเชิงปฏิบัติกลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนขาดการมีส%วน
ร%วมท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ แม'ว%าจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� 
แต%ความรับผิดชอบหลักอยู% ท่ีคุณครูหัวหน'างานพิพิธภัณฑ� และเจ'าหน'าท่ีพิพิธภัณฑ� ไม%มีการ
ปรึกษาหารือหรือร%วมกันระดมความคิดเห็นพัฒนาพิพิธภัณฑ�อย%างเป"นข้ันตอน เช%น การวางรูปแบบ
แผนงานประจําปI รวมถึงการดําเนินการต%างๆ เป"นต'น  
 นอกจากนี้ กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการของโรงเรียนยังขาดความสนใจต%อ
การดําเนินงานพิพิธภัณฑ� จึงทําให'การศึกษาภายในพิพิธภัณฑ�แห%งนี้ยังไม%ปรากฎเป"นรูปธรรม ซ่ึงมี
ความขัดแย'งกับวิสัยทัศน�ท่ีเป"นแห%งเรียนรู'ทางประวัติศาสตร�ของโรงเรียนในทุกมิติ ประกอบกับ
การศึกษาการดําเนินงานท่ีผ%านมาพบว%า ยังไม%มีคุณครูท่ีนําพิพิธภัณฑ�ไปเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือวิชา
ของตนเอง ประกอบกับการนํานักเรียนเข'าชมพิพิธภัณฑ�จากคุณครูยังเป"นการเข'าชมเพ่ือรับฟ5งการ
บรรยายจากภัณฑารักษ� ไม%มีการสร'างโจทย�หรือกิจกรรมเพ่ือให'นักเรียนค'นหาคําตอบเฉพาะเนื้อหาใน
วิชาของตนเอง จึงทําให'การจัดการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ�แห%งนี้ยังไม%ปรากฎเป"นรูปธรรม 
 การนําแนวคิดการมีส%วนร%วมมาประยุกต�ใช'จึงเป"นวิธีหนึ่งท่ีสามารถแก'ไขป5ญหาด'านการ
บริหารจัดการได' เริ่มจากการสร'างความรู'ความเข'าใจในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ให'แก%ผู'มีส%วน
เก่ียวข'องอันเป"นข้ันตอนแรกของการสร'างส%วนร%วม โดยชี้ให'เห็นถึงประโยชน�จากการนําพิพิธภัณฑ�ไป
ใช'ให'ตรงกับกลุ%มบุคคล ตลอดจนใช'กระบวนการประชาสัมพันธ�เป"นเครื่องมือท่ีทําให'การดําเนินงาน
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ของพิพิธภัณฑ�เป"นท่ีรับรู'แก%กลุ%มคนต%างๆเช%น ในระดับผู'บริหาร ควรระบุถึงความสอดคล'องของงาน
พิพิธภัณฑ�กับการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร� เพ่ือให'เกิดการพัฒนาของงานพิพิธภัณฑ�ใน
ระดับนโยบาย หรือในระดับครูผู'สอนซ่ึงมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการใช'ประโยชน�ทางการศึกษาจาก
พิพิธภัณฑ�จึงต'องแสดงกรอบการดําเนินงานด'านการศึกษาในแต%ละนิทรรศการอย%างเป"นรูปธรรม    
เป"นต'น  
 2. องค7ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ7  
  องค�ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� ประกอบด'วยบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ� และเครื่องมืออํานวยความสะดวก ผลการศึกษาของกลุ%มตัวอย%างท่ีมีส%วนเก่ียวข'องกับ
การบริหารจัดการของโรงเรียน พบว%า พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ได'รับการ
สนับสนุนด'านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และเครื่องมืออํานวยความสะดวกต%างๆ เนื่องจากมี
งบประมาณจากรายได'สถานศึกษาและโครงการเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษาซ่ึงเป"นทุนต้ังต'นของ
พิพิธภัณฑ�ฯ 
  อย%างไรก็ตาม องค�ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร�ยังประสบป5ญหาด'านบุคลากร โดยจํานวนบุคลากรในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ยัง
ขาดแคลน เนื่องจากมีคุณครูหัวหน'างานพิพิธภัณฑ� และภัณฑารักษ�เป"นผู'ดําเนินงานต%างๆของ
พิพิธภัณฑ�เป"นหลัก โดยเฉพาะงานต'อนรับหมู%คณะท่ีมีผู'เข'าชมจํานวนมาก จําเป"นต'องอาศัยบุคลากร
ในการอํานวยความสะดวกในด'านต%างๆ จึงทําให'บุคลากรไม%เพียงพอต%อภาระงานท่ีปรากฎอยู% 
นอกจากนี้งานพิพิธภัณฑ�อ่ืนๆ อาทิ งานผลิตสื่อนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ�ต%างๆ ซ่ึงยังต'องการ
บุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางเพ่ิมเติม เนื่องจากภัณฑารักษ�ไม%มีความถนัดในงานเฉพาะทาง
อ่ืนๆ การสรรหาคณะทํางานเพ่ิมเติมจึงเป"นสิ่งจําเป"นท่ีทําให'การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เป"นไปอย%างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�โดยสถานศึกษาไม%สามารถจัดตําแหน%งงาน
ประจําสําหรับภัณฑารักษ� หรือเจ'าหน'าท่ีพิพิธภัณฑ�ได'เพ่ิมเติม 
  กระบวนการจัดหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ� จึงเป"นการแก'ไขป5ญหาได'อย%างเหมาะสม ซ่ึง
ถือว%าเป"นกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ�อย%างหนึ่ง ท่ีทําให'งานพิพิธภัณฑ�เกิดความเคลื่อนไหว 
และได'บุคลากรจากภาคส%วนต%างๆท่ีมีความสนใจในงานพิพิธภัณฑ�มาร%วมงาน ท้ังนี้ การจัดหา
อาสาสมัครจําเป"นต'องระบุคุณสมบัติ ช%วงเวลาในการปฏิบัติงานอย%างชัดเจน พร'อมท้ังประชาสัมพันธ�
ไปยังกลุ%มต%างๆ 
 3. กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ7  
  กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� ประกอบด'วย
การประชาสัมพันธ� การสร'างเครือข%าย การจัดกิจกรรมทางการศึกษาต%างๆ การบูรณาการสู%การเรียน
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การสอน การทํางานร%วมกันของนักเรียนในรูปแบบชุมนุม ซ่ึงสามารถวิพากษ�สภาพการดําเนินงานตาม
กรอบแนวคิดของพิพิธภัณฑ�กับการประชาสัมพันธ� และพิพิธภัณฑ�กับการศึกษา 
  การประชาสัมพันธ�ของพิพิธภัณฑ�เ พ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�สะท'อน
ภาพลักษณ�ในการเป"นสถานท่ีศึกษาดูงานของหน%วยงานภายนอกมากท่ีสุด แต%กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'อง
ตามการบริหารจัดการ และนักเรียนเทพศิรินทร�ยังเล็งเห็นว%าพิพิธภัณฑ�แห%งนี้ยังไม%มีผู'เข'าชมอย%าง
สมํ่าเสมอ จึงสามารถสรุปได'ว%า การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เป"นท่ีรับรู' เฉพาะกลุ%มคนท่ีสนใจ จึง
จําเป"นต'องมีการประชาสัมพันธ�งานด'านพิพิธภัณฑ�ไปสู%กลุ%มบุคคลต%างๆ 
  สําหรับการประชาสัมพันธ�ข%าวสารความเคลื่อนไหวท่ัวไป ยังพบว%าพิพิธภัณฑ�เพ่ือ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� มีช%องทางประชาสัมพันธ�ข%าวสารท่ัวไปผ%านเฟสบุ'ค เว็บไซต�พิพิธภัณฑ� 
และเว็บไซต�โรงเรียนเทพศิรินทร�ท่ีมีการประชาสัมพันธ�ตามวาระโอกาสสําคัญ ซ่ึงมีข'อจํากัดในการ
เข'าถึงข'อมูลข%าวสารเฉพาะเพียงบางกลุ%ม ทําให'การรับทราบข%าวสารยังไม%ท่ัวถึง ท้ังๆท่ีการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ�มีความเคลื่อนไหวอยู%เสมอ จึงมีความจําเป"นในการขยายช%องทางประชาสัมพันธ�ท่ีไม%มี
ข'อจํากัดในการเข'าถึง อย%างการทําจดหมายข%าวรายเดือน (Monthly Newsletter) เพ่ือกระจาย
ข%าวสารในวงกว'าง โดยจดหมายข%าวสามารถรายงานในรูปแบบของภาพบรรยากาศคณะผู'เข'าชมต%างๆ 
จํานวนผู'เข'าชมในแต%ละเดือน การเผยแพร%ความรู'ของพิพิธภัณฑ�รวมท้ังการสร'างกิจกรรมร%วมสนุกได'
อีกทางหนึ่งด'วย 
  การดําเนินงานด'านการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 
นอกเหนือจากการนําชมพิพิธภัณฑ�แล'ว ยังมีกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ได'แก% การจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน การจัดกิจกรรมเปcดโลกการเรียนรู'สู%ความเป"นยุวมัคคุเทศก� โดยผลการศึกษาพบว%ากิจกรรม
ทางการศึกษามีประโยชน�ต%อนักเรียน และเป"นกิจกรรมท่ีน%าสนใจ แต%ยังต'องเพ่ิมความหลากหลายของ
กิจกรรม เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ%มนักเรียนได'เท%าท่ีควร ประกอบกับข'อจํากัดบางประการซ่ึงจะ
กล%าวในลําดับถัดไป 
  กิจกรรมเปcดโลกการเรียนรู'สู%ความเป"นยุวมัคคุเทศก� เป"นกิจกรรมประจําปIท่ีจัดข้ึน
เฉพาะนักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ� โดยมีวัตถุประสงค�ในการเพ่ิมประสบการณ�ในการศึกษาหา
ความรู'จากแหล%งเรียนรู'ประเภทพิพิธภัณฑ�แหล%งอ่ืนๆให'แก%นักเรียน อย%างไรก็ตาม ต'องมีการพัฒนา
โครงสร'างการทํางานของนักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�ควบคู%ไปด'วย เพ่ือให'เกิดการนําความรู'และ
ประสบการณ�ท่ีได'มาใช'ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนส%งเสริมหรือถ%ายทอดความรู'และประสบการณ�
ให'กับนักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�รุ%นต%อไป 
  นิทรรศการหมุนเวียน เป"นการต%อยอดความรู'ภายในพิพิธภัณฑ� โดยจัดแสดงเก่ียวกับ
เนื้อหาเพ่ิมเติมจากพิพิธภัณฑ� ในรูปแบบกางแผ%นไวนิล ณ บริเวณห'องโถงชั้น 1 ตึกแม'นศึกษาสถาน 
ซ่ึงทําให'การดูแลนิทรรศการหมุนเวียนไม%ท่ัวถึงและขาดปฏิสัมพันธ�กับผู'เข'าชม เนื่องจากอยู%คนละ
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อาคารกับส%วนนิทรรศการถาวร ซ่ึงต'องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร%ความรู'ในแบบอ่ืนๆท่ี
สามารถสื่อสารกับผู'เข'าชมได'ง%ายข้ึน 
  ดังนั้น กิจกรรมทางการศึกษาจึงควรมีการวางแผนโดยนําข'อจํากัดและป5ญหาท่ีพบมา
ปรับปรุงแก'ไขอยู%เสมอ โดยวางแผนกิจกรรมร%วมสนุกผ%านช%องทางการประชาสัมพันธ�การดําเนินงาน
ด'านพิพิธภัณฑ� ในรูปแบบจดหมายข%าวรายเดือน 
  สําหรับการบูรณาการสู%การเรียนการสอนยังไม%มีการปฏิบัติอย%างเป"นทางการ 

นอกเหนือจากการให'นักเรียนเข'าชมโดยใช'เวลา 2 คาบต%อการเข'าชมหนึ่งรอบสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปIท่ี 1 ท่ีเข'าศึกษาใหม%ในทุกปIการศึกษา โดยมีใบกิจกรรมของพิพิธภัณฑ�ฯให'นักเรียนหา

คําตอบ แต%การนําไปสอดแทรกกับบทเรียนในวิชาต%างๆโดยคณาจารย�ท%านอ่ืน ยังไม%ปรากฎเป"น

รูปธรรม จึงเป"นส%วนหนึ่งท่ีทําให'นักเรียนไม%เห็นคุณค%าและความสําคัญของพิพิธภัณฑ�โรงเรียนมาก

เท%าท่ีควร เนื่องจากไม%มีคุณครูท่ีให'คําแนะนํา หรือการนําไปประยุกต�ใช'จริงให'เกิดภาพของการเรียนรู'

ภายในพิพิธภัณฑ� ดังนั้น การเสริมสร'างความรู'ความเข'าใจในการใช'ประโยชน�ทางการศึกษาจาก

พิพิธภัณฑ�แก%ครูผู'สอนจึงเป"นสิ่งสําคัญในการส%งเสริมการศึกษาให'เกิดข้ึนภายในพิพิธภัณฑ�แห%งนี้ 

  การทํางานร%วมกันของนักเรียนในรูปแบบชุมนุม ภายใต'ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�ซ่ึงมี

สมาชิกราว 40 คนต%อปIการศึกษา เป"นชุมนุมท่ีมีการพัฒนาทักษะของนักเรียนเพ่ือการเป"นยุว

มัคคุเทศก� เน'นการฝLกนําชมและพัฒนาบุคลิกภาพแก%นักเรียนเป"นหลัก อีกท้ังการดําเนินงานของ

ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�เป"นไปอย%างไม%มีแบบแผนและเป"นระบบ จึงทําให'นักเรียนในส%วนอ่ืนๆท่ีไม%ผ%าน

การคัดเลือกให'นําชมพิพิธภัณฑ�ไม%มีบทบาทในชุมนุม ท้ังๆท่ีสามารถช%วยเหลืองานพิพิธภัณฑ�ด'านอ่ืนๆ

ได'อีก ประกอบกับนักเรียนไม%มีเวลาท่ีสอดคล'องในการปฏิบัติงานต'องนรับผู'เข'าชมได'จริง เนื่องจากมี

คาบเรียนและกิจกรรมอยู%มาก การเข'าพิพิธภัณฑ�ของนักเรียนจึงมีเพียงคาบชุมนุม 50 นาที/สัปดาห� 

ด'วยเหตุผลเหล%านี้ จึงเป"นป5จจัยหนึ่งท่ีส%งผลทําให'นักเรียนไม%ได'รู'สึกว%าตัวเองเป"นส%วนหนึ่งของงาน

พิพิธภัณฑ� เนื่องจากตนเองไม%ได'มีความถนัดด'านการนําชม  

  อย%างไรก็ตาม กรณีศึกษาชุมนุมยูเนสโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สามารถนํามา

ศึกษาและเป"นตัวอย%างเทียบเคียงเพ่ือหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�

ต%อไปได' เนื่องจากมีการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ภายใต'สถานศึกษาของรัฐ และมีการดําเนินงานใน

รูปแบบชุมนุมยาวนานกว%า ประกอบกับมีการดําเนินงานชุมนุมโดยนักเรียนท่ีชัดเจน จึงเป"นเหตุผล

ประกอบในการนํามาศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือเป"นตัวอย%างให'กับนักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ� 

 4. ปAจจัยการให�บริการของพิพิธภัณฑ7  

  ป5จจัยในการให'บริการของพิพิธภัณฑ� นอกเหนือจากการให'บริการทางการศึกษาอัน

เป"นบทบาทหน'าท่ีหลักของพิพิธภัณฑ�แล'ว ยังมีป5จจัยด'านอ่ืนๆในการให'บริการของพิพิธภัณฑ� ได'แก% 
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การจัดแสดง เส'นทางนําชมพิพธภัณฑ�เวลาท่ีใช'ในการเข'าชม ตลอดจนเวลาในการเปcดให'บริการของ

พิพิธภัณฑ� ซ่ึงสามารถนําแนวคิดด'านการจัดแสดง และบทบาทหน'าท่ีของพิพิธภัณฑ� มาใช'ในการ

วิพากษ�ครั้งนี้ได'  

  นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นการจัดแสดงท่ี
เน'นเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาตร� และเกียรติภูมิของโรงเรียนเทพศิรินทร� โดยมีการนําเทคนิคของสื่อ
มัลติมีเดียที่ทันสมัยมาใช'ในการนําเสนอ ซึ่งส%งผลให'ผู'เข'าชมเกิดความประทับใจ และมีปฏิสัมพันธ�
กับผู'เข'าชม 
  สําหรับเส'นทางการเข'าชมพิพิธภัณฑ�แห%งนี้มี 2 ลักษณะคือ การเข'า-ออกทางเดียว 
สําหรับการเข'าชมแบบไม%เป"นทางการ และเพ่ือความสะดวกในการเข'าชม และการเข'า-ออกคนละทาง
เป"นการเข'าชมพิพิธภัณฑ�อย%างเต็มรูปแบบ และยังได'เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน
อย%างแท'จริง ซ่ึงทําให'พิพิธภัณฑ�มีชีวิตมากยิ่งข้ึน 
  การเข'าชมพิพิธภัณฑ�ในแต%ละครั้งใช'เวลาอย%างน'อย 50 นาที โดยรับชมสื่อวีดิทัศน�
ต%างๆในแต%ละนิทรรศการ ซ่ึงอาจเป"นข'อจํากัดของผู'เข'าชมท่ีมีเวลาไม%มากพอ 
  เวลาในการให'บริการของพิพิธภัณฑ�เป"นเวลาราชการ เนื่องจากพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร�มีการบริหารจัดการโดยสถานศึกษาของรัฐ แต%อย%างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ�เปcด
ให'บริการเพ่ือการเรียนรู'ตามอัธยาศัยในช%วงเวลาพักกลางวันของนักเรียน (10.40 น.-13.30 น.) และ
ให'บริการตามหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเข'าชมเป"นกรณีพิเศษต%างๆ ซ่ึงควรประชาสัมพันธ�
ข'อมูลเหล%านี้ให'เป"นท่ีรับรู'ในวงกว'างมากข้ึน 
  นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ดําเนินงานภายใต'วิสัยทัศน�ใน
การเป"นแหล%งเรียนรู'ทางประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร�ในทุกมิติ จึงควรมีการเก็บรวบรวม
ข'อมูลท่ีเป"นประโยชน�เก่ียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร�อยู%เสมอ ตามบทบาทหน'าท่ีของพิพิธภัณฑ� โดยต'อง
วางแผนการเก็บรวบรวมข'อมูล จัดหมวดหมู% ซ่ึงส%งผลในการนําข'อมูลเหล%านั้นมาเผยแพร% และจัด
แสดงเพ่ิมเติมในอนาคต 
 5. กรอบวิธีคิดสําหรับแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ7เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร7  
  จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� พบ
ป5ญหาบางประการในการดําเนินงานด'านการบริหารจัดการ องค�ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงาน 
กระบวนการดําเนินงาน และการให'บริการในแง%มุมต%างๆ โดยใช'กรอบวิธีคิดท่ีได'ศึกษามาในข้ันต'นตาม
การจําแนกดังตารางต%อไปนี้ 
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ตารางท่ี 18 กรอบวิธีคิดสําหรับแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 
 

 
ปAญหาและอุปสรรค 

ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ7 

กรอบวิธีคิดสําหรับแนวทางพัฒนา 
พิพิธภัณฑ7เพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร7 

การบริหาร 
จัดการ 

ผู'มีส%วนเกี่ยวข'องตามโครงสร'างการ
บริหารงานโรงเรียนขาดความสนใจ
ในงานพิพิธภัณฑ� และขาดการมี
ส%วนร%วม 

เสริมสร'างแนวคิดการมีส%วนร%วมโดยเผยแพร%
ข'อมูลท่ีเป"นประโยชน�สําหรับกลุ%มผู'บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

องค7ประกอบ
เก้ือหนุนในการ

ดําเนินงาน
พิพิธภัณฑ7 

จํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
พิพิธภัณฑ�ไม%เพียงพอ 

เน่ืองด'วยไม%สามารถจัดตําแหน%งงานประจํา
สําหรับภัณฑารักษ� จึงควรใช'การจัดการ
อาสาสมัครพิพิธภัณฑ� 

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร
ประชา สั มพั น ธ� ข% า วส า รความ
เคล่ือนไหว 

การประชาสัมพันธ�ในรูปแบบของการแจ'ง
ข%าวสารความเคล่ือนไหวท่ัวไป ตลอดจนเป"น
การสร'างความคุ'นชินแก%สาธารณชนผ%านการ
จัดทําจดหมายข%าวรายเดือน 

การนําไปใช'ประโยชน�ด'านการเรียน
การสอนยังไม%ปรากฎเป"นรูปธรรม 

จัดทําคู%มือเกี่ยวกับการนําพิพิธภัณฑ�ไปใช'
ประโยชน�ด'านการศึกษาสําหรับครู 

เพิ่มความหลากหลายในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา 

ใช' ช% อ งทางการประชา สัมพันธ� เป" น ตั ว
ขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

กระบวนการ
ดําเนินงาน
พิพิธภัณฑ7 

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ร%วมกันของนักเรียนชุมนุมคนรัก
พิพิธภัณฑ� 

ศึกษารูปแบบการดําเนินงานร%วมกันของ
นักเรียนชุมนุมยูเนสโก โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย และนํามาประยุกต�ใช'ให'เหมาะสม 

พัฒนาเน้ือหาในนิทรรศการอย%าง
ต%อเน่ือง 

รวบรวม จัดเก็บ ศึกษาความรู'ต%างๆเกี่ยวกับ
โรงเรียนเทพศิรินทร�อย%างต%อเน่ือง และเป"น
ระบบ 

ปAจจัยการ
ให�บริการของ
พิพิธภัณฑ7 

เวลาในการให'บริการของพิพิธภัณฑ�
ยังไม%เป"นท่ีรับรู'ในวงกว'าง 

ประชาสัมพันธ�การให'บริการของพิพิธภัณฑ�
อย%างท่ัวถึง โดยช้ีให'เห็นถึงความสําคัญใน
การให'บริการของพิพิธภัณฑ� 

   ส
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 จากตารางท่ี 18 เป"นการวางกรอบวิธีคิดเพ่ือหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร� โดยนําแนวคิดท่ีเก่ียวข'องท่ีได'ศึกษาและทบทวนข'างต'น ซ่ึงได'แก% การบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ� แนวคิดพิพิธภัณฑ�กับการศึกษา พิพิธภัณฑ�กับการประชาสัมพันธ� กรณีศึกษาการ

ดําเนินงานร%วมกันของนักเรียนในรูปแบบชุมนุมแนวคิดการมีส%วนร%วม แนวคิดการมีส%วนร%วม แนวคิด

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ� และบทบาทหน'าท่ีของพิพิธภัณฑ� สู%การนําไปพัฒนาเป"นแผนงานต%างๆ

ในลําดับต%อไป 

 

แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ7เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร7 

 แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นผลท่ีได'จากการศึกษา

สภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� และวิเคราะห�กรอบแนวคิด

ต%างๆเก่ียวกับพิพิธภัณฑ�เพ่ือหาแนวทางแก'ไข ตลอดจนพัฒนาเพ่ือให'การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�มี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค�ตามเปOาหมายภายใต'สภาวการณ�ของโรงเรียนเทพศิรินทร� โดย

นําเสนอแนวทางในรูปแบบแผนงานท่ีแก'ป5ญหาและพัฒนาการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ให'มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 แผนงานท่ี 1 “เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจสู"การมีส"วนร"วมในงานพิพิธภัณฑ7” 

 หลักการและเหตุผล 

 พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวเทพศิรินทร�

ท่ีมีต%อสถาบันการศึกษาแห%งนี้ และต'องการสืบสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร�ท่ีมีคุณค%าให'กับนักเรียน

เทพศิรินทรรุ%นต%อๆมา โดยวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� 

เป"นไปเพ่ือเป"นแหล%งการเรียนรู'เก่ียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร�ในทุกมิติ ซ่ึงเป"นการสนองวิสัยทัศน�ของ

โรงเรียนเทพศิรินทร�ท่ีว%า "เป"นองค�กรชั้นนําแห%งการเรียนรู' " ซ่ึงตอบรับมาตรฐานตัวบ%งชี้ ท่ีว%า

สถานศึกษามีการสร'าง ส%งเสริม สนับสนุนให'สถานศึกษาเป"นสังคมแห%งการเรียนรู' 

 จากผลการศึกษาการดําเนินงานท่ีผ%านพบว%า กลุ%มผู'มีส%วนเก่ียวข'องตามการบริหารจัดการ

ของโรงเรียน ได'แก% กลุ%มผู'บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดการมีส%วนร%วมและขาดความ

สนใจในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ� จึงนําแนวคิดการมีส%วนร%วมมาพัฒนาเป"นแผนงาน โดยชี้ให'เห็นถึง

การนําพิพิธภัณฑ�ไปใช'ประโยชน�อย%างสอดคล'องกันในแต%ละกลุ%ม โดยแบ%งเป"นข'อมูลสําหรับผู'บริหารท่ี

นําไปเชื่อมโยงกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเข'ามาเก่ียวข'อง และข'อมูลสําหรับครูกลุ%มสาระ

วิชาต%างๆท่ีสามารถนําความรู'ในพิพิธภัณฑ�ไปประยุกต�ใช'ต%อการเรียนการสอนได' 
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 วัตถุประสงค7 
 1. เพ่ือสร'างความตระหนักและความสําคัญของแหล%งเรียนรู'ประเภทพิพิธภัณฑ�ภายใน
โรงเรียน 
 2. เพ่ือกระตุ'นให'เกิดการใช'ประโยชน�ทางการศึกษาจากพิพิธภัณฑ� 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปIการศึกษา 
 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 19 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 1 “เสริมสร'างความรู'ความเข'าใจสู%การมีส%วนร%วม 

 ในงานพิพิธภัณฑ�” 

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

 สําหรับกลุ"มผู�บริหาร   

1.  นําเสนอรายงานสรุปสําหรับผู'บริหาร  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ท่ีผ%านมา  
1.2 ความสอดคล'องของงานพิพิธภัณฑ�ต%อทิศทางการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1.3 แนวโน'มของการพัฒนางานพิพิธภัณฑ� เ พ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ในอนาคต เพ่ือการ
เป"นองค�กรชั้นนําแห%งการเรียนรู' 

1 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 
 

2. ออกแบบ จัดพิมพ�และเผยแพร%แก%ผู'บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

2-3 
สัปดาห� 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

3. สะท'อนข'อคิดเห็นจากข'อมูลท่ีได'รับผ%านท่ีประชุม โดย
กําหนดเป"นวาระพิเศษ 

ตาม
กําหนดการ
ประชุมราย
ปI 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

4. พิจารณา และสรุปผลข'อคิดเห็นท่ีได'เพ่ือการพัฒนาใน
ลําดับถัดไป 

ตลอดปI
การศึกษา 

งานพิพิธภัณฑ� 
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ตารางท่ี 19 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 1 “เสริมสร'างความรู'ความเข'าใจสู%การมีส%วนร%วม 

 ในงานพิพิธภัณฑ�” (ต%อ) 

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

 สําหรับครู   

1. นําเสนอข'อมูลต%างๆในรูปแบบคู% มือพิพิธภัณฑ�เ พ่ือ
การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 การก%อต้ังพิพิธภัณฑ� 
1.2 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ� พร'อมกิจกรรม

เสนอแนะท่ีสอดคล'องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช%วงชั้นท่ี 3-4 

1.3 การให'บริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ�ท่ีผ%าน
มา (พร'อมภาพประกอบ) 

1.4 ข'อกําหนดและสิทธิประโยชน�ท่ีจะได'รับในการใช'
บริการพิพิธภัณฑ� 

1.5 แบบแสดงความคิดเห็น 

2 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 
และง านจั ดกา ร
เรียนรู'และประกัน
คุ ณ ภ า พ ท า ง
การศึกษา 

2. ออกแบบ จัดพิมพ�และเผยแพร%ให'ครูทุกกลุ%มสาระวิชา
อย%างท่ัวถึง 

2-3 
สัปดาห� 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

3. เปcดช%องทางรับฟ5งความคิดเห็นต%างๆ เช%น ผ%านจดหมาย
ข%าวรายเดือนของพิพิธภัณฑ� การตอบแบบแสดงความ
คิดเห็น 

ตลอดปI
การศึกษา 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

4. พิจารณา และสรุปผลข'อคิดเห็นท่ีได'เพ่ือการพัฒนาใน
ลําดับถัดไป 

ตลอดปI
การศึกษา 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

 
 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 
 1. เกิดนโยบายในการใช'ประโยชน�ด'านการเรียนการสอนจากพิพิธภัณฑ� 
 2. พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นต'นแบบของแหล%งการเรียนรู' 
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 แผนงานท่ี 2 "สรรหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ7" 

 หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ�เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นการดําเนินงาน

ภายใต'สถานศึกษา จึงได'รับการสนุบสนุนด'านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และเครื่องมืออํานวยความ

สะดวกอย%างเพียงพอ แต%จากการศึกษาผลการดําเนินงานพบว%า พิพิธภัณฑ�ยังต'องการบุคลากร

เพ่ิมเติม เนื่องจากผู'ปฎิบัติงานหลักมีเพียงหัวหน'างานพิพิธภัณฑ� และภัณฑารักษ� ทําให'การต'อนรับผู'

เข'าชมแบบหมู%คณะยังไม%ท่ัวถึง ตลอดจนงานผลิตสื่อนิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ�ยังต'องมีการ

ดําเนินงานอย%างต%อเนื่อง ประกอบกับทางโรงเรียนยังไม%มีนโยบายในการสรรหาภัณฑารักษ�ประจํา

เพ่ิมเติม การสรรหาอาสาสมัครจึงเป"นแนวทางท่ีเหมาะสม โดยอาสาสมัครสามารถเป"นบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียนที่ต'องการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือต'องการร%วมเป"นส%วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ� 

ครูเกษียณอายุราชการที่มีความคุ'นเคยและมีเวลาช%วยเหลืองานพิพิธภัณฑ�ได'เต็มที่ หรือเป"น

บุคคลภายนอกที่สนใจงานพิพิธภัณฑ�เพื่อสร'างบุคลากรพิพิธภัณฑ�เพื่อเติมในอนาคต ตลอดจนการ

สรรหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ�ยังก%อให'เกิดความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานต%างๆของพิพิธภัณฑ�มาก

ข้ึนด'วย 

 วัตถุประสงค7 

 1. เพ่ือเกิดการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�อย%างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให'เกิดความร%วมมือในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�จากหลายฝdาย 

 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ตลอดปIการศึกษา 

 กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 2 "สรรหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ�" 

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

1. กําหนดรายละเอียดของอาสาสมัคร 
1.1 คุณสมบัติและหน'าท่ีความรับผิดชอบของ

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ�  

1 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 
และงานบุคคล 

 1.2 ข'อตกลงร%วมกันของอาสาสมัคร 
1.3 ประโยชน�ท่ีจะได'รับจากการเป"นอาสาสมัคร

พิพิธภัณฑ� 

  

2. ประชาสัมพันธ�อาสาสมัครพิพิธภัณฑ�ในช%องทาง
ต%างๆ ของโรงเรียน 

2 เดือน งานพิพิธภัณฑ�และ 
งานประชาสัมพันธ�
โรงเรียน 

3. เปcดรับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ�ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

1-2 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 

4. คัดเลือกอาสาสมัครให'ตรงตามวัตถุประสงค� 3 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 
 

5. ฝLกอบรมและพัฒนาทักษะของอาสาสมัครให'
เหมาะสมกับงานท่ีได'รับ 

3 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 
 

6. ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ�ตามท่ีได'รับมอบหมาย อย%างน'อย 1 
เดือน หรือตาม
วาระงาน 

งานพิพิธภัณฑ� 
 

7. ประเมินผลงานอาสาสมัครรายบุคคล 2 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 

8. มอบเกียรติบัตรในการปฏิบั ติงานพิพิธภัณฑ�
สําหรับผู'ผ%านการประเมินผล 
 

1 วัน งานพิพิธภัณฑ� 
 

 
 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 
 ระบบการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�โรงเรียนเทพศิรินทร�มีประสิทธิภาพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนงานท่ี 3 "พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ7ภายในพิพิธภัณฑ7" 
 หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ�ในพิพิธภัณฑ�เป"นสิ่งสําคัญในการสื่อสารไปยังกลุ%มเปOาหมายตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว' ป5จจุบัน พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�มีช%องทางออนไลน�ใน
การประชาสัมพันธ�ผ%านทางเฟสบุ'ค และเว็บไซต�ของพิพิธภัณฑ� ซ่ึงมีข'อจํากัดในการเข'าถึงข'อมูลจาก
บุคคลบางกลุ%มด'วยเทคโนโลยีการสื่อสาร และส%งผลให'การประชาสัมพันธ�ของพิพิธภัณฑ�ยังไม%ท่ัวถึง 
จึงจําเป"นต'องมีพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ�ภายในพิพิธภัณฑ� โดยเพ่ิมช%องทางและพัฒนา
งานประชาสัมพันธ�ของพิพิธภัณฑ�ให'มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจัดทําจดหมายข%าวรายเดือน จึง
เป"นช%องทางหนึ่งในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ�ไปยังกลุ%มบุคคลต%างๆ ในวงกว'างมากกว%า และยัง
จํากัดกลุ%มผู'รับสารได'ตรงตามวัตถุประสงค�ของสิ่งท่ีจะสื่อสารออกไป 
 ท้ังนี้ เนื้อหาในจดหมายข%าวสามารถครอบคลุมประเด็นต%างๆท่ีพิพิธภัณฑ�ต'องการสื่อสาร
ให'กับบุคลภายนอกต%างๆ เช%น ข%าวสารความเคลื่อนไหว เกร็ดความรู' กิจกรรมร%วมสนุก ข'อมูล
ประชาสัมพันธ�ท่ัวไปของพิพิธภัณฑ� เป"นต'น และทําการแจกจ%ายไปยังคุณครู บุคลากรต%างๆของ
โรงเรียนให'ได'รับทราบโดยท่ัวกัน ไปยังจัดจุดรับจดหมายข%าวตามท่ีต%างๆของโรงเรียน เช%น ห'องสมุด 
ห'องทํางานคณะกรรมการนักเรียน 
 วัตถุประสงค7 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ�ในพิพิธภัณฑ� 
 2. เพ่ือสร'างการรับรู'ในวงกว'างเก่ียวกับการดําเนินงานต%างๆของพิพิธภัณฑ� 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปIการศึกษา 
 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 3 "พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ�ภาย 
 ในพิพิธภัณฑ�" 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

1. กําหนดหัวข'องานประชาสัมพันธ�รายเดือน 
1.1 ความรู'/บทความท่ัวไป ท่ีอยู%ในความสนใจ

ของสังคม 

1 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 

 1.2 การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�ในแต%ละเดือน 
1.3 ข%าวประกาศต%างๆของพิพิธภัณฑ� 
1.4 กิจกรรมร%วมสนุกกับงานพิพิธภัณฑ� เช%น 

การทายป5ญหา การประกวด 
1.5 ส%วนตอบรับการสมัครสมาชิกเ พ่ือรับ

จดหมายข%าว 
1.6 ช%องทาง อ่ืนๆ เ พ่ือการติดต%อ กับงาน

พิพิธภัณฑ� 

1 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 

2. ออกแบบงานประชาสัมพันธ�ให'เหมาะสมกับ
รูปแบบท่ีต'องการนําเสนอ เช%น จดหมายข%าว 
รูปแบบไฟล�ดิจิตอลเพ่ือเผยแพร%ในเว็บไซต�
ต%างๆ เป"นต'น 

1 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 

3. จัดพิมพ� และเผยแพร%ไปยังกลุ%มเปOาหมายต%างๆ 1 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ�  และ
งานประชาสั ม พันธ�
โรงเรียน 

4. จัดทําระบบสมาชิกข%าวพิพิธภัณฑ�หลังจาก
เผยแพร% 

ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 

 
 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 
 ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร�รับทราบความก'าวหน'าในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�
อย%างต%อเนื่อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนงานท่ี 4 "การจัดเก็บข�อมูลเนื้อหาเก่ียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร7" 
 หลักการและเหตุผล 
 พิพิธภัณฑ�มีบทบาทหน'าท่ีหลัก คือ การเก็บรวบรวม ศึกษาและเผยแพร%ความรู'ท่ีเก่ียวข'อง
กับพิพิธภัณฑ�เพ่ือให'พิพิธภัณฑ�เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยู%เสมอ พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นแหล%งเรียนรู'แห%งหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค�ในการเป"นศูนย�กลางข'อมูลทาง
ประวัติศาสตร�ของโรงเรียนเทพศิรินทร�ในทุกมิติ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเนื้อหาใน
นิทรรศการท่ีมิใช%เพียงการศึกษาเรื่องเก%าๆ แต%เป"นการร'อยเรียงเรื่องราวต%างๆต้ังแต%อดีตจนถึงป5จจุบัน 
 การรวบรวมข'อมูลต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนประจําปIจึงเป"นสิ่งท่ีควรนํามาวางแผนเพ่ือการจัดเก็บ
เรื่องราวท่ีเป"นประโยชน�ในการศึกษาต%อคนรุ%นหลัง และเพ่ือเผยแพร%ในวาระโอกาสต%างๆในอนาคต ซ่ึง
ถือเป"นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ�ให'มีมาตรฐานประการหนึ่งตามพันธกิจของ
พิพิธภัณฑ� 
 วัตถุประสงค7 
 1. เพ่ือให'การจัดเก็บข'อมูลต%างๆเป"นระบบ 
 2. เพ่ือให'เกิดการนําข'อมูลไปใช'อย%างมีประสิทธิภาพ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปIการศึกษา 
 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 22 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 4 "การจัดเก็บข'อมูลเนื้อหาเก่ียวกับ 
 โรงเรียนเทพศิรินทร�" 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

1. กําหนดขอบเขตข'อมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
เทพศิรินทร� 
ข�อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
1.1 รายชื่อนักเรียนท่ีเข'าเรียนในแต%ละปI

การศึกษา 
1.2 ผลการแข%งขันของนักเรียนตามกลุ%ม

สาระการเรียนรู'ท้ัง 8 กลุ%ม ในแต%ละปI
การศึกษา 

ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 
งานทะเบียน 
งานบุคลากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 4 "การจัดเก็บข'อมูลเนื้อหาเก่ียวกับ 
 โรงเรียนเทพศิรินทร�" (ต%อ) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

1. 1.3 ผลการสอบเข' ามหาวิทยาลั ยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIท่ี 6 

1.4 รายละเ อียดกิจกรรมประจําปIของ
นักเรียน 

 
ข�อมูลเก่ียวกับครู 
1.5 รายชื่อครู พร'อมประวัติโดยสังเขป  
 
ข�อมูลด�านอ่ืนๆ 
1.6 ของท่ีระลึกโรงเรียนเทพศิรินทร�  
1.7 อุปกรณ�สําหรับการเรียนการสอน  
1.8 ระบุเพ่ิมเติม .......  
 

ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 
งานทะเบียน 
งานบุคลากร 

2. สืบค'นและจัด เ ก็บข'อมูลตามขอบเขตท่ี
กําหนดโดยเรียงตามลําดับเวลา 

ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 

3.  ตรวจสอบ และแก'ไขให'ข'อมูลมีความถูกต'อง
อยู%เสมอ 

ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 

 
 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 
 พิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�เป"นแหล%งจัดเก็บข'อมูลและความรู'ต%างๆของ
โรงเรียนไว'อย%างเป"นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีการใช'ประโยชน�จากการจัดเก็บข'อมูลเหล%านี้เพ่ือ
การศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนงานท่ี 5 "การดําเนินงานภายใต�ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ7" 
 หลักการและเหตุผล 
 ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ� เป"นชุมนุมท่ีก%อต้ังเพ่ือให'เกิดการทํางานร%วมกันของนักเรียนท่ีมี
ความสนใจในการสืบสานเกียรติภูมิของโรงเรียนเทพศิรินทร� ซ่ึงมีเปOาหมายหลัก คือการผลิตยุว
มัคคุเทศก�โดยการฝLกฝนด'านความรู' และบุคลิกภาพ การดําเนินงานท่ีผ%านมาปรากฎผลว%ามีนักเรียนท่ี
ผ%านการคัดเลือกเพ่ือนําชมพิพิธภัณฑ�ให'กับหมู%คณะผู'เข'าชมต%างๆไม%มากนัก ประกอบกับงาน
พิพิธภัณฑ�มีความหลากหลายมากกว%าการนําชม การขยายขอบเขตงานพิพิธภัณฑ�ให'กับนักเรียนใน
ชุมนุมจึงเป"นสิ่งสําคัญ จากการศึกษากรณีตัวอย%างของชุมนุมยูเนสโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
พบข'อสังเกตบางประการท่ีทําให'การดําเนินงานพิพิธภัณฑ�โดยนักเรียนมีพัฒนาการและประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการวางโครงสร'างการทํางานของนักเรียนอย%างชัดเจน ซ่ึงประกอบด'วย งานประชาสัมพันธ� 
งานต'อนรับ งานวิชาการ งานสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการถ%ายทอดความรู'และประสบการณ�จาก
รุ%นพ่ีสู%รุ%นน'อง เพ่ือนสู%เพ่ือน ยังสามารถนํามาประยกต�ใช'เพ่ือปลูกฝ5งให'นักเรียนเกิดความรู'สึกผูกพัน
และเป"นส%วนหนึ่งของงานพิพิธภัณฑ�ได'อีกทางหนึ่ง  
 วัตถุประสงค7 
 1. เพ่ือให'เกิดโครงสร'างการดําเนินงานพิพิธภัณฑ�โดยนักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ� 
 2. เพ่ือให'การดําเนินงานของนักเรียนมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปIการศึกษา 
 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 23 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 5 "การดําเนินงานภายใต'ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�" 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

1. กําหนดภาระงานของพิพิธภัณฑ� โดยระบุ
ร า ยละ เ อี ย ด เ ก่ี ย ว กั บหน' า ท่ี แ ล ะคว าม
รับผิดชอบของฝdายงานต%างๆได'แก% ประธาน
ชุมนุม รองประธานชุมนุม เลขานุการ ฝdายงาน
วิชาการ ฝdายงานประชาสัมพันธ� ฝdายงาน
สวัสดิการ ฝdายกิจกรรม 

1 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 
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ตารางท่ี 23 กิจกรรมและการดําเนินงาน แผนงานท่ี 5 "การดําเนินงานภายใต'ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�" 
 (ต%อ) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนฝdายต%างๆ  1-2 คาบชุมนุมฯ งานพิพิธภัณฑ� 

3. ฝLกฝน/สร'างโจทย�ให'นักเรียนได'ปฏิบัติจริง 3 เดือน งานพิพิธภัณฑ� 

4. สรุปผลและประเมินการดําเนินงานในแต%ละ
ฝdาย 

1-2 สัปดาห� งานพิพิธภัณฑ� 

5. ถ%ายทอดความรู'ประสบการณ�แก%รุ%นต%อๆไป ตลอดปIการศึกษา งานพิพิธภัณฑ� 

 
 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 
 พิพิธภัณฑ�เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�มีการดําเนินงานร%วมกันของนักเรียน
เทพศิรินทร�ในรูปแบบชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ�เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร�ท้ัง 5 แผนข'างต'นเป"นไป
เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ�ให'มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ%านการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีผ%านมาอย%างรอบด'าน และอาศัยกรอบวิธีคิดจากการทบทวนวรรณกรรมมาประยุกต�     
ใช'ในแนวทางพัฒนา พร'อมเสนอแผนงานอย%างเป"นข้ันตอนท่ีมีความสอดคล'องกับบริบทของโรงเรียน
เทพศิรินทร�  
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บทท่ี 6 

 

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 พิพิธภัณฑ	เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	เป�นแหล�งเรียนรู!ทางประวัติศาสตร	เกี่ยวกับ
โรงเรียนเทพศิรินทร	 ซ่ึงมีคุณค�าต�อการศึกษาและคุณค�าทางจิตใจของชาวเทพศิรินทร	 การดําเนินงานท่ี
ผ�านมาของพิพิธภัณฑ	เป�นไปภายใต!วิสัยทัศน	ที่ต!องการให!พิพิธภัณฑ	แห�งนี้เป�นพิพิธภัณฑ	ที่มีชีวิต 
(Living Museum) เพ่ือการศึกษาเรียนรู!ประวัติศาสตร	 ความรัก ความกตัญAูของชาวเทพศิรินทร	สู�
การสร!างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการสืบทอดจิตวิญญาณเทพศิรินทร	อย�างยั่งยืน  
 การประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาของพิพิธภัณฑ	เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	
เป�นการประยุกต	แบบประเมินตามแบบจําลองซิป (CIPP Model) โดยเป�นการประเมินผลด!านการ
บริหารจัดการ องค	ประกอบเกื้อหนุนในการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	 และ
ปHจจัยการให!บริการของพิพิธภัณฑ	 ซ่ึงปรากฎสภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ	 ดังต�อไปนี้ 
 ด!านการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ	เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	ยังขาดการมี
ส�วนร�วมของกลุ�มบุคคลต�างๆที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เช�น ผู!บริหาร และครู 
อีกทั้งยังสอดคล!องกับการขาดความสนใจในบทบาทหน!าที่ของพิพิธภัณฑ	 และลักษณะในการ
ให!บริการของพิพิธภัณฑ	จึงต!องมีการส�งเสริมและสร!างความรู!ความเข!าใจ อันเป�นข้ันตอนพ้ืนฐานของ
แนวคิดการมีส�วนร�วม โดยชี้ให!เห็นประโยชน	จากการนําพิพิธภัณฑ	ไปใช! เช�น กลุ�มผู!บริหาร ควรมี
การเชื่อมโยงให!เห็นถึงความสอดคล!องของงานพิพิธภัณฑ	กับทิศทางการบริหารด!านการศึกษาของ
โรงเรียนเทพศิรินทร	 หรือ กลุ�มครูผู !สอนที่มีส�วนสําคัญในการใช!ประโยชน	ด!านการศึกษาภายใน
พิพิธภัณฑ	โดยตรง จึงต!องมีการนําเสนอกิจกรรมทางการศึกษาที่สอดคล!องกับนิทรรศการอย�างเป�น
รูปธรรมเพ่ือการประยุกต	ใช!ได!อย�างมีประสิทธิภาพ เป�นต!น 
 องค	ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	 เป�นการศึกษาองค	ประกอบ ที่ให!การ
ดําเนินงานต�างๆสําเร็จลุล�วงไปได! เช�น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ	 และเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกต�างๆ โดยผลการศึกษาพบปHญหาด!านการขาดแคลนบุคลากรพิพิธภัณฑ	 ซึ่งแนวทางใน
การแก!ไขด!วยการสรรหาบุคลากรแบบอาสาสมัคร เนื ่องจากบริบทของโรงเรียนเทพศิรินทร	มี
ข!อจํากัดเก่ียวกับนโยบายการจ!างบุคลากรประจําเพิ่มเติม จึงทําให!การสรรหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ	
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เป�นแนวทางท่ีเหมาะสม โดยอาจมีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การฝPกอบรมอาสาสมัคร 
และคุณสมบัติเฉพาะของการปฏิบัติงานอาสาสมัคร 
 กระบวนการดําเนินงาน พิพิธภัณฑ	เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	มีการดําเนินงาน
ในลักษณะดังต�อไปนี้ 
 การประชาสัมพันธ	และสร!างเครือข�าย จากการศึกษาพบว�าการประชาสัมพันธ	ยังไม�
ทั่วถึง เนื่องจากพิพิธภัณฑ	ฯมีช�องทางประชาสัมพันธ	ผ�านเฟสบุ!ค และเว็บไซต	ของพิพิธภัณฑ	 ที่มี
ข!อจํากัดในการเข!าถึงข!อมูลเหล�านั้น 
 การจัดกิจกรรมทางการศึกษา ประกอบด!วยการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการ
พัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก	โดยพาไปศึกษาแหล�งเรียนรู!เพ่ือเพ่ิมประสบการณ	ท่ีหลากหลาย แต�จาก
การศึกษาพบว�า การจัดกิจกรรมทางการศึกษายังไม�มีความหลากหลายเท�าท่ีควร  
 การบูรณาการสู�การเรียนการสอน เป�นการนําพิพิธภัณฑ	ฯไปใช!ประโยชน	ต�อการเรียน
การสอน ซึ่งยังไม�ปรากฏเป�นรูปธรรม การเรียนรู!ที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ	เป�นหน!าที่หลักของงาน
พิพิธภัณฑ	ในการนําชมและจัดทําใบความรู!แก�นักเรียน 
 จากสามประเด็นข!างต!น สามารถนําการแนวคิดของการประชาสัมพันธ	มาใช!เป�น
เครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ�มผู!เข!าชม โดยจัดทําในรูปแบบของจดหมายข�าว ท่ีไม�มีข!อจํากัดของ
เทคโนโลยีในการเข!าถึง โดยนําเสนอเกร็ดความรู!ท่ีน�าสนใจ พร!อมนําเสนอกิจกรรมร�วมสนุกชิงรางวัล
ตลอดจนการประชาสัมพันธ	ข�าวสารความเคลื่อนไหว หรือข!อมูลต�างๆที่ต!องการประชาสัมพันธ	ให!
เป�นท่ีรับรู!ในวงกว!าง 
 การทํางานในรูปแบบชุมนุม ชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ	เป�นกิจกรรมเลือกเสรีของนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร	 โดยหน!าที่หลักของนักเรียน คือการฝPกซ!อมเพื่อนําชมพิพิธภัณฑ	ฯในฐานะท่ี
เป�นยุวมัคคุเทศก	 ซ่ึงทําให!นักเรียนท่ีมีความถนัดด!านอ่ืนๆไม�มีบทบาทมากนัก ท้ังท่ีงานพิพิธภัณฑ	มี
ความหลากหลาย และนักเรียนภายในชุมนุมสามารถช�วยเหลืองานได!ตามความถนัดของตน จึงควร
มีการเปรียบเทียบจากรกรณีศึกษาของนักเรียนชุมนุมยูเนสโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มี
ลักษณะในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	ใกล!เคียงกับการดําเนินงานของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ	 
โรงเรียนเทพศิรินทร	 จะเห็นได!ว�า การดําเนินงานของชุมนุมเป�นการดําเนินงานโดยนักเรียน ใน
รูปแบบพี่สอนน!อง เพื่อนสอนเพื่อน จึงทําให!นักเรียนมีบทบาทสําคัญต�องานพิพิธภัณฑ	 และเกิด
ความรู!สึกเป�นส�วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ	มากยิ่งข้ึน 
 การให!บริการทางการศึกษา ผู!เข!าชมพิพิธภัณฑ	เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	เกิด
ประทับใจเรื ่องราวทางประวัติศาสตร	ของโรงเรียนเทพศิรินทร	 และได!รับความรู!จากการเข!าชม
พิพิธภัณฑ	 แต�เนื้อหาท่ีจัดแสดงยังต!องมีการ จึงต!องมีแผนในการจัดเก็บข!อมูลของพิพิธภัณฑ	ฯอย�าง
เป�นระบบเพ่ือการนําเสนอเรื่องราวในภายหน!า 
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 โดยบทบาทหน!าท่ีหลักของพิพิธภัณฑ	 คือการรวบรวม ศึกษา เพื่อเผยแพร�แก�สาธารณะ 
อย�างไรก็ตาม การดําเนินงานพิพิธภัณฑ	ในฐานะที่เป�นแหล�งเรียนรู!ไม�ควรหยุดนิ่ง จึงต!องมีการ
จัดเก็บข!อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินทร	อยู�เสมอ เพื่อการนําไปใช!ประโยชน	ทางการศึกษาในภาย
ภาคหน!า 
 
ป�ญหาและข�อจํากัดในการทํางาน 

 การศึกษาเรื ่อง "แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ	เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	" พบ
ปHญหาในด!านการเก็บข!อมูลแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างประเภทบุคคลท่ัวไป เนื่องจากไม�สามารถ
กําหนดจํานวนผู!เข!าชมได! จึงทําให!การเก็บข!อมูลไปเป�นอย�างล�าช!ามากกว�าการเก็บข!อมูลจากกลุ�ม
ตัวอย�างภายในโรงเรียนเทพศิรินทร	 
 

ข�อเสนอแนะ 
 การดําเนินงานพิพิธภัณฑ	เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร	เป�นการประเมินสภาพการ
ดําเนินงานท่ีผ�านมาของพิพิธภัณฑ	ในด!านการบริหารจัดการ องค	ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงาน 
กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	 และการให!บริการทางการศึกษา ตลอดจนนําเสนอแนวทาง
พัฒนาภายใต!บริบทของโรงเรียนเทพศิรินทร	 ผู!วิจัยมีข!อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	แหล�งอ่ืนๆท่ีมีลักษณะใกล!เคียง
กันเพ่ือนํามาขยายผลเป�นรูปแบบของการดําเนินงานพิพิธภัณฑ	ท่ีมีการบริหารจัดการโดยโรงเรียน 
 2. ควรมีการต�อยอดแผนงาน/โครงการตัวอย�างที่เป�นการพัฒนาพิพิธภัณฑ	ที่บริหาร
จัดการโดยรัฐอย�างเป�นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาแผนงาน/โครงการนั้นๆให!มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากยิ่งข้ึน 
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 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ผู�วิจัยได�แบ�งแบบสอบถามออกเป!น 3  ชุด สําหรับ
กลุ�มประชากรตัวอย�าง 3 กลุ�ม  ดังนี้ 

 1. ����	�
������������������ก������	����� �������ก����!������������"#$!�!�"�% 

 2. แบบสอบถามสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร/ เรื่อง “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ/
เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/” 
 3. แบบสอบถามสําหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง  “แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร/” 
 โดยมีรายละเอียดแบบสอบถาม ดังต�อไปนี้ 
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แบบสอบถาม 
สําหรับผู�มีส�วนเก่ียวข�องตามโครงสร�างการบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

 

 

 
 

แบบสอบถามสําหรับผู�มีส�วนเก่ียวข�องตามโครงสร�างการบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
เรื่อง ”แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$“ 

 

 
 
 

คําช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 หน�า ประกอบด�วย 3 ตอนใหญ� ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 
   ในด�านต�าง ๆ  
   1)  การบริหารจัดการ 
   2)  องค/ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงาน 
   3)  กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/ 
   4)  ป?จจัยการให�บริการพิพิธภัณฑ/ 
  ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
2. ความคิดเห็นแบ�งออกเป!น 5 ระดับ หมายถึงท�านประเมิน หรือเห็นด�วยกับข�อความดังกล�าว

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามลําดับ 
3. โปรดตอบแบบสอบถามตรงตามความเป!นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นของท�านเป!นไปเพ่ือประโยชน/ทางวิชาการ และเป!นแนวทางในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ต�อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  (   ) หน�าข�อความตามสภาพความเป!นจริง 
1.  เพศ (   ) ชาย   (   ) หญิง 
2.  อายุ (   ) ตํ่ากว�า 20 ปE  (   ) 20-30 ปE  (   ) 31-40 ปE 
 (   ) 41-50 ปE  (   ) 51-60 ปE  (   ) 61 ปEข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) ตํ่ากว�าปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว�าปริญญาตรี 
4. หน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับโรงเรียนเทพศิรินทร/ 

 (   ) ผู�บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร/ (   ) ครู กลุ�มสาระ ............................................. 
 (   ) บุคลากรทางการศึกษา  (   ) อ่ืนๆ ระบุ .................................................... 
 
ตอนท่ี 2   การประเมินผลการดําเนินงานด�านต�างๆของพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
คําชี้แจง  ท�านมีความคิดเห็นต�อการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ใน

ประเด็นต�อไปนี้มากน�อยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในช�องท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

 

ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 

เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1. การบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน$ 
1.1 พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 

เป!นพิพิธภัณฑ/ท่ีมีชีวิต (Living Museum) 

     

1.2  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 
เป!นศูนย/กลางการเรียนรู�ทางประวัติศาสตร/ของ
โรงเรียนเทพศิรินทร/ 

     

1.3  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/
สามารถสร�างความภาคภู มิใจในความเป!น    
เทพศิรินทร/ให�กับนักเรียนเทพศิรินทร/ 

 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 

เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1.4 พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/
สามารถสืบสานจิตวิญญาณความเป!นเทพศิรินทร/ 
ได� 

     

พันธกิจ 
1.5  ท�านส�งเสริมกระบวนการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ/ 

     

1.6  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/
สามารถถ�ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร/ของ
โรงเรียนได�รอบด�าน 

     

1.7  องค/ความรู�ภายในพิพิธภัณฑ/สามารถนําไปบูรณา
การเข�ากับการเรียนการสอนได� 

     

1.8 มาตรฐานในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ/ 
 
 

    

1.9 ท�านมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ/ 
 
 

    

1.10  ความสําคัญในการสร�างเครือข�ายพิพิธภัณฑ/ 
 
 

    

ยุทธศาสตร$ 
1.11 มาตรฐานในการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ/ 

     

1.12 ท�านมีส�วนร�วมในการดําเนินการต�างๆ ของ
พิพิธภัณฑ/ 

     

1.13 พิ พิธภัณฑ/สามารถนําไปใช�ประโยชน/ต� อ     
การเรียนการสอน 

     

2) องค$ประกอบเก้ือหนุนในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 
บุคลากร 
2.1 คณะทํางานมีจํานวนเพียงพอ/เหมาะสม 

     

2.2 คณะทํางานมีความรู�/ความสามารถ 
 
 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 

เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

งบประมาณ 
2.3 พิพิธภัณฑ/ได�รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ/

เหมาะสม 

     

2.4  ความจํ า เป!นในการหารายได� เ พ่ิม เ ติมของ
พิพิธภัณฑ/ เช�น จําหน�ายของท่ีระลึก เป!นต�น 

     

วัสดุอุปกรณ$ 
2.5  พิพิธภัณฑ/ได�รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ/อย�าง

เพียงพอ/เหมาะสม  

     

2.6  พิพิธภัณฑ/ใช�วัสดุอุปกรณ/อย�างคุ�มค�า 
 
 

    

เครื่องมืออํานวยความสะดวก 
2.7  พิพิธภัณฑ/ มี เครื่ อง มืออํานวยความสะดวก

เพียงพอ/เหมาะสม 

     

2.8  พิพิธภัณฑ/ใช� เครื่องมืออํานวยความสะดวก  
อย�างคุ�มค�า 

     

3) กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 
ประชาสัมพันธ$และการสร�างเครือข�าย 
3.1  ท�านคิดว�าพิพิธภัณฑ/มีผู�เข�าชมสมํ่าเสมอ 

     

3.2  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/เป!น
ส�วนหนึ่งของการศึกษาดูงานจากหน�วยงาน
ภายนอก 

     

3.3  ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ/ผ�านสื่อ
ออนไลน/ของพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียน
เทพศิรินทร/ เช�น เฟสบุ�คของพิพิธภัณฑ/ เว็บไซต/
ของโรงเรียน  เป!นต�น 

     

3.4  พิ พิธภัณฑ/ มีการประสานความร�วม มือ กับ
พิพิธภัณฑ/อ่ืนๆ ในรูปแบบเครือข�าย 

 
 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 

เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

ด�านนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม 
3.5  นิทรรศการหมุนเวียนท่ีจัดข้ึนมีประโยชน/ต�อ

นักเรียน 

     

3.6  นิทรรศการหมุนเวียนท่ีจัดข้ึนมีความน�าสนใจ  
 

    

3.7  กิจกรรม“เปZดโลกความรู�สู�ความเป!นยุวมัคคุเทศก/” 
มีประโยชน/ต�อนักเรียน 

     

3.8  กิจกรรม“เปZดโลกความรู�สู�ความเป!นยุวมัคคุเทศก/” 
มีความน�าสนใจ 

     

การบูรณาการสู�การเรียนการสอน 
3.9 องค/ความรู�ภายในพิพิธภัณฑ/สามารถสอดแทรก    

ในส�วนใดส�วนหนึ่งของบทเรียนได� 

     

3.10  ความจําเป!นในการจัดหลักสูตร/รายวิชาเทพศิริ
นทร/ศึกษา 

     

การทํางานร�วมกันในรูปแบบชุมนุม 
3.11  ศักยภาพของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ/ 

     

3.12  พัฒนาการของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ/ 
 
 

    

4) ป>จจัยการให�บริการพิพิธภัณฑ$ 
ด�านนิทรรศการ 
4.1 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/มีความ

น�าสนใจ 

     

4.2 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/มีความ
หลากหลาย 

     

4.3  ผู�เข�าชมเกิดความรู� ความเข�าใจในประวัติศาสตร/  
ของโรงเรียนเทพศิรินทร/หลังจากการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 

เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

4.4  ผู�เข�าชมเกิดความประทับใจ และภาคภูมิใจร�วม 
ท่ีได�เข�าชมพิพิธภัณฑ/ 

     

4.5 ความเพลิดเพลินท่ีได�รับหลังจากการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

ลักษณะในการให�บริการ 
4.6  เวลาเปZด-ปZดของพิพิธภัณฑ/มีความเหมาะสม 

     

4.7 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช� ในการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ต�อครั้ง 

     

4.8  เส�นทางในการเดินชมมีความเหมาะสม 
 
 

    

4.9  การให�บริการของพิพิธภัณฑ/ตรงตามจุดประสงค/
ของผู�เข�าชมแต�ละกลุ�ม 

     

 
 
ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถาม 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร� 

 
 

 
 

แบบสอบถามสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
เรื่อง ”แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$“ 

 

 
 
 

คําช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 หน�า ประกอบด�วย 3 ตอนใหญ� ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 
   ในด�านต�าง ๆ  
   1)  กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/ 
   2)  ป?จจัยการให�บริการพิพิธภัณฑ/ 
  ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
2. ความคิดเห็นแบ�งออกเป!น 5 ระดับ หมายถึงท�านประเมิน หรือเห็นด�วยกับข�อความดังกล�าว

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามลําดับ 
3. โปรดตอบแบบสอบถามตรงตามความเป!นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นของท�านเป!นไปเพ่ือประโยชน/ทางวิชาการ และเป!นแนวทางในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ต�อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน )  ( หน�าข�อความตามสภาพความเป!นจริง 
1.  ระดับชั้นของนักเรียน 
 ( ) ม. 1   ( ) ม. 2  ( ) ม. 3 
 ( ) ม. 4  ( ) ม. 5  ( ) ม. 6 
 
ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานด�านต�างๆของพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
คําชี้แจง  ท�านมีความคิดเห็นต�อการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ใน

ประเด็นต�อไปนี้มากน�อยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในช�องท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

 

ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$เพ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1) กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 
ประชาสัมพันธ$และการสร�างเครือข�าย 
1.1  นักเรียนคิดว�าพิพิธภัณฑ/มีผู�เข�าชมสมํ่าเสมอ 

     

1.2  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/เป!น
แหล�งศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืนๆ 

     

1.3  ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ/ผ�านสื่อออนไลน/ของ
พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ เช�น 
เฟสบุ�คของพิพิธภัณฑ/ เว็บไซต/ของโรงเรียน เป!นต�น 

     

นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม 
1.4  นักเรียนคิดว�านิทรรศการหมุนเวียนท่ีจัด ข้ึนมี

ประโยชน/ต�อนักเรียน 

     

1.5 นักเรียนคิดว�านิทรรศการหมุนเวียนท่ีจัดข้ึนมีความ
น�าสนใจ 

     

1.6 นักเรียนเคยมีส�วนร�วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ/ 

 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$เพ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1.7  นักเรียนต�องการมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�างๆ
ของพิพิธภัณฑ/  

     

การบูรณาการสู�การเรียนการสอน 
1.8 องค/ความรู�ภายในพิพิธภัณฑ/สามารถสอดแทรกใน

ส�วนใดส�วนหนึ่งของบทเรียนได� 

     

1.9  ความจําเป!นในการจัดหลักสูตร/รายวิชาเทพศิรินทร/
ศึกษา 

     

การทํางานร�วมกันในรูปแบบชุมนุม 
1.10 ศักยภาพของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ/ 

     

1.11 พัฒนาการของชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ/ 
 
 

    

2) ป>จจัยการให�บริการของพิพิธภัณฑ$ 
นิทรรศการ 
2.1 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/ มีความ

น�าสนใจ 

     

2.2 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/ มีความ
หลากหลาย 

     

2.3  นักเรียนเกิดความรู� ความเข�าใจในประวัติศาสตร/
ของโรงเรียนเทพศิรินทร/หลังจากการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

2.4  นักเรียนเกิดความประทับใจ และภาคภูมิใจใน
ความเป!นเทพศิรินทร/หลังจากเข�าชมพิพิธภัณฑ/ 

     

2.5 ความเพลิดเพลิน ท่ีได�รับหลั งจากการเข� าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

ลักษณะในการให�บริการ 
2.6  เวลาเปZด-ปZดของพิพิธภัณฑ/มีความเหมาะสม 

 
 
 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$เพ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

2.7 ความเหมาะสมของ เวลา ท่ี ใช� ในการ เข� าชม
พิพิธภัณฑ/ต�อครั้ง 

     

2.8 เส�นทางในการเดินชมมีความเหมาะสม 
 
 

    

2.9 การให�บริการของพิพิธภัณฑ/ตรงตามจุดประสงค/
ของผู�เข�าชมแต�ละกลุ�ม 

     

 
 
ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 127 

แบบสอบถาม 
สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 
 

 
 

แบบสอบถามสําหรับบุคคลท่ัวไป 
เรื่อง ”แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$“ 

 

 
 
 

คําช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 หน�า ประกอบด�วย 3 ตอนใหญ� ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 
   ในด�านต�าง ๆ  
   1)  กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/ 
   2)  ป?จจัยการให�บริการพิพิธภัณฑ/ 
  ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
2. ความคิดเห็นแบ�งออกเป!น 5 ระดับ หมายถึงท�านประเมิน หรือเห็นด�วยกับข�อความดังกล�าว

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามลําดับ 
3. โปรดตอบแบบสอบถามตรงตามความเป!นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นของท�านเป!นไปเพ่ือประโยชน/ทางวิชาการ และเป!นแนวทางในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ต�อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  (   ) หน�าข�อความตามสภาพความเป!นจริง 
1.  เพศ (   ) ชาย   (   ) หญิง 
2.  อายุ (   ) ตํ่ากว�า 20 ปE  (   ) 20-30 ปE  (   ) 31-40 ปE 
 (   ) 41-50 ปE  (   ) 51-60 ปE  (   ) 61 ปEข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา (   ) มัธยมศึกษา   
 (   ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา (   ) ปริญญาตรี 
 (   ) สูงกว�าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
 (    )นักเรียน/นักศึกษา (   ) ข�าราชการ  (   ) เจ�าของกิจการ 
 (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) พนักงานบริษัท (    ) อ่ืนๆ ระบุ……………….. 
 
ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานด�านต�างๆของพิพิธภัณฑ$เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
คําชี้แจง  ท�านมีความคิดเห็นต�อการดําเนินงานพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ใน

ประเด็นต�อไปนี้มากน�อยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในช�องท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท�านมากท่ีสุด 

 

ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$เพ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1) กระบวนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$ 
ประชาสัมพันธ$และการสร�างเครือข�าย 
1.1 ท�านคิดว�าพิพิธภัณฑ/มีผู�เข�าชมสมํ่าเสมอ 

     

1.2  พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/
เป!นส�วนหนึ่งของการศึกษาดูงานจากหน�วยงาน
ภายนอก 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นคําถามในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ$เพ่ือ

การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 

น�อ
ยที่

สุด
 

น�อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1.3  ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ/ผ�านสื่อ
ออนไลน/ของพิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียน
เทพศิรินทร/ เช�น เฟสบุ�คของพิพิธภัณฑ/ เว็บไซต/
ของโรงเรียน เป!นต�น 

     

1.4 พิพิธภัณฑ/มีการประสานความร�วมมือกับ
พิพิธภัณฑ/อ่ืนๆในรูปแบบเครือข�าย 

     

2) ป>จจัยการให�บริการของพิพิธภัณฑ$ 
นิทรรศการ 
2.1 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/มีความ

น�าสนใจ 

     

2.2 เทคนิคการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ/มีความ
หลากหลาย 

     

2.3 ผู�เข�าชมเกิดความรู� ความเข�าใจในประวัติศาสตร/
ของโรงเรียนเทพศิรินทร/หลังจากการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

2.4 ผู�เข�าชมเกิดความประทับใจ และภาคภูมิใจร�วม
ท่ีได�เข�าชมพิพิธภัณฑ/ 

     

2.5 ความเพลิดเพลินท่ีได�รับหลังจากการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ 

     

ลักษณะในการให�บริการ 
2.6 เวลาเปZด-ปZดของพิพิธภัณฑ/มีความเหมาะสม 

     

2.7 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช�ในการเข�าชม
พิพิธภัณฑ/ต�อครั้ง 

     

2.8 เส�นทางในการเดินชมมีความเหมาะสม 
 
 

    

2.9 การให�บริการของพิพิธภัณฑ/ตรงตามจุดประสงค/
ของผู�เข�าชม 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 130 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 

โรงเรียนเทพศิรินทร$: กลยุทธ$ มาตรฐานและตัวบ�งช้ี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลยุทธ$โรงเรียนเทพศิรินทร$ 
 
 กลยุทธ$ท่ี 1 พัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปAนพลโลก 
 กลยุทธ/ระดับแผนงาน ได�แก� 
  1.1 พัฒนานักเรียนให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  
  1.2 พัฒนานักเรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกในความเป!นไทย  
  1.3 เสริมสร�างประสิทธิภาพการเรียนรู�สู�ความเป!นเลิศ ตอบสนองต�อความถนัดและ
ศักยภาพตาม ความต�องการของนักเรียน 
  1.4 พัฒนานักเรียนให�มีศักยภาพเป!นพลโลก  
  1.5 พัฒนานักเรียนให�มีความสมบูรณ/ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและ
ศักยภาพด�าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  1.6 นักเรียนมีทักษะด�านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู� การทํางานและผลิตงาน
อย�าง สร�างสรรค/ พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 กลยุทธ$ท่ี 2 ส�งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ/ระดับแผนงาน ได�แก� 
  2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�ได�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมาตรฐานสากล 
  2.2 จัดการเรียนรู�เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
  2.3 พัฒนาครูให�มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก�าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน/ 
  2.4 พัฒนาครูให�มีความรู�  ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
  2.5 ส�งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู� 
  2.6 ส�งเสริมและสนับสนุนให�ครูใช�กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
นักเรียน อย�างต�อเนื่อง 
  2.7 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ร�วมกัน และการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
  2.8 ส�งเสริมการสร�างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานให�เป!นองค/กร
ชั้นนําแห�งการเรียนรู� 
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 กลยุทธ$ท่ี 3 สร�างเสริมและพัฒนาองค$กรด�วยระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ/ระดับแผนงาน ได�แก� 
  3.1 เสริมสร�างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให�เข�าสู�มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับ
การประกัน คุณภาพทางการศึกษา 
  3.2 เป!นองค/กรผู�นําทางวิชาการ บริหารจัดการด�วยระบบคุณภาพ 
  3.3 มีระบบการจัดการความรู�และการปฏิบัติท่ีเป!นเลิศ 
  3.4 โรงเรียนมีเครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  
  3.5 พัฒนาสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียนให�เป!นสังคมแห�งการเรียนรู� 
 กลยุทธ/ท่ี 4 สร�างความร�วมมือกับองค/กรและเครือข�ายให�มีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ/ระดับแผนงาน ได�แก�  
  4.1 ส�งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างโรงเรียน นักเรียน ครู 
ผู�ปกครอง ชุมชนและองค/กรอ่ืน ๆ 
  4.2 เสริมสร�างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพ 
  4.3 เสริมสร�างเครือข�ายบุคคล องค/กร และแหล�งเรียนรู�ภูมิป?ญญาไทยท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู� ของนักเรียน 
 
มาตรฐานและตัวบ�งช้ี 
 มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
 มาตรฐานท่ี 1 ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 ตัวบ�งชี้ 
  1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 
  1.2 มีน้ําหนัก ส�วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ/มาตรฐาน 
  1.3 ป_องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให�โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต�อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และป?ญหาทางเพศ 
  1.4 เห็นคุณค�าในตนเอง มีความม่ันใจ กล�าแสดงออกอย�างเหมาะสม 
  1.5 มีมนุษยสัมพันธ/ท่ีดีและให�เกียรติผู�อ่ืน 
  1.6 สร�างผลงานจากเข�าร�วมกิจกรรมด�านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป` กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
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 มาตรฐานท่ี 2 ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค/ 
 ตัวบ�งชี้ 
  2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ตามหลักสูตร 
  2.2 เอ้ืออาทรผู�อ่ืนและกตัญaูกตเวทีต�อผู�มีพระคุณ 
  2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 
  2.4 ตระหนัก รู�คุณค�า ร�วมอนุรักษ/และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
 มาตรฐานท่ี 3 ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และพัฒนา
ตนเอง อย�างต�อเนื่อง 
 ตัวบ�งชี้ 
  3.1 มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากห�องสมุด แหล�งเรียนรู� และ
สื่อต�าง ๆ รอบตัว 
  3.2 มีทักษะในการอ�าน ฟ?ง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม 
  3.3 เรียนรู�ร�วมกันเป!นกลุ�ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู�ระหว�างกัน 
  3.4 ใช�เทคโนโลยีในการเรียนรู�และนําเสนอผลงาน 
 มาตรฐานท่ี 4 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป!นระบบ คิดสร�างสรรค/ ตัดสินใจ 
แก�ป?ญหาได� อย�างมีสติสมเหตุผล 
 ตัวบ�งชี้ 
  4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟ?ง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
  4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก�ป?ญหาด�วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  4.3 กําหนดเป_าหมาย คาดการณ/ ตัดสินใจแก�ป?ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร�างสรรค/ผลงานด�วยความภาคภูมิใจ 
 มาตรฐานท่ี 5 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป!นตามหลักสูตร 
 ตัวบ�งชี้ 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู�ในระดับดีข้ึนไป 
  5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยู�ในระดับผ�านเกณฑ/ 
  5.3 ผลการประเมินการอ�าน คิด วิเคราะห/ และเขียนอยู�ในระดับผ�านเกณฑ/ 
  5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนกว�าเดิม 
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 มาตรฐานท่ี 6 ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� 
 ตัวบ�งชี้ 
  6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
  6.2 ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  6.3 ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� 
  6.4 มีความรู�สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู�เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ�งชี้ 
  7.1 ครูมีการกําหนดเป_าหมายคุณภาพผู�เรียนท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ 
  7.2 ครูมีการวิเคราะห/ผู�เรียนเป!นรายบุคคล และใช�ข�อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู�เพ่ือ พัฒนาศักยภาพของผู�เรียน 
  7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคลและ
พัฒนาการ ทางสติป?ญญา 
  7.4 ครูใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมิป?ญญาของ
ท�องถ่ินมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู� 
  7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน ด�วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
  7.6 ครูให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ไขป?ญหาให�แก�ผู�เรียนท้ังด�านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต ด�วยความเสมอภาค 
  7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู�ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช�
ผลในการปรับการสอน 
  7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป!นแบบอย�างท่ีดี และเป!นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
  7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได�รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 มาตรฐานท่ี 8 ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 ตัวบ�งชี้ 
  8.1 ผู�บริหารมีวิสัยทัศน/ ภาวะผู�นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียน 
  8.2 ผู�บริหารใช�หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมและใช�ข�อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป!น ฐานคิดท้ังด�านวิชาการและการจัดการ 
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  8.3 ผู�บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให�บรรลุเป_าหมายตามท่ีกําหนดไว�ใน
แผนปฏิบัติการ 
  8.4 ผู�บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�พร�อมรับการกระจายอํานาจ 
  8.5 นักเรียน ผู�ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  8.6 ผู�บริหารให�คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ�งชี้ 
  9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู�และปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
  9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ให�บรรลุผลสําเร็จตามเป_าหมาย 
  9.3 ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู�เรียนอย�างรอบด�าน 
 ตัวบ�งชี้ 
  10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล�องกับท�องถ่ิน 
  10.2 จัดรายวิชาเ พ่ิมเติมท่ีหลากหลายให�ผู� เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและ ความสนใจ 
  10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต�องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู�เรียน 
  10.4 สนับสนุนให�ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู�ได�ด�วยตนเอง 
  10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย�าง สมํ่าเสมอ 
  10.6 จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู�เรียนทุกคน 
 มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ตัวบ�งชี้ 
  11.1 ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู�ในสภาพใช�การได�ดี สภาพแวดล�อมร�มรื่น และมีแหล�งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน 
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  11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู�เรียน 
  11.3 จัดห�องสมุดท่ีให�บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให�ผู�เรียนเรียนรู�ด�วย
ตนเองและหรือ เรียนรู�แบบมีส�วนร�วม 
 มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 
 ตัวบ�งชี้ 
  12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�ง
พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  12.3 จัดระบบข�อมูลสารสนเทศและใช�สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา 
  12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  12.5 ผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช�วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย�างต�อเนื่อง 
  12.6 จัดทํารายงานประจําปEท่ีเป!นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 
 มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุน ให�สถานศึกษาเป!นสังคมแห�ง
การเรียนรู� 
 ตัวบ�งชี้  
  13.1 มีการสร�างและพัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายในสถานศึกษาและใช�ประโยชน/จาก
แหล�งเรียนรู�ท้ัง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
  13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว�าง
สถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�อง 
 มาตรฐานด�านอัตลักษณ$ของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเป_าหมายตามวิสัยทัศน/ ปรัชญาและ
จุดเน�นท่ีกําหนดข้ึน 
 ตัวบ�งชี้ 
  14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเป_าหมาย วิสัยทัศน/ ปรัชญา 
และจุดเน�น ของสถานศึกษา 
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  14.2 ผลการดําเนินงานส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเป_าหมาย วิสัยทัศน/ ปรัชญา 
และจุดเน�นของ สถานศึกษา 
 มาตรฐานด�านมาตรการส�งเสริม 
 มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา และส�งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 ตัวบ�งชี้ 
  15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน�น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป_าหมายและพัฒนาดีข้ึนกว�าท่ีผ�านมา 
 มาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีเอกลักษณ/ในการพัฒนาผู�เรียน 
 ตัวบ�งชี้ 
  16.1 มีเอกลักษณ/ในการพัฒนาผู�เรียนของตนเอง 
  16.2 ดําเนินการพัฒนาผู�เรียนตามเอกลักษณ/ 
  16.3 ผู�เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ/ท่ีกําหนด 
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ตารางวิเคราะห$มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร$ 
 

มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน$ 
พันธกิจ 
ข�อท่ี 

เปBาประสงค$ 
ข�อท่ี 

กลยุทธ$  
ข�อท่ี 

คุณลักษณะ 
อันพึง

ประสงค$ 

มาตรฐานท่ี 1 ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภาพ 

เป!นสุภาพบุรุษ 2,3 1.2,1.4 1.2,1.5  ร�างสมาร/ท 

มาตรฐานท่ี 2 ผู�เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึง
ประสงค/ 

- มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป!น
สุภาพบุรุษ 
- มีจิตสํานึกใน
ความเป!นไทย 

2,3,4 1.2,1.5,1.6 1.2,1.4,1.5 - ใจกว�าง 
- มารยาท
งาม 
- มีศักยภาพ
เป!น 
พลโลก 

มาตรฐานท่ี 3 ผู�เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู�ด�วยตนเองรัก
เรียนรู� และพัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 

 พัฒนาผู�เรียนสู�
ความเป!นเลิศ 

1 1.3 1.3,1.6  วิสัยทัศน/
ไกล 

มาตรฐานท่ี 4 ผู�เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย�างเป!น
ระบบ คิดสร�างสรรค/ ตัดสินใจ 
แก�ป?ญหาได� อย�างมีสติสมเหตุผล 

 พัฒนาผู�เรียนสู�
ความเป!นเลิศ 

1.3 1.3 1.6  วิสัยทัศน/
ไกล 

มาตรฐานท่ี 5 ผู�เรียนมีความรู�
และทักษะท่ีจําเป!นตามหลักสูตร 

 พัฒนาผู�เรียนสู�
ความเป!นเลิศ 

1 1.1 1.1  วิสัยทัศน/
ไกล 

มาตรฐานท่ี 6 ผู�เรียนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� 

 มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต 

1.3 1.3 1.6 - วิสัยทัศน/
ไกล 
- ใจกว�าง 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน�าท่ีอย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- 
 
 
 

5 2.1 - 2.4 2.3,2.4 - 
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มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน$ 
พันธกิจ 
ข�อท่ี 

เปBาประสงค$ 
ข�อท่ี 

กลยุทธ$  
ข�อท่ี 

คุณลักษณะ 
อันพึง

ประสงค$ 

มาตรฐานท่ี 8 ผู�บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ี
อย�างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

6 3.1 – 3.5 2.1 – 2.8 
3.1 – 3.5 

- 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู�ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

8 3.4 4.1 – 4.3 - 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนอย�างรอบด�าน 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

1 3.1 2.1 - 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล�อมและการบริการ
ท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

7 3.1 3.5 - 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

6 3.1,3.4 3.1 - 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการ
สร�าง ส�งเสริม สนับสนุน ให�
สถานศึกษาเป!นสังคมแห�งการ
เรียนรู�  

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

6,8 3.3 3.2,3.5 
4.1,4.3 

- 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนา
สถานศึกษาให�บรรลุเป_าหมาย

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  

6,9 3.1,3.2 
3.5 

3.1 – 3.4 - 
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มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน$ 
พันธกิจ 
ข�อท่ี 

เปBาประสงค$ 
ข�อท่ี 

กลยุทธ$  
ข�อท่ี 

คุณลักษณะ 
อันพึง

ประสงค$ 

ตามวิสัยทัศน/ ปรัชญาและจุดเน�น
ท่ีกําหนดข้ึน 

สู�มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน�น แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
และส�งเสริมสถานศึกษาให�
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 เป!นองค/กรชั้นนํา
แห�งการเรียนรู�  
สู�มาตรฐานสากล 

6 - 9 3.1 – 3.5 3.1 – 3.3 - 

มาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามี
เอกลักษณ/ในการพัฒนาผู�เรียน 

- พัฒนาผู�เรียนสู�
ความเป!นเลิศ 
- มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
เป!นสุภาพบุรุษ 
- มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต 
- มีจิตสํานึกใน
ความเป!นไทยและ
ศักยภาพเป!นพล
โลก 

9 3.5 4.2 - วิสัยทัศน/
ไกล 
- ใจกว�าง 
- ร�างสมาร/ท 
- มารยาท
งาม 
- มีศักยภาพ
เป!น 
พลโลก 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล นางสาวนุชจรี ศรีวิเชียร 
ท่ีอยู� 26 ซอยเอกชัย 83 แยก 1-1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน   
 กรุงเทพฯ 10150 
ท่ีทํางาน โรงเรียนเทพศิรินทร/ 1466 ถนนกรุงเกษม เขตป_อมปราบศัตรูพ�าย  
 แขวงวัดเทพศิรินทร/ จังหวัดกรุงเทพฯ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2554 ศึกษาต�อระดับปริญญารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2555 - ป?จจุบัน ภัณฑารักษ/ พิพิธภัณฑ/เพ่ือการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร/ 
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