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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบความคาดหวังของสถานศึกษาที่ มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย 2) เพื่อทราบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียมดนตรี
อุษาคเนย 3) เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิว เซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่
เหมาะสมกับสังคมไทย กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมไดแก กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
จําแนกตามทองที่ กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุม ที่ 3 กลุมผูบริหารระดับ สํานักงานเขตพื้นที่ และผูบ ริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน
415 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหเสนทาง
ผลการวิจัยพบวา
1. ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ประกอบดวย 1) บทบาท
ทางการศึกษา 2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม 4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากร
และผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก
และ 8) การจัดการความรู
2. ความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจากการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) พบวาความคาดหวังทั้ง 8 มีความสัมพันธกัน โดยมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ
3. แนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยประกอบดวย 8 ความคาดหวัง ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดสอดคลองกับ กรอบแนวคิดทฤษฏีของการวิจัย
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The purposes of this research were to determine 1) the Educational Institution
Expectancy Toward Southeast Asia Music Museum 2) the correlation of the Educational
Institution Expectancy Toward Southeast Asia Music Museum 3) the direction of
administration for Southeast Asia Music Museum to be suitable for Thai society. The sample
for this study was totally 415 people who were 1) the sample and information
contributors divided by area 2) the sample and information suppliers of secondary
schools 30 kilometers located around Mahidol university and 3) district bureau
administrative team and secondary educational service area administrators. The research
instruments used for data collection were a content analysis, a semi-instructured
interview, and a questionnaire of the educational institution expectation toward the
Southeast Asia Music Museum. The statistics used for data analysis were content
analysis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis, and
path analysis.
The research findings revealed that:
1. The Educational Institution Expectancy Toward Southeast Asia Music
Museum consisted of 1) educational role 2) exhibition performance 3) social
role 4) administrative direction 5) staffs and specialists in the museum 6) role as a
learning resource center 7) facilitation and services and 8) knowledge management.
2. The correlation of the educational institution expectation toward the
Southeast Asia music museum, it was found that those mentioned 8 expectations were
correlated with each other and related to the empirical data.
3. The research realized that there were 8 expectations, there were
appropriate, accurate, possible, and applicable expectations to be used as the
administrative direction for the Southeast Asia Music Museum.
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิ พ นธ นี้ สํา เร็ จ ได ด ว ยดี เ พราะได รั บ ความกรุ ณ าอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย
วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ
อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ ประธาน
คณะกรรมการการสอบดุษฎีนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ จรัณยานนท ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณา
ใหใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาและขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนใหความเมตตาแกผูวิจัยมาโดยตลอด
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู อํา นวยสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู อํานวยการ
สถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน และทานผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหความกรุณาตรวจความตรงของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สุกรี เจริ ญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยกฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ดร.สนอง คลังพระศรี ที่ใหความกรุณาไดใหขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการทําวิจัย และขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกทานที่ชวยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลา
ของการทําการศึกษา
ขอขอบคุณ นักศึกษาปริญญาเอก รุน 9 ตลอดจนรุนพี่ รุนนอง ที่ไดใหความชวยเหลือ และ
เปนกําลังใจจนทําใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี
ขอบคุณ นายณภัทร พานิชการ ที่คอยดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และกําลังใจตลอดการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณนายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต และนายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี สําหรับ การ
เอื้ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลการวิจัย
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา มารดา ที่เปนกําลังใจ และแรงผลักดันใหกับผูวิจัย
เสมอมา คุณคาและประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครู
อาจารย และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในความสําเร็จครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา ระเบียบใหมของโลกทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ที่มาพรอมกับโลกาภิวัตน ไดสรางความรุนแรงในการแขงขันขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองสราง
ฐานความรูที่เขมแข็งใหกับประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตัว รูเทาทัน ไมใหตกอยูในฐานะ
ผูเสียเปรียบ1 การพัฒนาศักยภาพของ “คน” นั้น ถือวาเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเปนกลยุทธหลักในการพัฒนาประเทศ ปจจุบันทุกประเทศในโลก
เรงดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของคนโดยใชวิธีการตางๆ กัน แลวแตสถานการณและ “คน”
ในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งวิสัยทัศน และเปาหมาย ที่ผูบริหารบางประเทศ ไดกําหนดไวเพื่อชี้นําทิศทาง
ในการดําเนินงานของประเทศตน2 อีกทั้งในปจจุบัน เปนยุคขอมูลขาวสาร โลกไรพรมแดนจนดูเหมือน
คนทั้งโลกอยูในหมูบานเดียวกัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และรวดเร็วแบบกาวกระโดด
ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไมได ที่แตละประเทศจะตองมี ปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สังคมไทยก็
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเชนเดียวกัน เมื่อตองไปมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่น การเตรียม
ประชาชนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนใหมีค วามรู ความสามารถอยูในสังคมไทยไดอยางเดียวคง
ไมเพียงพอ แตจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงเพียงพอ ที่จะไปแขงขันกับตางประเทศได มิฉะนั้น
ก็คงตองตามหลังประเทศอื่นอยูตลอด โดยทุกเรื่องตองรูเทาทันชาติอื่น และบางเรื่องตองรูมากกวา
โดยเฉพาะเรื่องที่มีความถนัดเปนทุนเดิมอยูแลว ซึ่งศักยภาพของเยาวชนไทยนั้น ไมไดนอยหนากวา
ประเทศอื่นใดในโลก หากไดรับการพัฒนาอยางถูกทางเพียงพอ และตอเนื่อง3
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษานับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก แหลงเรียนรูตางๆ ได
เขามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณคา
และเปนประโยชนอยางมาก สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 25 ระบุวารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้ง
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ รวมถึงพื้นฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรม
1

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, 2545), 1.
2
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ : ดานศักยภาพของคนไทย (กรุงเทพฯ: พิมพดี,
2545), 62.
3
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 1 ป สพฐ.
กาวใหมที่ไกลกวา (กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 14.
1

2
ไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น อุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน
และพิพิธ ภัณฑตางๆ เพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสรางสรรค4 และแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 ที่กลาววา สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูจะสรางโอกาสให
คนทุกคนมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันกับยุคขอมูลขาวสาร และวิทยาการ
สมัยใหมมีการแสวงหาความรูดวยตนเองใหทุกองคกรและทุกสวนในสังคมมีความใฝรู พรอมที่จะเรียน
รูอยูเสมอ มุงใหครอบครัว ชุมชน และสถาบัน ทางสังคม สนับสนุนจัดการศึกษาใหเปนสังคมแหง
ภูมิปญญา และการเรียนรูยิ่งขึ้นไป5
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดริเริ่ม
กอตั้ง พิพิธภัณฑดนตรี ขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม เปนศูนยกลางการแสดงดนตรี
โดยเฉพาะอยางยิ่งดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย (South-East Asia) เพื่อรวบรวมความรูดานดนตรี
คนดนตรี เครื่องดนตรี เสียงดนตรี วิธีก ารบรรเลง ทั้งเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีพื้นบาน
ซึ่งเปนมรดกของชาติใหเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ใหสังคมไดศึกษาและเปนแหลงในการเผยแพร
ความรูของภูมิภาค แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศที่เปดกวางทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเปน
พิพิธภัณฑยุคใหมที่มีชีวิตชีวาโดยการนําเสนอเทคนิคที่ทันสมัย ในรูปแบบที่มี ความหลากหลายมากกวา
การแสดงชิ้นวัตถุ เนนกระบวนการเรียนรูที่มีความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธในลักษณะ"เครือญาติ" กับประเทศเพื่อนบานอันเปนองคความรู
ที่นําไปสูความมั่นคงในภูมิภาค และเพื่อใหมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถตอบสนองตอสถานศึกษา
การศึกษาและสามารถใหความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองศึกษาความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเพื่อนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
เปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตตอไป
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ปญหาของการวิจัย
จากปญหาการเจริญเติบโตของประชาคมโลกทั้งในดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
โลก โดยเฉพาะในยุคที่โลกไรพรมแดนทุกอยางสามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ประชากรของประเทศในโลกที่สามหรือประเทศดอยพัฒ นาตางขวนขวายที่จะเจริญเติบโต
รุดหนาใหทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแลว เมื่อมีเปาหมายที่ความทันสมัย หวังในความเจริญรุดหนาจึง
ทําใหเกิดการละเลยไมสนใจรากเหงาของตัวเอง ยินดีรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ที่คิดวาเจริญแลว ทั้ง
ทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ แมสิ่งตางๆ ที่รับมานั้นจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางทันสมัยและรวดเร็วขึ้น
มีการเรียนรูและมีการเลียนแบบไดงายขึ้น ทั้งหมดนั้นลวนทําใหคนรุนใหมคนในชุมชนที่หลากหลาย
4

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ, พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค, 2545), 15.
5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทํา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว, 2546), 6.

3
นั้นหลงลืมอดีต ไมรักษาสมบัติล้ําคาที่มีมาแตบรรพกาล ลืมมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเรา
สรางสรรค สั่งสมมา และปจจุบันสภาวการณของโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆดาน ซึ่งสง
ผลกระทบตอระบบสังคมในหลายๆ ประเทศ เชน โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา รวมทั้งแนวคิดในการหวนกลับ
สูอดีต การถวิลหาอดีตที่ตางก็เคยถูกละเลยลดทอนคุณคาไมเห็นความสําคัญ หลากหลายสิ่งที่เคย
ถูกทิ้งขวาง ไมสนใจ ทั้งงานศิลปะ วัตถุโบราณ ของใช ของสะสมซึ่งหลายคนไมเคยเห็นคุณคา
ยกตัวอยางเชน พระไมเกาๆ ที่คนในชุมชนไมเคยเห็นคุณคา ทิ้งขวางเมื่อเกาหรือชํารุด ถูกละเลย ถือวา
ไมมีคุณคา ไมคูควรแกการเคารพสักการะก็ถูกนํากลับมาสะสม นํากลับมาขึ้นหิ้งพระ เปนที่เคารพ
สักการะเหมือนเชนอดีต จากตัวอยางนี้ทําใหชุมชนเกิดพิพิธภัณฑหลายรูปแบบซึ่งเกิดจากหลายกลุมคน
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาพิพิธภัณฑเอาไวใหคนรุนหลังในชุมชนไดเห็นไดเรียนรู ถึงแมวากลุมคนเหลานั้น
จะไมมีความรูในการบริหารจัดการหรือขาดทิศทางและรูปแบบที่ชัดเจนในการชี้นํา ซึ่งเหตุการณนี้เปน
การแสดงใหเห็นวาจะอยางไรก็ตามแมวาโลกจะกาวไปขางหนาแตมนุษยก็พยายามแสวงหาสิ่งที่เปน
ถาวรวัตถุ โบราณสถานที่ทรงคุณคาอันเชื่อมโยงและผูกพันมนุษยตางเชื้อชาติและตางรุนเขาไวดวยกันได6
"การศึกษา" หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจั ดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต7 การศึกษามีความหมายตั้งแตการเรียนใน
หองเรียน การคนควาอานหนังสือในหองสมุด รวมไปจนถึงการเรียนนอกหองเรียนไมวาจะเปนที่บาน
สนามเด็กเลน พิพิธภัณฑ ฯลฯ เอ็ดการ เดลย (Edgar Dale) ไดกําหนดใหการศึกษานอกสถานที่เปน
ประสบการณที่เ ปน รูป ธรรมประเภทหนึ่ง ในลํ า ดับ ขั้น ของกรวยประสบการณ ( Cone of
Experience) และกลาววา การศึกษานอกสถานที่ เปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในประสบการณ
การเรียนรูที่ห ลากหลายที่นํา ไปสูค วามสมบูร ณ ชัดเจนในเรื่องตางๆ ประสบการณตรงที่มีคุณคา
สามารถจะเกิดขึ้นไดในระหวางศึกษานอกสถานที่ โดยตัวของกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่นั้น คือ
การดําเนินการสังเกตในสิ่งตางๆ ซึ่งเปนจริงที่ผูเรียนไดเขามามีสว นรว มทางกายภาพที่สมบูร ณ ใน
เหตุการณตางๆ อันเปนสิ่งที่ไมมีจากการเรียนในหองเรียนการศึกษาที่ดีจึงไมควรที่จะจํากัดอยูแตใน
หองเรียนที่มีแตตัวหนังสือเทานั้น 8 แตควรที่จะตองใหผูเรียนออกไปพบเห็นดวยตา ไดยินกับหู สัมผัส
ดวยมือของตนเองจึงจะทําใหเขาใจไดดีที่สุด เพราะมนุษยสามารถเรียนรูการมองหรือการเห็น (Visual)
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6

2545), 10.

7

นิคม มูสิกะคามะ, วัฒนธรรม: บทบาทใหมในยุคโลกาภิวัตน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอน
ที่ 74 ก (14 สิงหาคม พ.ศ. 2542): 12-13.
8
Edgar. Dale, Audiovisual methods in teaching, 3rd ed. (New York: The
Dryden Press, 1969), 10.

4
ไดมากกวา 80% โดยเรียนรูจากการฟงไดประมาณ 10% และสามารถจดจําเรื่องราวตางๆจากการ
มองเห็นและการฟงไปพรอมๆกันไดถึง 50%9
สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ไอคอม ICOM (International Council Of
Museums) ไดใหคําจํากัดความของ "Museum" วา มีหนาที่ในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย
และจัดแสดงสิ่งซึ่งเปน หลักฐานที่มีความสําคัญ แกมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมีความมุงหมายเพื่อ
การศึกษาคนควา การศึกษาและความเพลิดเพลินตามความหมายดังกลาวขางตน พิพิธภัณฑสถานทั่ว
โลกในปจจุบันไดพัฒนามาอยางกวางในฐานะที่เปนองคกรที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในเครือขายของ
สังคมและของระบบการศึกษาของชาติ ซึ่งประกอบดวยสถาบันตามระเบียบแบบแผน เชน มหาวิทยาลัย
โรงเรียน ครอบครัว ที่ทํางานและชุมชน พิพิธภัณฑสถานเอื้อประโยชนและเสริมการศึกษาและ
การศึกษาในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
พิพิธภัณฑสถาน สามารถชวยเสริมมิติที่เปนรูปธรรมใหแกการศึกษาในระบบโรงเรียน ความสัมพันธ
ระหวางพิพิธภัณฑสถานกับสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เปนการสรางศักยภาพ
ทางการศึกษาในอนาคตอยางยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรใหมเนนความสําคัญของ การรวมผสมผสาน
ความรูในดานวิทยาศาสตร ศิลปะและมนุษยศาสตร นอกจากนั้น พิพิธภัณฑสถานยังมีศักยภาพที่จะ
เขาไปมีสวนรวมกับองคการ ตางๆ ที่ใหบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เชน หองสมุด กลุมหรือ
คณะ องคกรเพื่อการบริการสังคม
พิพิธภัณฑ เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ โดยรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้ง
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 25 กลาววา พิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บรวบรวมและ
จัดแสดงความรูในเรื่องตางๆ หรือเปนแหลงเรียนรูของสาธารณชน ฯ พิพิธภัณฑในฐานะของการเปน
แหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะพิพิธภัณฑเอกชน พิพิธภัณฑพื้นบาน
หรือ พิพิธภัณฑทองถิ่น ฯ ซึ่งนําเสนอเรื่องราวที่แตกตางและความรูที่หาไมไดจากหองเรียนอันจะชวย
เปดโลกทัศนของผูคนใหกวางขวางยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑไมวาจะเปนของรัฐ องคกรชุมชน เอกชนนิติบุคคล
มูลนิธิ หรือ เอกชนสวนบุคคล ลวนมีจุดประสงคเบื้องตนในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและให
การศึกษาสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งในดานสังคม และวัฒนธรรม กายภาพ และชีวภาพ แตหนึ่งในความ
แตกตางประการสําคัญของพิพิธภัณฑประเภทตางๆ คือ การบริหารจัดการ โดยสวนใหญแลว
พิพิธภัณฑสามสี่ประเภทแรกมักมีชองทางในการจัดหางบประมาณ รายได และมีขอยกเวนทาง
กฎหมายบางประการที่เอื้อใหการหารายไดเขาพิพิธภัณฑเปนไปไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย พิพิธภัณฑ
ซึ่งเปนแหลงเรียนรูรูปแบบหนึ่งตามที่กลาวขางตน นับวาเปนแหลงเรียนรูที่มีความสําคัญมากเพราะ
พิพิธภัณฑเปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปนสมบัติล้ําคาที่บรรพชน
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Heinich Robert, Molenda Michael, and Russell James D, Instructional
media and the technologies of instruction (New York: wiley, 1985), 10.

5
สรางสรรคและสั่งสมไว เปนการสะทอนความรุงเรืองในอดีตใหปรากฏ10 ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑยัง
เปนแหลงทรัพยากร ทางศิลปวัฒนธรรมชาติทีสามารถใหก ารศึก ษาและใหบ ริก ารความรูแ ก ผูคน
อีกดวย “Museum has an important role in providing education services to users”11
พิพิธภัณฑในปจจุบันไดผานยุคของความเปนประเพณี เปนสถานที่ซึ่งในอดีตจํากัดตนเอง
อยูเพียงการรวบรวม การอนุรักษ และใหความรูเฉพาะนักปราชญ หรือนักวิชาการ โดยไดยางเขาสูยุค
ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑสถานไมวาจะเปนผูบริหาร ภัณฑารักษ เจาหนาที่
การศึกษา ผูออกแบบจัดแสดง ฯลฯ ตองคํานึงถึงมิติแหงการบริการทางการศึกษาใหแกสังคมและมอง
หาหนทางและปรับปรุงวิธีการใหม ๆ และนํามาทดลองเพื่อใหการศึกษา ของพิพิธภัณฑสถานมีคุณคา
ตอสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น พิพิธภัณฑควรเปนสถานที่ซึ่งเปนทั้งอนุรักษและจัดแสดงวัตถุ เปน
สถานที่ซึ่งสาธารณชนเขามาเรียนรู ซึ่งในที่ นี้จะพยายามใชคําวา "ความรู" (Learning) มากกวาคําวา
"การศึกษา" (Education) ดังนั้นพิพิธภัณฑเปนเสมือนสถานที่ใหความรู
ในสังคมที่เต็มไปดวยความหวังและความคาดหมายตอการศึกษาอยางมากมาย การพัฒนา
ทางความรู การฝกฝน การศึกษาสําหรับสาธารณชน เปนสิ่งที่ควรช วยเหลือที่สําคัญที่สุด ดังนั้น
พิพิธภัณฑสถานในทศวรรษหนา จึงควรมีมุงเนนไปที่การศึกษา เพื่อที่จะให การศึกษาเปนความ
รับผิดชอบของพิพิธภัณฑ และควรเปนภารกิจหลักของพิพิธภัณฑในการใหความรูแกสังคม
จากรายงานสรุ ป สถิ ติ ผู เ ข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน แหงชาติทั้ง 42 แหงทั่วประเทศใน
ปงบประมาณ 2554 พบวา จํานวนผูเขมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลายแหงมีแนวโนมผูเขาชมลดลง
เมื่อเทียบกับป 2553 ซึ่งจํานวนผูเขาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง 42 แหง ทั้งหมด 3,011,225 คน
เปน คนไทย 2,839,959 คน ชาวตางชาติ 171,266 คน สําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีผูเขาชม
มากในอันดับตนๆ ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร คนไทย 657,527 คน ตางชาติ 52,480
คน รวม 710,007คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง คนไทย 82,068 คน ตางชาติ 10,213 คน
รวม 92,281คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี คนไทย 444,804 คน ตางชาติ 21,106 คน
รวม 446,910 คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชางตน คนไทย 15,544 คน ตางชาติ 22,858 คน รวม
38,402 คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี คนไทย 10,857 คน ตางชาติ 18,949 คน รวม
29,806 คน สวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีผูเขาชมลดลง อาทิ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี
คนไทย 76,822 คน ตางชาติ 27 คน รวม 76,849 คนพิพิธ ภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง คนไทย
22,807 คน ตางชาติ 24 คน รวม 22,831 คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี คนไทย 6,233
คน ตางชาติ 5 คน รวม 6,238 คน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชาวนาไทย คนไทย 7,375 คน ตางชาติ
5 คน รวม 7, 380 คน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อินทรบุรี คนไทย 4,110 คน ตางชาติ 22 คน
รวม 4,132 คน จากการวิเคราะหปญหาที่สงผลใหผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั่วประเทศลดลง
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สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, การใชประโยชน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ อุทยานประวัติศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพสุวรรณภูมิ, 2544), 10.
11
Timothy. Ambrose and Crispin. Paine, Museum Basics (ICOM & Routledge:
London and New York : Museum for education, 1993).

6
เนื่องจากไดรับผลกระทบอุกภัยน้ําทวมเกือบ 4 เดือนทําใหนักทองเที่ยวไมเขาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ซึ่งหลายแหงไมมีผูเขาชมเกือบ 5 เดือน และอีกปญหาแตล ะป ก รมศิ ล ปากรได รั บ งบพั ฒ นา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง 42 แหงแค 20-30 ลานบาท เนื่องจากงบสวนใหญของกรมศิลปากรตอง
นําไปบูรณะโบราณสถานกวา 1 พันลานบาท ทําใหการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไมสามารถ
ทําไดตามแผนไดทั้งหมด12
อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจพิพิธภัณฑที่ผานมาจะเห็นไดวา ยังไมไดรับความสนใจจาก
ประชาชนสวนใหญมากเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาพของพิพิธ ภัณ ฑบง บอกถึง ความเกา แก
ลาสมัย ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภาพชองพิพิธภัณฑ ดังนั้นพิพิธภัณฑก็ตองพรอมที่จะเผชิญหนา
กับโลกสมัยใหม และเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากผูรับและรักษา "ของเกา" ไปสูการทํางานเชิงรุก
มากขึ้น และหนึ่งในคืบกาวที่สําคัญ คือ การทํางานรวมกับสถานศึกษา จะเห็นไดวาระบบการเรียน
การสอนทางสังคมศาสตรในปจจุ บันกําลังเดินสูหนทางวิกฤต นับเปนปๆ ที่การทองจําชื่อ วันเวลา
และเหตุการณตางๆ ในอดีต ทําใหเด็กนักเรียนขาดความรูความเขาใจที่จะเชื่อมโยงการศึกษาเขากับ
สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู ขาดการตอบสนองหรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมรอบตัว ประกอบกับขาด
การดําเนินการที่เปนเชิงรุกและทันตอสถานการณ เชน ขาดการประชาสัมพันธขาวสารอยางทั่วถึง
และตอเนื่องตลอดเวลา การแสดงหรือการจัดนิทรรศการที่ไมเราความสนใจกับผูเขาชมในกลุมตางๆ
ไมวาจะเปนกลุมเด็ก เยาวชนและผูใหญ หรือกลุมเฉพาะทาง เชน กลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
นอกจากนี้ อาจรวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
เปนตนพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจึงยังไมตอบสนองในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใน
ทุกวัย ทุกกลุม ประชาชนหรือชุมชนยังไมคอยเขามามีบทบาทหรือสวนรวมแตอยางใด เนื่องจาก
สวนใหญแลวมีเพียงกลุมนักเรียนเทานั้นที่ใหความสนใจและเขาใชบริการของพิพิธภัณฑ และในทาง
ตรงกันขาม พิพิธภัณฑตองมีบทบาทและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมที่มุงเนนใหประชาชนทุกกลุม
เห็นความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑทั้งตองสรางความเขาใจโดยขยายฐานไปถึงประชาชน ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน โดยจัดใหเปนแหลงการเรี ย นรู ที่ สํา คั ญ และปลู ก ฝ ง
จิตสํานึกในการมีสวนรวมของประชาชน ขณะเดียวกันผูบริหารพิพิธภัณฑตองเปนผูบริหารมืออาชีพ มี
วิสัยทัศนและมีกลยุทธในการบริหารจัดการอยางแยบคาย มีความหลากหลายของประเภทหรือชนิด
ของพิพิธภัณฑที่สอดคลองกับความตองการขององคกรและชุมชน มีเครือขายเชื่อมโยงระหวางองคกร
พิพิธภัณฑดวยกันและหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ13
พิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนย (South-East Asian Music Museum) หรือ มิวสิคมิวเซียม
(Music Museum) คือ พิพิธภัณฑสถานที่เนนการสรางประสบการณสดใหมในการชมพิพิธภัณฑ ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตนแบบของแหลงเรียนรูที่นารื่นรมย และชวยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูใน
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สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, รายงานสรุปสถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
แห ง ชาติ , เข า ถึ ง เมื่ อ 9 ตุ ล าคม 2556, เข า ถึ ง เมื่ อ http:// http://www.dailynews.co.th/
education/159911
13
สุมาลี สังขศรี และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการแหลงเรียนรูของแหลง
เรียนรู ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 106-107.

7
รูปแบบใหมใหกับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสรางสํานึกในการรูจักตนเอง
รูจักเพื่อนบาน และรูจักโลก รวมถึงการสรางแนวคิดและภาพลักษณใหมของ “พิพิธภัณฑ” ในสังคม
แหงการเรียนรู ผานเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหการเรียนรูประวัติศาสตรเปนไปอยางสนุกสนานยิ่งขึ้น
พื้นที่พิพิธภัณฑดนตรี ประกอบไปดวย หมูเรือนกลางน้ํา หอ งพักคอย หองสมุดดนตรี หองแสดง
นิทรรศการ หองซอมเครื่องดนตรี (เกา) หองสาธิตดนตรี หองฉายภาพยนตร หองพิพิธภัณฑ หอง
แสดงเครื่องดนตรี หองแสดงดนตรี เวทีแสดงดนตรีในพิพิธภัณฑ เวทีแสดงดนตรีหนาพิพิธภัณฑ หอง
ขายของที่ระลึก หองอาหาร และเรือนรับรองแขกกลางน้ําโดยภายอาคารพิพิธภัณฑดนตรีจะมีทั้งหมด
7 ชั้น ชั้นที่ 1-2 เปนพื้นที่เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการเขาชมพิพิธภัณฑทั้งรานจําหนายของ ที่ระลึก
หองอการ และมีพื้นที่สําหรับการแสดงความเปนภูมิภาคอุษาคเนย ที่ประกอบดวย ผูคนหลายเผาพันธุ
มีดนตรีที่หลากหลาย ดนตรีของชาวอุษาคเนยสะทอนความเปนอยูของผูคน ดนตรีเปนวิถีชีวิตของชาว
อุษาคเนย ชั้น 3-4 เปนพื้นที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคอุษาคเนยกับโลกวาเปนอยางไร
อุษาคเนยอยูกับโลกอยางไร การเผยแพร วัฒนธรรมดนตรีของอุษาคเนยไปสูทวีปยุโรปและอเมริกา
และแสดงถึงอิทธิพลของอุษาคเนยที่มีตอโลกโดยนําเสนอดนตรีของภูมิภาคที่อยู ในวัฒนธรรมอื่น ชั้น
5 ของพิพิธภัณฑดนตรี เปนพื้นที่สําหรับการแสดงนิทรรศการดนตรีของโลก (World Music) เปน
นิทรรศการหมุนเวียน หองของภัณฑารักษใชซอมเครื่องดนตรีที่ชํารุด การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
รวมถึงหองที่ใชในการประชุมทางวิชาการพิพิธภัณฑ ชั้น 6-7 ของพิพิธภัณฑดนตรี เปนหองแสดง
ดนตรี (Recital Hall) เปนพื้นที่ของดนตรีพื้นบาน ดนตรีประจําชาติ และดนตรีพื้นเมือง เปนตนมีที่นั่ง
ประมาณ 150 ที่นั่ง โดยมีเวทีอยูตรงกลาง และมีที่นั่งเรียงรายอยู
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วเพื่ อ ให มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย มีบทบาทและเปนที่ยอมรับของ
สถานศึกษามากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวัง ของสถานศึก ษาที่มีตอ มิว เซีย มดนตรี
อุษาคเนย มีความสอดคลองตอความตองการของสถานศึกษา และสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทยไดอยางยั่งยืน
ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อทราบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
2. เพื่อทราบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
3. เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลงเรียนรูที่
เหมาะสมกับสังคมไทย
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดคําถามการวิจัย ดังนี้
1. ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนอยางไร
2. ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยมีความสัมพันธกันหรือไม
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3. แนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยควรเปนอยางไร
สมมุติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการวิจัยและพื้นฐานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ความคาดหวังของสถานศึก ษาที่มีตอ มิว เซียมดนตรีอุษาคเนย มีลั กษณะเปนพหุ ความ
คาดหวัง
2. ความสั ม พั น ธ ข องความคาดหวั ง ของสถานศึ ก ษาที่ มี ต อ มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย มี
ความสัมพันธกันอยางไร
3. แนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยควรมีลักษณะเปนการใหบริการที่หลากหลายสนองตอความคาดหวังของสถานศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดไวดังนี้
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 25 ระบุวารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ศู น ย ก ารกี ฬ าและ
นันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มาตรานี้จะชวย
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งรวมความถึงการศึกษาตอเนื่องในความหมายเดิมของระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน ฉะนั้นการจัดตั้งแหลงการเรียนรู (ตอเนื่อง) จึงกระทําไดในชุมชนตางๆ
2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)หรือทฤษฎี วี ( VIE) ของวิ ค เตอร วรู ม
(Vroom Victer) ซึ่งเสนอเมื่อป ค.ศ.1964 เปนทฤษฎีที่มีรากเหงามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ
ประชาชน ซึ่งเปนเรื่ องของความคิดความเชื่อซึ่งนักจิตวิทยา รัสเซส(Russell) กลาวถึง “ความ
คาดหวังจั ดเป นทั ศนคติอีกรูปแบบหนึ่ งที่มีผ ลตอการคิดของบุคคล”14 ตามแนวคิ ด ของเฮอร ล อค
(Hurlock) กลาวถึง ประเภทของความคาดหวัง โดยความคาดหวังที่บุคคลตั้งไวมีทั้งความคาดหวังใน
ระยะสั้น และความคาดหวังในระยะยาว และยังมีความคาดหวังในทางบวก และความคาดหวังในทาง
ลบ ความคาดหวังจะนําไปสูพฤติกรรมที่แตกตางกัน ไป กลาวถึงพลังของความคาดหวัง ความเขมขน
หรือความรุนแรงของความคาดหวังขึ้นอยูกับ เปาหมาย ที่ตองการอยูใกลหรือไกลจากตัวเรามากนอย
เพียงใด และขึ้นอยูกับความสําคัญของเปาหมาย ถาหากไดมายากลําบากตองตอสูมากก็จะทําใหเกิด
พลังความหวังสูงขึ้น สวนเปาหมายที่สูงเกินความสามารถอาจทําใหเกิดความทอใจได ปจจัยที่ทําให
ความคาดหวังแตกตางกัน บุคคลมีความคาดหวังตางกัน ทั้งสิ่งที่คาดหวังและระดับของความคาดหวัง
14

Bertrand Russell, Logic and knowledge : essays, 1901-1950 / Bertrand
Russell ; edited by Robert Charles Marsh (London: George Allen & Unwin, 1956),
174.
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อันเนื่องจากปจจัยตอไปนี้คือ วัฒนธรรม(Cultural Ideals) ชนิดของครอบครัว (Kind of Family)
สถานภาพทางสังคม (Ordinal Position) วินัย (Discipline) สถานภาพในกลุม (Group Status) การ
ใชกลไกการหลบหนี(Use of Escape Mechanisms) การบอกความคาดหวัง (Verbalization of
Aspirations)ความลมเหลวและความสําเร็จในอดีต (Past failures and Successes) เพศ (Sex)
เชาวปญญา (Intelligence) บุคลิกภาพ (Personality) ความคาดหวังเปนปจจัยที่กําหนดความเปนไป
ในอนาคตของบุค คลการที่บุค คลตั้ง ความคาดหวัง ตอตนเองไวอยางไร ยอมไดรับอิทธิพลมาจาก
สิ่งแวดลอมและประสบการณ ของตนเองดวย พัฒนาการของความคาดหวังความคาดหวังของบุคคล
เกิดไดจาก 1) การฝกฝนในวัยตน (Early Training) กอนเขาสูวัยรุนบิดามารดาจะฝกฝนใหลูกไดรับ
ความสํา เร็จ ในตนเองโดยบิด ามารดาตั้งความคาดหวังไว 2) ความทะเยอทะยานของบิดามารดา
(Parental Ambitions) บิดามารดามักจะใฝฝนหรือหวังใหลูกเปนอะไร ตั้งแตเด็กยังไมคลอด สิ่งที่
บิดามารดาหวังใหลูกเปนอยา งไรจะเปนแบบที่ หลอหลอมความคาดหวังของบิดามารดาที่มีตอเด็ก
ตลอดชีวิต 3) ความคาดหวังจากบุคคลภายนอก(Expectation of Significant Outsiders) ความ
คาดหวัง จะได รั บ อิท ธิ พ ลจากบุ ค คลที่คิ ด ว าสํ า คั ญ 4) การแขง ขั น กับ เพื่ อน (Competition with
Others) ความคาดหวังบางอยางมีพื้นฐานมาจากการอยากชนะคน 5) วัฒนธรรมจารีตประเพณี
(Cultural Traditions) ในสัง คมประชาธิป ไตย เชื่อ วา เด็ก มีศัก ยภาพในการคิดและการกระทํา
6)สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอความคาดหวังของวัยรุน รวมทั้งการรับเอา
แบบอยางของบุคคลในอุดมคติ 7) ประสบการณ (Past Experiences) ถาบุคคลมีความจํากัดใน
ประสบการณ ทํา ใหไ มส ามารถประเมิน ความสามารถที่แ ทจ ริง ไดถูก ตอ งใน ดานความคาดหวัง
8) ความสนใจและคานิยม (Interests and Values) ความสนใจมีอิทธิพลเหนือความคาดหวัง 2
ประการ คือ 1) ความสนใจเปนสิ่งตัดสินวาความคาดหวังนั้นพัฒนาขึ้นอยางไร 2) ความสนใจเปน
สิ่งบอกถึงระดับความคาดหวัง 15 อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) กลาวถึง การแบงมิติของ
ความคาดหวั งที่ เกี่ย วกับ ความสามารถบุคคลเป น 3 มิ ติ ดัง นี้ มิ ติที่ 1 ปริมาณความคาดหวั ง
(Magnitude) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรมหนึ่งจะแตกตางไป
ในแตละบุคคล มิติที่ 2 การแผขยาย (Generality) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน
อาจจะแผขยายจากสถานการณหนึ่ง ไปสูสถานการณอื่นในปริมาณที่แตกตางกัน มิติที่ 3 ความเขม
(Strength) ความคาดหวัง เกี่ย วกับ ความสามารถของตนมีความเขม ขน นอ ย คือ ไมมั่น ใจใน
ความสามารถของตน เมื่อไมเปนไปตามที่คาดหวัง จะทําใหความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนลดลง แตถามีความเขมหรือมั่นใจมากบุคคลจะมีความบากบั่นมานะพยายามแมจะประสบ
ความลมเหลวบางก็ตาม16
แนวคิดของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
ทางสังคม (Social Learning Theory) วา สิ่งที่มนุษยเรียนรู คือ ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ กลาว
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15

Elizabeth B. Hurlock, Adolescence Development, 4th ed. (U.S.A.: Mc Graw
Hill, 1973), 184-194.
16
A. Bandura, Self-Efficacy: The exercise of control (New York: Freeman,
1997), 84-85.
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คือ มนุษยเรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
และผลกรรมที่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมความรู ที่ มนุษยเรียนรูกลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยเอง ซึ่งจากการเรียนรูความสัมพันธ ดัง กลา วเมื่อ เกิด เหตุก ารณห นึ่ง ก็จ ะเอา
ประสบการณที่คาดหวังเกี่ยวกับอีกเหตุการณมาทําใหเกิดความดีใจ ความวิตกกังวลและความหวาดหวั่น
ตอเหตุการณ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม ความคาดหวังจึงมีผลตอการตัดสินใจที่จะ
กระทํ า พฤติ ก รรมใดหรื อ ไม นั้ น มี 2 ชนิ ด คื อ 1) ความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ ผลกรรม (Outcome
expectancy) 2) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน (Efficacy expectancy)17
3. การบริหารจัดการความรูที่เนนการจัดการความรูไปสูการสงเสริมจินตนาการ (imagination)
และความคิดสรางสรรค (creativity) มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี คือ ตอง
คิดดี คิดเปน และตองรูวาคนอื่นคิดอยางไรดวย การเรียนรูจึงตองกวางออกไปมาก ตองเขาใจบริบท
ตองเขาใจคนอื่น เขาใจสิ่งแวดลอม และเขาใจสังคม จึงจะสื่อสารไดดี ซึ่งการจัดการความรูก็เปนไป
เพื่อเปาหมายนั้น18 นอกจากนี้ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เปนอยูไมนาจะทําหนาที่ได เพราะคน
แตละคนตองการการสื่อสาร เมื่อใดที่เกิดการสื่อสารเมื่อนั้นจะเกิดการเรี ยนรู แตวิธีการศึกษาใน
โรงเรียนเปนการตัดการสื่อสาร เปนการสงสารเพราะครูมีสารอยูแลวก็สงสารนั้นออกมาใหนักเรียนที่
นั่ง อยูใ นหอ ง แลว ก็วัด วา นัก เรีย นรับ สารนั้น ไดม ากนอ ยเทา ใด วิธีนี้จึง ไมนา จะเปน วิธีก ารทาง
การศึกษาที่แทจริง หากโรงเรียนพยายามใชการสื่อสารระหวางกัน ระหวางแหลงเรียนรู รวมทั้งใน
ระดับครูดวยกันเอง และครูกับนักเรียน จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว เพราะ
มนุษยสามารถสื่อสัมพันธไดทั้งสองทาง และไดเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากเรื่องของความรู เชน
เรื่องของกระบวนทัศน เรื่องของพฤติกรรม เปนตน19
แนวคิดของโนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi) ไดเสนอกระบวนการ
จัดการความรูในองคการไว 7 ประการ คือ สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู สรางที มจัดการความรู
สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการความรูไปพรอมกับพัฒนารูปแบบการทํางานใหม
ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน (middle-up-down management) เปลี่ยนองคการไป
เปนแบบ“พหุบาท”(hypertext) และสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก 20 ในขณะที่แนวคิดของ
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ไดกลาวสรุปอยางเปนขั้นตอนไว ในป 2545 วากระบวนการจัดการความรู
ประกอบดวย 1) รวบรวมความรู 2) สรางความรูโดยใชการศึกษาวิจัย 3) จัดเก็บความรูโดยใช
เทคโนโลยี 4) ถายทอดความรู โดยใชเทคโนโลยี 5) แลกเปลี่ยนความรูโดยใชการประชุมและ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

17

A. Bandura, “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change,”
Psychological Review, 84 (1977): 191-215.
18
อมรวิชช นาครทรรพ, ความจริงของแผนดิน (กรุงเทพฯ: เจ.ฟลม โปรเซส, 2541), 5.
19
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถานศึกษากับการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2547), 1-3.
20
Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, The Knowledge creating company :
How Japanese companies create the dynamics of innovation (New York: Oxford
University Press, 1995), 227-235.

11
เทคโนโลยี 6) สังเคราะหความรู โดยการประชุม 7) พัฒนาความรูวามรูโดยใชความคิด สรางสรรค
8) ประยุกตใชความรูและ 9) เรียนรูจากการจัดการความรู 21 แนวคิดของวีรวุธ มาฆะศิรานนท ได
เสนอวิธี ดําเนินการจัดการความรูไว 5ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน ขั้นตอนที่
2 กําหนดกลยุทธที่จะดําเนินการ ขั้นตอนที่ 3 เริ่มดวยการพัฒนารูปธรรมของการเรียนรู ขั้นตอนที่ 4
เขาสูกระบวนการเรียนรู และขั้นตอนที่ 5 การวัดผลการเรียนรู เปนตน 22 แนวคิดของวิจารณ พานิช
ไดนําเสนอ “แกนเพื่อการปฏิบัติ” ในการดําเนินการจัดการความรู เพื่อบรรลุความเปนองคการเรียนรู
ของหนวยงานราชการไว 10 ประการ เรียกวา “ทศปฏิบัติการจัดการความรู ” ไว ดังนี้ ปฏิบัติที่ 1
สรางวัฒนธรรมใหม ปฏิบัติที่ 2 สรางวิสัยทัศนรวม ปฏิบัติที่ 3 สรางและใชความรูในการทํางาน
ปฏิบัติที่ 4 เรียนลัด ปฏิบัติที่ 5 สรางการเปลี่ยนแปลงดวยยุทธศาสตรเชิงบวก ปฏิบัติที่ 6 จัด “พื้นที่”
หรือ “เวที” ปฏิบัติที่ 7 พัฒนาคน ปฏิบัติที่ 8 ระบบใหคุณ ใหรางวัล ปฏิบัติที่ 9 หาเพื่อนรวมทาง
และ ปฏิบัติที่ 10 จัดทํา “ขุมความรู” ความสําเร็จของการนําระบบการบริหารใหม ๆ มาใช จะอยูที่
กลยุทธในการดําเนินการการตั้งใจมุงมั่นดําเนินการ การสรางบรรยากาศสนับสนุนใหสมาชิกทุกคน
รวมมือกัน ซึ่งมีผูกลาวไวอยางหลากหลายเชนเดียวกัน 23 เชน แนวคิดของเฮง (Huang et al.) ได
กําหนดกลยุทธในการนําการจัดการความรูไปใชใหประสบความสําเร็จไว 10 ประการ เชนกัน คือ
1) กําหนดวิธีการจัดการความรู ใหขึ้นอยูกับการจัดการทุนทางปญญา 2) แตงตั้ง CKO เพื่อสนับสนุน
และจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคการ 3) มอบอํานาจใหพนักงานที่มีความรู 4) จัดการลูกคาที่
เปนศูนยรวมความรู 5) จัดการความสามารถหลัก 6) สงเสริมการรวบรวมและนวัตกรรม 7) เรียนรู
จากการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 8) เพิ่มคุณคาความรูถูกอ า งอิ ง ถึ ง แหล ง กํา เนิ ด ความรู ผ า นตั ว กลางที่
แตกตางกัน ที่สามารถแกไข และสงความรูไปได 9) ชุมชนมีความสัมพันธกับความสามารถ การสราง
ความเชื่อมโยงระหวางภายในชุมชน และนอกชุมชน และ 10) รายงานการวัดคาของสินทรัพยทาง
ความรู24
4. แหลงการเรียนรู เปนการศึกษาตลอดชีวิต เปนแหลงที่ชวยเสริมสรางการเรียนการสอน
การศึกษาในระบบ เปนแหลงที่ประชาชนเขาไปปฏิสัมพันธเนื้อหาความรูจากแหลงกําเนิดได เปน
แหลงที่ประชาชนเขาไปมีปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดประสบการณตรงหรือมือปฏิบัติจริง และเปนแหลงที่
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ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, “องคประกอบของการจัดการความรู ” (เอกสารประกอบการ
สัมมนา เรื่อง การทําความชัดเจนในวิธีการจัดการความรูและการดําเนินการโครงการนํารอง, 18
กันยายน 2545).
22
วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การบริหารภูมิปญญา (กรุงเทพฯ: ธีระปอมวรรณกรรม, 2545),
81-91.
23
วิจารณ พานิช, ทศปฏิบัติสูความเปนองคการเรียนรูของหนวยราชการ, เขาถึงเมื่อ 11
พฤศจิกายน 2547, เขาถึงไดจาก http://www.kmi.or.th/document/10 Action.doc
24
Huang et al, Quality Information And Knowledge, New York: Prentice
Hall, 1999, quoted in FareedHussain, Caro Lucas and M. Asif Ali, Managing Knowledge
Effectively, accessed September 20, 2013, Available from http://www.tlainc. com/
articl66.htm

12
ประชาชนเขา ไปมีป ฏิสัม พัน ธเพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับ วิทยาการใหมๆ ที่มีก ารคิด คน ขึ้น 25 สุจิต
ศิลารักษ กลาวถึง แหลงการเรียนรูในชุมชน สามารถจัดใหมีรูปแบบตาง ๆ ออกไปไดตามชนิดการจั ด
ดังนี้ 1)แหลงเสนอขอมูลขาวสาร 2) แหลงที่เปนสถานที่ใหคุณคาทางวัฒนธรรม 3) แหลงที่เปนบุคคล
หรือกลุมคน 4)แหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 5) แหลงสงเสริมกิจกรรม26 พิพิธภัณฑนั้นไดจัด
อยูในแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ที่เปนสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้ นมาเพื่อวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่ง
จะอยูในลักษณะแหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่ใหคนในชุมชนใชเปนแหลงเรียนรูได 27
ตอจรัส พงษสําลี กลาววา แหลงการเรียนรู หมายถึง การจัดรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ใน
รูปแบบของขอมูลความรู วัสดุ สิ่งประดิษฐคิดคน หรือมรดกทางสติปญญา เพื่อการเผยแพรโดยการ
จัดแหลงขอมูล จัดสถานที่ หรือจัดแสดงเพื่อการเรียนรูตามตองการของผูเรียน เชน หองสมุด หอ
จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ หอศิลป สถาบันวิทยาบริการ ศูนยการเรียนรู สวนพฤกษชาติ สวนสาธารณะ
อุทยานการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร สถานปฏิบัติการ ศูนยกีฬาและนันทนาการ28 สุวิทย มูลคํา
และ อรทัย มูลคํา ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแหลงเรียนรูไว ดังนี้ 1) เด็กไดเรียนรูจากของจริง 2)
เด็กไดออกไปศึกษาคนควาหาคําตอบที่ตองการดวยตนเองหรือเด็กไดมีโอกาสซักถาม และไดรับรูวา
ผลงานของเขาถูกตองหรือไมเพียงใดจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจริง ๆ 3) เปนการเรียนรูที่มีความสุข
ทั้งผูเรียนและผูสอน หรือตามหลักการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 4) เปนการจัดการเรียน
อยางมีสวนรว ม คือ ผูบ ริห าร ผูเ รีย น ผูส อน ชุม ชน เริ่ม ตน วางแผนการทํา งานรว มกัน ตั้งแตตน
การแสวงหาและคัดสรรแหลงเรียนรู การบูรณการการเรียนการสอนในแตละวิชาจนถึงประเมินผลงาน
ที่ทุกคนตองทํารวมกัน ปรึกษาหารือรับรูรวมกัน และชื่นชมผลงานรวมกันหรือตามหลักการจัดการ
เรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 5) บุคลากรในชุมชนในทองถิ่นและในสถานศึกษา เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอยางแทจริง29
5. เอดูเทนเมนต (Edutainment) คือ กลยุทธในการผสมผสานขอมูลขาวสารและความรู
ในดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาเขากับความบันเทิงโดยเจตนา มีเปาหมายชัดเจนและนําเสนอผาน
ทางสื่อบันเทิงรูปแบบตาง ๆ โดยมีวั ตถุประสงคใหบุคคลไดรับความรู มีทัศนคติและพฤติกรรมไป
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นฤมล ตันธสุรเศรษฐ, “แหลงวิทยาการในชุมชน” (เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
และการใชแหลงวิทยาการในชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร, 2533),
1-43.
26
สุจิต ศิลารักษ, การจัดการแหลงวิชาชุมชน (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.).
27
กัลยา ซองรัมย, “การศึกษาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 38.
28
ตอจรัส พงษสําลี, “ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตองานบริการ
ทางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 15-16.
29
สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 21 วิธีจัดการเรียนรู: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2545), 171-172.

13
ในทางที่พึงประสงคของสังคม เพื่อเปนการเปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิมที่มักแบงแยกแนวคิด
เรื่องความรูและความบันเทิงออกจากกัน มาสูความคิดที่วาเราสามารถบริโภคขาวสาร ความรู และ
ความบันเทิงไดอยางสนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังเปนการนําจุดเดนของ
การศึกษา และความบันเทิงมาประสานประโยชนรวมกันนําเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผูบริโภค
ตองการ กระตุนใหผูบริโภคสนใจติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในหมูผูบริโภคดวยกัน
และนําเนื้อหาสาระที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น 30
ขณะเดียวกัน กิจมาโนชญ โรจนทรัพย ไดกลาวถึงทฤษฎีเอดดูเทนเมนตซึ่งมีความสําคัญตอการเรียน
การสอน ไววา การสอนแบบ Edutainment (Education + Entertainment) เอาสาระความรูควบคู
กับ บัน เทิง ทุก วิช าควรสอดแทรกความสนุก สนานและความบัน เทิง ไปดว ย เพื่อ ไมใ หเ ด็ก เกิด
ความเครียด สงใหมีประสิทธิผลตอพัฒนาการการเรียนรูของเด็กนักเรียนตอไปสอดคลองกับ การนํา
แนวคิด เรื่อ งการใชเ พลงเพื่อ นัน ทนการเพื่อ พัฒ นาการเรีย นการสอนดังกลาว ซึ่งแนวคิดนี้ไดถูก
นํามาใชกับการจัดระบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ เพื่อใหความสําคัญกับความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมายหรือกลุมผูเขาชมเปนหลัก และปรับเปลี่ยนเนื้อหาการจัดแสดงใหตอบสนองตอความ
คาดหวังของกลุมเปาหมาย ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเขาชมมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาเรียนรูใน
ลักษณะการศึกษากึ่งบันเทิง (Edutainment Strategy) พิพิธ ภัณฑในปจจุบันไดริเริ่มการจัดทํา
แผนการตลาด การจัดสรางระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer relationship management CRM) การสํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหพิพิธภัณฑไดแปรสภาพ
เปนศูนยการเรียนรูอยางแทจริง31
เทียมยศ ปะสาวะโน กลาววา รูปแบบศูนยศึกษาบันเทิง (Keel Model) องคประกอบ
ที่สําคัญในการออกแบบศูนยศึกษาบันเทิงมี 4 ประการ คือ 1) Knowledge คือ ความรูที่ไดรับจาก
การเรียนในศูนยศึกษาบันเทิง 2) Enjoy with Environment ความสนุกสานเพลิดเพลิน คือ
แกนหลักในการจัดสภาพแวดลอม เปนการออกแบบ (Design) 3) Entertainment เปนการนําเอา
ความบันเทิงเขามาผสมไวกับการเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 3.1) Technology เปนการนํา
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาประยุกตใชเพื่อชวยสงเสริมการเรี ยนรู 3.2) Relax หมายถึงการ
ผอนคลาย ตามแนวคิดที่วา การผอนคลายทําใหเกิดสมาธิและปญญา ชวยใหเรียนอยางมีความสุข
4) Learners ยึดหลักแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการออกแบบศูนยศึกษาบันเทิง ซึ่งจะคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งบุคลิกภาพ สติปญญา พื้นฐานความรู ความสนใจ โดยนักศึกษามีอิสระ
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ปาริชาต สถาปตานนท, “เอดูเทนเมนต: กลยุทธการใชสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา,”
วารสารนิเทศศาสตร 16 (เมษายน-มิถุนายน 2541), 37-50.
31
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย, เรียนภาษาไทยงายๆ สไตลครูลิลลี่ (กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห,
2545), 12.

14
ในการควบคุมการเรียนและเลนของตนเอง คนควาหาความรูตามความถนัด เลือกสื่อ และรูปแบบการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเองได32
6. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ยูเนสโกไดตีพิมพบทความ "The Museum and Its
Functions," .in United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
[UNESCO], The Organization of Museums: Practical Advice ของ Dr.Douglas A Allan
กล าวถึง การจําแนกหน าที่ของพิพิธ ภัณฑสถานไว 8 ประการ ประกอบดวย 1)การรวบรวมวัตถุ
(Collecting) 2)ตรวจสอบ จํ า แนกแยกประเภทและศึ ก ษาวิ จั ย (Identifying,
Classifying,
Research) 3) การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) การจัดทําทะเบียนวัตถุทุกชิ้น ที่เก็บ รวบรวม
4) ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and preservation) วัตถุทุกชิ้นที่จะนําเขาเก็บรักษาในคลัง
หรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานจะตองมีการตรวจสภาพ การทําความสะอาด ปฏิบัติการปองกันการ
เสื่อมสภาพโดยนักวิทยาศาสตรเฉพาะทาง 5) รักษาความปลอดภัย (Museum Security) พิพิธภัณฑ
สถานมีหนาที่ปกปองสงวนรักษาวัตถุใหปลอดภัย ทั้งจากการเสื่อมชํารุดตามกาลเวลา สภาพแวดลอม
โจรภั ย อั ค คี ภั ย และภั ย อื่ น ๆ 6)การจั ด แสดง (Exhibition) การจั ด แสดงของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถาน
ประกอบดวยการจัดแสดงนิทรรศการประจํา(Permanent exhibition) และนิทรรศการชั่วคราว
(temporary exhibition) นอกจากนิทรรศการทั้งสองประเภทที่จัดภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแลว
ยังสามารถจัดนิทรรศการแบบเคลื่อนที่ (travelling exhibition) โดยการจัดนิทรรศการในยานพาหนะ
เคลื่อนยายไปจัดแสดงและบริการในชุมชนตางๆ 7) หนาที่ใหการศึกษา (Museum education)
หน า ที่ใ ห ก ารศึก ษาเป นหน า ที่ที่พิ พิธ ภัณ ฑ 8) หนา ที่ท างสั ง คม (Social function) หน า ที่นี้ มี
ความสัมพันธใกลชิดกับงานดานการศึ กษา เมื่อกลาววาพิพิธภัณฑสถานมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคม
นั่นหมายความวาพิพิธภัณฑสถานตองเปนสถาบันที่เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ดําเนินกิจการตามความตองการของสังคม จัดบริการแกชุมชนและสามารถเปนศูนยของ
ชุมชน (community center)33 แนวคิดของแบล็ค (Black) กลาวไวในบทความ “พิพิธภัณฑกับการ
เรียนรูที่ยั่งยืน” แนวคิด “Discovery Museum” เปนรูปแบบใหมของพิพิธภัณฑที่เกิดขึ้นในยุคสังคม
แหงการเรียนรู ซึ่งมีการนําเสนอที่กระตุนความสนใจ สรางทักษะความรู จุดประกายอยากรูอยากเห็น
ตองการหาคําตอบ และเนนการปฏิสัมพันธระหวางนิทรรศการและผูชม นอกจากนี้ยังเปนพิพิธภัณฑ
ที่มีศัก ยภาพในการผสมผสานทั้งดา นสื่อสารความรู และการสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูเขาชมทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนานใหกับเยาวชน เพื่ อกระตุน
ตอมการเรียนรูอยางสรางสรรคและเปนการดึงดูดความสนใจของเยาวชนไทยในการเรียนรู แนวคิด
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เทียมยศ ปะสาวะโน, “การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงเพื่อเสริ มการเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), บทคัดยอ.
33
Douglas A. Allan, "The Museum and Its Functions," in United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO],The Organization of
Museums (Paris: Practical Advice, 1967), 13, อางถึงใน นิคม มูลิกะคามะ, กุลพันธาดา จันทร
โพธิ์ศรี และ มณีรัตน ทวมเจริญ, วิชาการพิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 103.

15
ของเจเน็ต มาติน (Janet Marstine) กลาววาทฤษฎีพิพิธภัณฑใหม (new museum theory) ซึ่ง
บางครั้งเรียกวา “ทฤษฎีพิพิธภัณฑเชิงวิพากษ หรือพิพิธภัณฑวิทยาใหม ” (new museology) ได
เสนอความคิด วา คนทํางานพิพิธภัณฑทําใหนโยบายและกระบวนการตางๆ ของการทํางานเปนแบบ
มืออาชีพ ทวากระบวนการตัดสินใจของคนทํางานพิพิธภัณฑนั้น สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของสิ่งตางๆ
ที่นํามาเสนอและจัดแสดง พิพิธภัณฑจึงเปน “เทคโนโลยีทางสังคม” (social technology) เปน
ประดิษฐกรรมซึ่งบรรจุ “วัฒนธรรม” ลงไป ตอบสนองความตองการทางสังคม 34 ผศ.ดร.ปุน เที่ยง
บูรณธรรม กลาววา รูปแบบของพิพิธภัณฑที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้จึงมิไดเปน “พิพิธภัณฑตาย” (Dead
Museum) ที่ตัดขาดระหวางผูเขาชมและอัตลักษณพื้นถิ่นดวยความรูของการจัดแสดงแบบพิพิธภัณฑ
สมัยใหม แตเปน “พิพิธภัณฑซึ่งมีชีวิต” (Living Museum) ที่เปนพื้นที่คอยสงเสริมใหวิถีชีวิตมีคุณคา
เชิงอัตลักษณใหสามารถดํารงอยูได โดยโครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตนี้ประกอบไปดวยองคประกอบสอง
ลักษณะ คือ 1) องคประกอบหลัก (Main Elements) หมายถึง องคประกอบที่เปนหลักฐานเชิง
ประจักษในการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของอัตลักษณพื้นถิ่นแกผูคน ซึ่งองคประกอบหลักนี้มิไดเปนพื้นที่
แยกโดดเดียว แตมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑซึ่งเชื่อมโยงเปน เครือขายโดยเปนกิจกรรม (Node) ที่มี
ขนาดใหญเล็กไมเทากันตามบทบาทของแตละกิจกรรม 2) องคประกอบรอง (Sub - Elements) เปน
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ในการสงเสริมใหองคประกอบหลักสามารถดําเนินการได ซึ่ง
องคประกอบรองนี้มิไดทําหนาที่ในการเปนสวนรองรับการใชงานในพื้นที่เชื่อมตอระหวางพิพิธภัณฑ
เทานั้น แตยังเปนพื้นที่ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ รวมไปถึงการสรางบรรยากาศอัน
นาประทับใจในการชมไดอีกดวย 35 แกรี่ เอสสันท (Gary Edson) นักวิชาการพิพิธภัณฑ ไดกลาววา
หลักในการจัดการพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรู และใหการศึกษาแกผูเขาชมจะสัมฤทธิผลไดตอเมื่อ
ผูจัดทําความเขาใจวา องคประกอบของพิพิธภัณฑ(Museum component) ไมใชมีแตวัตถุอันมีคา
แตเพียงอยางเดียว แตมีหลายสวนประกอบดวยกัน ไดแก วัตถุ (object) สิ่งแวดลอม (Environment)
วัตถุประสงค(objective) สหวิชาการเปนการบูรณาการในหลายสาขาวิช า (interdisciplinary)
มนุษ ยศาสตร (Humanistic) ความสนุกเพลิดเพลิน(Enjoyable)36แอมโบรชและเพน (Ambrose
and Paine) ไดจําแนกประเภทพิพิธภัณฑไว 5 ประเภท คือ จําแนกโดยวัตถุจัดแสดง จําแนกโดย
ลักษณะการบริหาร จําแนกโดยลักษณะขนาดพื้นที่ที่ใหบริการ จําแนกโดยลักษณะกลุมผูเขาชมที่มุง
ใหบริการ และจําแนกโดยวิธีการจัดแสดงนิทรรศการ 37 โรเบริต จาครอบสัน (Robert Jacobson)
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Janet Marstine(editor), New museum theory and practice : an introduction
(Malden, MA : Blackwell, 2006), 5.
35
ปุน เที่ยงบูรณธรรม, โครงการ การออกแบบเบื้องตน และการศึกษาความเปนไปได
สํา หรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ มี ชี วิ ต ของเมื อ งแม ฮ อ งสอน, เข า ถึ ง เมื่ อ 14 พฤษภาคม 2550, เขาถึงไดจาก
http://www.abc-un.org/research/view.php?resID=RDG52O0008.
36
G. Edson and d. D, (Eds.), The Handbook for Museum (London: Routledge,
1994).
37
Timothy Ambrose and Crispin Paine, Museum Basics (London: Great Britain
by Butler&Tanner Ltd., 1994).
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พิพิธภัณฑในฐานะของสภาพแวดลอมทางการเรียนรู (Museums as Learning Environments)
คนเราเรียนรูทีละนอย ๆ ตอสิ่งตางๆ แมวาจะไมไดตั้งใจก็ตาม หรือแมกระทั่งตั้งใจที่จะเรียนรูผูชม
สวนมากจะมองหา วัตถุ-สิ่งของ ภาพเขียน ขอความ สัญลักษณ สัตว พืชพรรณที่แปลกตาและ
คอมพิวเตอร ที่จะชวยชักนําความสนใจของพวกเขาไปยังจุดที่สําคัญที่สุด และอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขา
เห็น ซึ่งสิ่งที่กระทบตอการใชเวลาในการชม ระดับของการมุงเนนใหความสนใจ เปนผลมาจากการที่
ผูชมไดแปลความหมายของการจัดแสดงจากบริบทตาง ๆ ไดแก ประสิทธิภาพของการทําเครื่องหมาย
แสดง กราฟก และองคประกอบเชิงโตตอบ ความรูของผูชม ทัศนคติ และความเขาใจที่มีอยูเดิมตอ
เนื้อหาที่จัดแสดง ตัวแปรตาง ๆ ที่เปนแรงจูงใจ (ความเหนื่อยลา ความสับสนสิ่งกระตุนที่มากเกินไป
เปนตน)38
7. แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ การบริห ารพิพิธ ภัณ ฑ (museum management)
พิพิธภัณฑมีหนาที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล คนควาขอมูลวัตถุ และศึกษาวิจัย
การปฏิบัติการในเรื่องการทํานุบํารุงรักษา การจัดแสดงเปนการนําความรูตาง ๆ เสนอใหผูเขาชม ซึ่ง
เปนหลั กพื้นฐานของงานพิพิธ ภัณฑ การดําเนินงานในหนาที่ตาง ๆ ตองมีความรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความสนใจประชาชน ดังนั้นบทบาทของพิพิธภัณฑจึงเสริมสรางแนวความรู และความคิด
ไดกวางขวาง หนาที่และความรับผิดชอบของการบริหารพิพิธภัณฑโดยมีองคกรสําคัญที่เปนรากฐาน
ในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายมี 4 ประการดวยกัน คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money)
อุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management)39 ในขณะทีนิคม มูสิกะคามะ และคณะกลาว
วา โครงสร างภายในของพิพิธ ภัณฑจะตองมีห น วยงานหลั ก 4 หนวยงาน คือ หนวยงานวิชาการ
หน ว ยงานทางปฏิ บั ติ ก าร หน ว ยงานบริ ก าร และหน ว ยงานบริ ห าร 40 นอกจากนี้ ระบบงานใน
พิพิธ ภัณฑนั้น เมื่อเก็บ รวบรวมวัตถุแล ว ยังตองมีการจําแนกประเภทของวัตถุ ศึกษาวิจัย จัดทํา
ทะเบียนวัตถุ ซอมสงวนรักษาวัตถุ จัดแสดง ใหความรู ใหการศึกษานอกเหนือระบบการศึกษาปกติ
และจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนแกชุมชน 41 ในขณะเดียวกัน สิริ น ยา จุรุเทียบ ไดนําเสนอเกี่ย วกับ
หลักการบริหารจัดการวา พิพิธภัณฑเปนสถาบันที่มี คุณ ลัก ษณะเปน ศูน ยก ารเรีย นรูป ระเภทหนึ่ง
กระบวนการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูประกอบดวย1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
ดําเนินงานทั้งหมด ไมวาจะเปนสวนในการบริหารสํานักงาน งบประมาณ การจัดบริการ กิจกรรม
หรืออื่นๆ 2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดองคการใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
ของบุคลากร งบประมาณ และผูใชบริการ การจัดองคการใหเล็กแตมีประสิทธิภาพยอมมีประโยชนทั้ง
ความคลองตัวและประหยัดงบประมาณดวย 3) บุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล
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Robert Jacobson, “Information Design.” Massachusetts Institute of
Technology (2000), 139-141.
39
จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง, 2532), 85.
40
นิค ม มู สิ กะคามะ กุ ล พัน ธาดา จั น ทร โ พธิ์ศ รี และมณี รั ตน ทว มเจริ ญ , วิ ชาการ
พิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 252 – 253.
41
เรื่องเดียวกัน, 258-260.
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การสงเสริมและจัดบุคลากรในองคกรใหเหมาะสมกับงาน เพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 4) การอํานวยการหรือการสั่งการ (Directing) หมายถึง การนํานโยบายหรือแผนการทํางาน
มาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 5) การประสานงาน (Co-Ordinating) หมายถึง การประสานความ
รวมมือของหนวยงานตางๆในองคกรใหทํางานไดอยางมีความสัมพันธกัน 6) การรายงาน (Reporting)
หมายถึง การบันทึกผลการทํางานอยางเปนขั้นตอนและรวบรวมหาขอผิดพลาด และขอเสนอแนะใน
การทํางานครั้งตอไป เพื่อใหผูบริห ารหรือผูที่ เ กี่ ย วข อ งได ใ ช เ ป น ข อ มู ล ในการทํา งาน ในปตอไป
7) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชใ หเกิดประโยชนและคุมคา
มากที่สุด42 มนัญญา นวลศรี ไดศึกษาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑในดานจุดมุงหมายและนโยบาย
ดานการบริ ห ารจั ด การพิพิ ธ ภั ณฑที่ ได รับ ฉั น ทามติ ด านบุคลากร ด านกิจ กรรม ด านการติด ตาม
ประเมินผล ดานความตองการการสนับสนุนจากรัฐบาล43
8. การจัดแสดงนิทรรศการ เปรื่ อง กุมุท กลา ววา นิ ทรรศการวา เปน วิธีอันทรง
ประสิทธิภาพในการกระตุนใหผูคนสนใจในวัตถุ และแนวความคิด ความอาน เปนวิธีที่สามารถเขาถึง
ประชาชนได ในเมื่อวิธีการ อยางอื่นไมสามารถทําได ทั้งนี้เพราะเสนหอันเกิดจากผลงานการรวบรวม
สรรพสิ่งทั้งหลาย การคัดเลือก การจัดแสดงที่ดี และไดใหความหมายของนิทรรศการในทัศนะของ
ผูชม หรือประชาชนวานิทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็นความชื่นชม และการเรียนรู
บางอยางเกินปกติวิสัยที่จะไดมีโอกาสเชนนั้น เสนหของนิทรรศการอยูที่ความพิเศษ หรือโอกาสที่หา
ยาก หรือหาชม ไดเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น 44 และธีรศักดิ์ อัครบวร ไดใหความหมายของ
นิทรรศการวา นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการถายทอดความรู โดยใชโสตทัศนวัสดุ เครื่องมือ
โสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) อยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมผสานกัน
อยางมีระบบ เพื่อใหผูชม ไดรับความรู ความเขาใจ ตลอดจนมุงชักจูงความคิดความสนใจ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ผูจัด ไดกําหนดไว45
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill) กลาววา การจัดนิทรรศการเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญ และนิทรรศการเปนชองทางสื่อสารที่สามารถทําใหการสื่ อสารระหวางผูสงสารและ
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สิรินยา จุรุเทียบ, “การนําเสนอระบบจัดการพิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุเพื่อการศึกษา
ของชุมชน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), บทคัดยอ.
43
มนัญญา นวลศรี, “แนวทางในการจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร ”
(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดยอ.
44
เปรื่อง กุมุท, การวิจัยและนวกรรมการสอน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519), 51.
45
ธีรศักดิ์ อัครบวร, นิทรรศการและจัดการแสดง (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนา,
2537), 75.
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ผูรับสารบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 46 ดร. เอดการ เดล (Dr. Edgar Dale) ไดกลาวถึง
นิทรรศการวา นิทรรศการเปนสื่อการเรียนการสอน ที่ใหประสบการณรูปธรรมขั้นที่ 6 ของกรวย
ประสบการณ (Cone of Experience) ทั้งนี้จะตองเปนนิทรรศการที่จัดแสดงอยางมีความหมาย แต
อยางไรก็ตาม ทุกนิทรรศการ มีลักษณะอยางหนึ่งที่เหมือนกัน คือ นิทรรศการเปนการขมวดความรู
ความสนใจของผูอื่นใหมุงไปยังวัสดุอุปกรณ โดยการควบคุม เงื่อนไข 47 จันทรา มาศสุพงศ ไดเขียน
สรุปวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการตองมีการกําหนดวัตถุประสงคกอนการดําเนินการเพื่อวางแผน
การปฏิบัติการที่มีทิศทางแนนอนสอดคลองกับนโยบายและเนื้อหาที่จัดแสดงในการจัดนิทรรศการ
โดยทั่วไปสามารถจําแนกวัตถุประสงคในการจัดได 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)วัตถุประสงคของหนวยงานที่จัด
2) วัตถุประสงคเฉพาะของเนื้อหาที่นําเสนอ48
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi) ไดกลาวถึง The poetics of exhibition in
Japanese culture. จากหนังสือ Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum
display กลาวถึงการจัดแสดงที่นอกเหนือไปจากวัตถุเนนที่การสรางความหมายและจินตนาการแก
ผูเขาชม โดยเปรียบเทียบกับเทคนิคในการจัดแสดงของชาวญี่ปุน ที่ไดสรางความหมายใหกับวัตถุและ
ที่วางดวยเทคนิคที่เรียกวา มิตาเต (mitate) เปนเทคนิคที่เกิดความเชื่อ ตํานาน และวิถีชีวิต ที่ไดสราง
ใหเห็น ความหมายที่ซอนเรนทั้งที่เปนเนื้อหาในวิถีชีวิต การจัดแสดง รวมทั้งการจัดการกิจกรรมใน
ชนิดสะทอ นใหเ ห็น รากฐานทางความคิด และวัฒ นธรรม โดยเปรียบเทียบกับการจัด “ที่วาง” ที่
เรียกวา พิพิธภัณฑโดยทั่วไปจะใหความสําคัญกับการจัดแสดงวัตถุ โดยไมยอมรับถึงการมีชีวิตของ
วัตถุ การจัดแสดงของพิพิธภัณฑชาวตะวันตก นับแตโบราณ เปนการพยายามใหความหมายกับวัตถุ
ใหเห็นถึง ความรุนเรืองและสูงคา มีคุณคาความงานอยางสูงในทางศิลปะ โดยยอมรับถึงบริบทและ
ความมีชีวิตของวัตถุในวัฒนาธรรมที่วัตถุนั้นดํารงอยู โดยทําการลบระบบการจัดแยกประเภทสิ่งของ
และสรางระบบการใหความหมายในรูปลักษณใหมแทน49
จากขอบขายเชิงอางอิงเกี่ยวกับ กรอบแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถเขียนเปนภาพได ดัง
แผนภูมิที่ 1
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Hooper-Greenhill, E., The Education Role of Museum (Great Britain: T J
Press, 1994).
47
Dale, Edgar, Audiovisual methods in teaching, third edition (New York:
The Dryden Press, 1969), 10.
48
จันทรา มาศสุพงศ, หลักนิทรรศการ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2540), 9.
49
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปน
แหลงเรียนรู
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x
x
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x
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แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห าร
จัดการความรู
แนวคิดของอมรวิชช นาครทรรพ
แนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
แนวคิดของIkujiro Nonaka and
Hirotaka Takeuchi
แนวคิดของไพบูลย วัฒนศิริธรรม
แนวคิดของวีรวุธ มาฆะศิรานนท

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารอื่น ๆ
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x แนวคิดของเทียมยศ ปะสาวะโน
x แนวคิดของกิจมาโนชญ โรจนทรัพย
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ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
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x แนวคิดของนิคม มูสิกะคามะ และ
คณะ
x แนวคิดของ สิรินยา จุรุเทียบ
x แนวคิดของ มนัญญา นวลศรี

แนวคิดและทฤษฎีพิพิธภัณฑ
x แนวคิดของ Pual Dimaggio
x แนวคิดของ Gary Edson
x แนวคิดของ Janet Marstine
x แนวคิดของ ปุน เที่ยงบูรณธรรม
x แนวคิดของ Douglas A Allan
x แนวคิดของ มนัญญา นวลศรี
x แนวคิดของ Timothy Ambrose and
Crispin Paine
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแหลงเรียนรู
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x แนวคิดของ กัลยา ซองรัมย
x แนวคิดของ ตอจรัส พงษสําลี
x แนวคิดของสุวิทย มูลคําและอรทัย
มูลคํา
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกันผูวิจัย
จึงไดนิยามศัพทหลัก ๆ ไว ดังนี้
ความคาดหวังของสถานศึกษา หมายถึง ความตองการของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย วาจะไดรับประโยชนในดานเนื้อหา ดานรูปแบบนําเสนอ กิจกรรมที่ใหความรู
แหลงเรียนรู ประสบการณในดานตางๆ นิทรรศการ และงานบริการของพิพิธภัณฑ จากการเขาชม
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานตามกฎหมายที่มีห นา ที่ห รือ มีวัต ถุป ระสงคใ นการจัด
การศึกษา เปน โรงเรีย นที่เ ปดสอนระดับ มัธ ยมศึกษาทั้ง ตอนตนและตอนปลาย สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แหลงเรียนรู หมายถึง แหลง หรือที่รวม ซึ่งอาจเปนสภาพ/สถานที่ หรือศูนยรวมที่
ประกอบดวยขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน หรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการ
เรียนรูที่มีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับความตองการ และความพรอมของผูเรียน
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย หมายถึง พิพิธภัณฑทางดนตรีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องราว
ขอมูลที่เปนประโยชนหรือใหการศึกษาแกผูชมในรูปแบบที่การสรางความหมายและจินตนาการแก
ผูเขาชม หรือวิธีการในการถายทอดความรูโดยนําเอาวัสดุอุปกรณหรือสื่ อมาผสมผสานกันเพื่อกระตุน
ความสนใจและทําใหผูดูเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาดานดนตรี คนดนตรี เครื่องดนตรี เสียงดนตรี
วิธีการบรรเลง ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบาน และเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมของชาติ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยและทําความเขา ใจในเรื่องที่ศึก ษาอยูนี้ใ หลุม ลึก กวา งขวางและครอบคลุมอันจะนําไปสู
การพิจารณาผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังนั้นเนื้อหาในบทจึงครอบคลุมเรื่องตางๆดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแหลงเรียนรู
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบันเทิงศึกษา
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
6. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ
8. พิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนย
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ความคาดหวัง (Expectation Theory) เปนความเชื่อหรือความคิดอยางมีเหตุผล ใน
แนวทางที่เปนไปได หรือเปนความคาดหวังที่คาดการณจะไดในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึง
เปนสภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนลวงหนาวาควรมี ควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้น ในเรื่องของความ
คาดหวังจึงมีผูใหความหมายไวห ลายทานดังนี้ เกทเซลส (Getzels) ไดใหความหมายของความ
คาดหวังวา เปนสภาวะทางจิตซึ่งเปน ความรูสึกนึกคิดหรือเปนความคิดเห็น อยางมีวิจารณญาณของ
บุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณลวงหนาตอบางอยางวาควรจะมี ควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้นเพราะ
คนเราตางมีความคิดและความตองการแตกตางกัน พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกตางกัน
ออกไปดวย1 สุณีย ธีรดากร กลาววา ความคาดหวัง คื อ ความคาดหวังวาพฤติกรรมนั้นจะเปนสาเหตุ
ใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งใจไว2

1

Getzels, J.W., Educational Administration as a Social Process: Theory,
Research, Practice (New York: Harper & Row, 1968), 45-47.
2
สุณีย ธีรดากร, จิตวิทยาการศึ กษา (กรุงเทพฯ: ภาควิ ช าจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร วิทยาลัยครูพระนคร, 2542), 208.
23
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สรุปไดวา ความคาดหวัง เปน ความคิด ความเชื่อ ความตอ งการ ความมุง หวัง หรือ
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่ง เชน บุคคล การกระทําหรือเหตุการณ เปนตน ความคาดหวังจึง
เปนการคิดลวงหนาโดยมุงหวังในสิ่งที่เปนไปไดวาจะเกิดตามที่ตนคิดไว ทั้งนี้ความคาดหวังของบุคคล
จะขึ้นอยูกับความตองการและเปนไปตามประสบการณของแตละบุคคล
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ตนกําเนิดแหงทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) คือ เอดเวิรด ทอลแมน
(Edward Tolman) แตผูไดเผยแพรและสรางทฤษฎี คือ Victor Vroom โดย วรูม(Vroom) ไดนํา
ทฤษฎีความคาดหวังมาใชในการอธิบายพฤติกรรม (หรือการกระทํา) ของบุคคลทฤษฎีนี้อธิบายวาการ
ที่บุคคลใดแสดงพฤติกรรม (หรือการกระทํา) ใดๆเนื่องจากบุคคลนั้นไดประเมินแลว วาพฤติกรรม
(หรือการกระทํา) เหลานั้นจะทําใหเกิดประโยชนแกตน และถาบุคคลคาดวาประโยชนที่จะไดรับจาก
การแสดงพฤติกรรม (หรือการกระทํา) มีคาอยางมากแกตน บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม (หรือการ
กระทํา) ที่มากขึ้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกตน 3 รัสเซส(Russell) กลาวถึง “ความคาดหวังจัดเปน
ทัศนคติอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลตอการคิดของบุคคล”4 ตามแนวคิดของเฮอรลอค (Hurlock) กลาวถึง
ประเภทของความคาดหวัง โดยความคาดหวังที่บุคคลตั้งไวมีทั้งความคาดหวังในระยะสั้น และความ
คาดหวังในระยะยาว และยังมีความคาดหวังในทางบวก และความคาดหวังในทางลบ ความคาดหวัง
จะนําไปสูพฤติกรรมที่แตกตางกันไป กลาวถึงพลังของความคาดหวัง ความเขมขน หรือความรุนแรง
ของความคาดหวังขึ้นอยูกับ เปาหมาย ที่ตองการอยูใกลหรือไกลจากตัวเรามากนอยเพียงใด และ
ขึ้นอยูกับความสําคัญของเปาหมาย ถาหากไดมายากลําบากตองตอสูมากก็จะทําใหเกิดพลังความหวัง
สูงขึ้น สวนเปาหมายที่สูงเกินความสามารถอาจทําใหเกิดความทอใจได ปจจัยที่ทําใหความคาดหวัง
แตกตางกัน บุคคลมีความคาดหวังตางกัน ทั้งสิ่งที่คาดหวังและระดับของความคาดหวังอันเนื่องจาก
ปจจัยตอไปนี้คือ วัฒนธรรม(Cultural Ideals) ชนิดของครอบครัว (Kind of Family) สถานภาพทาง
สังคม (Ordinal Position) วินัย (Discipline) สถานภาพในกลุม (Group Status) การใชกลไกการ
หลบหนี(Use of Escape Mechanisms) การบอกความคาดหวัง (Verbalization of Aspirations)
ความลมเหลวและความสําเร็จในอดีต(Past failures and Successes) เพศ (Sex) เชาวปญญา
(Intelligence) บุคลิกภาพ (Personality) ความคาดหวังเปนปจจัยที่กําหนดความเปนไปในอนาคต
ของบุคคลการที่บุคคลตั้งความคาดหวังตอตนเองไวอยางไร ยอมไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและ
ประสบการณข องตนเองดว ย พัฒ นาการของความคาดหวัง ความคาดหวังของบุคคลเกิดไดจาก
1) การฝกฝนในวัยตน (Early Training) กอนเขาสูวัยรุนบิดามารดาจะฝกฝนใหลูกไดรบั ความสําเร็จใน
ตนเองโดยบิดามารดาตั้งความคาดหวังไว 2) ความทะเยอทะยานของบิดามารดา (Parental Ambitions)
3

Victor H. Vroom, Work and motivation (New York: John Wiley & Sons,

1964), 8-28.
4

Bertrand Russell, Logic and knowledge : essays, 1901-1950 / Bertrand
Russell ; edited by Robert Charles Marsh (London: George Allen & Unwin, 1956),
174.
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บิดามารดามักจะใฝฝนหรือหวังใหลูกเปนอะไร ตั้งแตเด็กยังไมคลอด สิ่งที่บิดามารดาหวังใหลู กเปน
อยางไรจะเปนแบบที่หลอหลอมความคาดหวังของบิดามารดาที่มีตอเด็กตลอดชีวิต 3) ความคาดหวัง
จากบุคคลภายนอก (Expectation of Significant Outsiders) ความคาดหวังจะไดรับอิทธิพลจาก
บุคคลที่คิดวาสําคัญ 4) การแขงขันกับเพื่อน (Competition with Others) ความคาดหวังบางอยางมี
พื้นฐานมาจากการอยากชนะคน 5) วัฒนธรรมจารี ตประเพณี (Cultural Traditions) ในสั งคม
ประชาธิป ไตย เชื่อ วา เด็ก มีศัก ยภาพในการคิด และการกระทํา 6) สื่อ มวลชน (Mass Media)
สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอความคาดหวังของวัยรุน รวมทั้งการรับเอาแบบอยางของบุคคลในอุดมคติ
7)ประสบการณ (Past Experiences) ถาบุคคลมีความจํากัดในประสบการณ ทําใหไมสามารถประเมิน
ความสามารถที่แทจริงไดถูกตองในดานความคาดหวัง 8) ความสนใจและคานิยม (Interests and
Values) ความสนใจมีอิทธิพลเหนือความคาดหวัง 2 ประการ คือ 1) ความสนใจเปนสิ่งตัดสินวาความ
คาดหวังนั้นพัฒนาขึ้นอยางไร 2) ความสนใจเปนสิ่งบอกถึงระดับความคาดหวัง 5 อัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura) กลาวถึง การแบงมิติของความคาดหวังที่เกี่ยวกับความสามารถบุคคลเปน 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ปริมาณความคาดหวัง (Magnitude) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนในการกระทํา
พฤติกรรมหนึ่งจะแตกตางไปในแตละบุคคล มิติที่ 2 การแผขยาย (Generality) ความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของตนอาจจะแผขยายจากสถานการณหนึ่ง ไปสูสถานการณอื่นในปริมาณที่
แตกตางกัน มิติที่ 3 ความเขม (Strength) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนมีความเขมขน
นอย คือ ไมมั่นใจในความสามารถของตน เมื่อไมเปนไปตามที่คาดหวัง จะทําใหความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนลดลง แตถามีความเขมหรือมั่นใจมากบุคคลจะมีความบากบั่นมานะพยายามแม
จะประสบความลมเหลวบางก็ตาม 6 แนวคิดของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ไดอธิบาย
แนวคิดเกี่ย วกับ การเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) วา สิ่งที่ม นุษยเรียนรู คือ
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ กลาว คือ มนุษยเรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ
เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผลกรรมที่เกิดจากพฤติกรรม ความรูที่มนุษยเรียนรูกลายเปน
ความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเอง ซึ่งจากการเรียนรูความสัมพันธดังกลาวเมื่อ
เกิด เหตุก ารณ ห นึ่ ง ก็ จ ะเอาประสบการณ ที่ ค าดหวั ง เกี่ ย วกั บ อีกเหตุการณ มาทําใหเกิดความดีใจ
ความวิตกกังวลและความหวาดหวั่น ตอ เหตุก ารณ ซึ่ง มี ผ ลตอ การตัด สิน ใจเลือ กแสดงพฤติกรรม
ความคาดหวัง จึง มีผ ลตอ การตัด สิน ใจที่จ ะกระทํา พฤติกรรมใดหรือไมนั้นมี 2 ชนิดคือ 1) ความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลกรรม (Outcome expectancy) 2) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน
(Efficacy expectancy)7

5

Elizabeth B. Hurlock, Adolescence Development, 4th ed. (U.S.A.: Mc Graw
Hill, 1973), 184-194.
6
A. Bandura, Self-Efficacy: The exercise of control (New York: Freeman,
1997), 84-85.
7
A. Bandura, “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change,”
Psychological Review 84 (1977): 191-215.
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บารทอลและมารติน (Bartal and Matin) ไดกลาวถึง ทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิด
ของ Vroom ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) ความคาดหวังในความพยายามตอการกระทําหรือ
การปฏิบัติงาน (Expectancy: Effort Performance (E(P)) หมายถึง การที่บุคคลคาดหวัง
ไวลวงหนาวาตนเองพยายามตอกระทําพฤติกรรมไดตามความสามารถแลวโอกาสที่จะกระทําสิ่งนั้นได
สําเร็จมีมากนอยเพียงใด เปนการคิดกอนจะทําสิ่งตาง ๆ วาสามารถทําไดหรือไม 2) ความคาดหวังใน
การกระทําตอผลลัพธหรือผลของการปฏิบัติงาน (Instrumentality: Performance Outcome
(P(O)) หมายถึง การที่บุคคลคาดหวังไวลวงหนาก อนกระทําพฤติกรรมวาถาหากกระทําพฤติกรรมนั้น
แลว จะไดผ ลลัพ ธแกตนเองในทางที่ดีห รือ ไม 3) ความคาดหวังในคุณ คา ของผลลัพ ธห รือ รางวัล
(Valence- V(R)) หมายถึง คุณคาจากผลของการกระทําที่เกิดแกบุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้น ดังนั้น
ทฤษฎีความคาดหวัง Vroom หรือ Expectation Theory บางทีเรียกวา V.I.ETheory8
เทอเนอร (Turner) กลาวถึงลักษณะของความคาดหวังวาเปรียบเทียบเหมือน “การเลน
ละครบนเวที” คือ จะตองมีผูแสดง ผูชมและมีบทบาทสําหรับผูแสดง ดังตอไปนี้ 1) ความคาดหวัง
จาก “บท” หมายถึงภาวะความเปนจริงทางสังคมจะสามารถเปรียบไดเชนเดียวกับละครซึ่ง ประกอบดวย
ตําแหนงตางๆทางสังคมมากมาย โดยมีบรรทัดฐานเปนตัวกําหนดวาบุคคลควรจะมีพฤติกรรมเชนใด
ในสังคม กิจกรรมหรือการกระทําตางๆทางสังคมจะถูกจัดระบบและควบคุมโดยบรรทัดฐานที่แตกตาง
กันไปตามสถานการณและเงื่อนไขของสังคมที่แตกตางกันไป 2) ความคาดหวังจากผูรวมแสดงคนอื่นๆ
หมายถึง การที่สังคมมีบรรทัดฐานซึ่งเปรียบเทียบกับ สคริปละครที่จะกําหนดบทบาทของบุคคลใน
ความสัมพันธกันทางสังคม บุคคลในสังคมจึง ตอ งมีก ารสวมบทบาทซึ่ง กันและกันเพื่อที่บุคคลจะได
คาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอื่นในสังคมที่แสดงออกและสามารถมีปฏิสั มพันธที่ถูกตองไดตามความ
คาดหวังของสังคมและบุคคลอื่นๆ 3) ความคาดหวังจากผูชมหมายถึง ความคาดหวังของบุคคลใน
สังคมที่อยูในสถานการณตางๆกัน ซึ่งจะตองคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอันเปนเครื่องนําทาง
ไปสูการปฏิสัมพันธทางสังคมอยางถูกตองรวมถึงเปนไปตามหลักเกณฑ ที่เปนความคาดหวังรวมกัน
นอกจากนี้ยังกลาวถึง คุณภาพของการบริการที่ทําใหทราบถึงความคาดหวังของผูบริโภคเกี่ยวกับการ
บริการไดรับอิทธิพลมาจาก 4 แหลงสําคัญดวยกัน คือ 1) ความตองการสวนบุคคล (Personal
Needs) 2) การบอกเลาแบบปากตอปากเกี่ยวกับการบริการ(Word-of-Mount Communication)
3) ประสบการณในอดีตของผูรับบริการ (Past Experience) 4) การโฆษณาประชาสัมพันธที่มีตอผูบริโภค
(External Communication to Customer)9
อริยา คูหา ไดกลาววามนุษยทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เมื่อเติบโตขึ้น ในชวงอายุหนึ่งที่มี
ความตองการ ความรูสึกเปนของตัวเอง หรือเมื่อมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตขึ้นในทางความคิด ทุกคนตาง
ก็มีเปาหมายใหกับตัวเอง เพื่อตองการใหเกิดความสําเร็จ และในการเดินทางที่จะไปสูเปาหมายนั้น
ทุกคนตองมีความคาดหวังใหกับความสําเร็จนั้น เพื่อใหความคาดหวังนั้นเปนความคาดหวัง ใหกับ

8

M.K. Bartal and Martin, Management (New York: McGraw-Hill, 1991), 457.
Turner and De Tero, Total quality Management : Three step to continuous
improvement (Reading, M.A: Addison-Wesley, 1982), 349-351.
9
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ตัวเองหรือความคาดหวังใหกับบุคคลอื่น โดยทําการคาดหวังใหบุคคลอื่นเปนไปตามที่ตัวตองการตาม
เปาหมายที่วางไว10
จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา มนุษยทุกคนลวนแตมีความคาดหวังเสมอ ความคาดหวัง
จึงเปรียบเสมือนเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย แต
ละบุคคลก็มีความคาดหวังไมเทากันในแตละชวงเวลาหรือสถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสภาวะที่
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลไมวาจะกระทําสิ่งใดก็ตามยอมมีความคาดหวังในสิ่งนั้น ๆ ซึ่งสิ่ง
ที่คาดหวังจะไดมาหรือไมยอมเกิดจากการกระทําของตัวบุคคลนั้นเอง
ศิริวรรณ เสรีรัตน กลาววา ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) เปนทฤษฎีซึ่ง
เสนอวา บุคคลจะมีพฤติกรรม โดยถือเกณฑความนาจะเปนในการรับรู ซึ่งทําใหเกิดการใชความพยายาม
เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ ตลอดจนขึ้นกับวิธีการซึ่งเขาวา เปน ทฤษฎีกระบวนการที่เสนอแนะวา
กอนที่บุคคลจะปฏิบัติ ควรมีการพิจารณาวาจะมีความสามารถและมีความพยายามที่จะทําใหเกิดผล
ลัพธที่ตองการหรือไม โดยจะแสดงในรูปของความสัมพันธระหวางความพยายามที่ใชในการปฏิบัติงาน
กับผลการปฏิบัติงาน11
สรุปจากทฤษฎีความคาดหวังขางตนได วา ความคาดหวัง คือ สิ่งที่บุคคลตองใชความ
พยายามกระทําในสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว เพื่อใหบรรลุถึงผลลัพธที่ตองการ หรือสิ่งที่ตองการ และเปน
ทฤษฎีที่ชวยในการตัดสินใจของบุคคลแตละคนวาจะเลือกกระทําหรือไมกระทําในสิ่งที่คาดหวังไว
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู
ความสัมพันธของสารสนเทศ ความคิด ความรู และการตัดสินใจ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การจัดการความรู การหาวิธีการแบบใหมจากทักษะ ประสบการณ และความรูของคนในองคการ
มาทําใหเกิดนวัตกรรม และความคิดในเชิงสรางสรรค ดังนั้นการคิดสิ่งใหมในวันนี้จึงเปนการคิดและ
ทําเพื่อคนรุนใหมในอนาคต ที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา การมุงเนน ที่ฐานความรู และการสราง
ความรูใหม ๆ เปนเปาหมายสําคัญของการเรียนรู เพื่อนําความรูไปปฏิบัติ ตัดสินใจ และพัฒนา12
การศึกษา หรือรูปแบบการเรียนรูที่ใชเปนบรรทัดฐาน (norm) ยังไมถูกทาง เนื่องจากไป
เนนที่ความรู ซึ่งไมสอดคลองกับโลกยุคอนาคต ที่เนนการจัดการเรียนรูที่เลยความรูไปสูการสงเสริม
จินตนาการ (imagination) และความคิด สรางสรรค (creativity) มีทักษะในการสื่อ สาร มี
ความสามารถในการสื่อสารที่ดี คือ ตองคิดดี คิดเปน และตองรูวาคนอื่นคิดอยางไรดวย การเรียนรูจึง
ตองกวางออกไปมาก ตองเขาใจบริบท ตองเขาใจคนอื่น เขาใจสิ่งแวดลอม และเขาใจสังคม จึงจะ
10

อริยา คูหา, แรงจูงใจและอารมณ (สงขลา: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546), 73-74.
11
ศิริวรรณ เสรีรัตน, องคการและการจัดการฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: ธรรมสารจํากัด,
2545)
12
น้ําทิพย วิภาวิน, การจัดการความรูและคลังความรู (กรุงเทพฯ: เอสอาร พริ้นติ้งแมส
โปรดักส, 2547), 82 - 83.
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สื่อสารไดดี ซึ่งการจัดการความรูก็เปนไปเพื่อเปาหมายนั้น13 นอกจากนี้ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนอยูไมนาจะทําหนาที่ได เพราะคนแตละคนตองการการสื่อสาร เมื่อใดที่เกิดการสื่อสารเมื่อนั้นจะ
เกิดการเรียนรู แตวิธีการศึกษาในโรงเรียนเปนการตัดการสื่อสาร เปนการสงสารเพราะครูมีสาร
อยูแลวก็สงสารนั้นออกมาใหนักเรียนที่นั่งอยูในหอง แลวก็วัดวานักเรียนรับสารนั้นได มากนอยเทาใด
วิธีนี้จึงไมนาจะเปนวิธีการทางการศึกษาที่แทจริง หากโรงเรียนพยายามใชการสื่อสารระหวางกัน
ระหวางแหลงเรียนรู รวมทั้งในระดับครูดวยกันเอง และครูกับนักเรียน จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหม ๆ
ขึ้น มาไดอ ยา งรวดเร็ว เพราะมนุษยส ามารถสื่อสัมพัน ธไ ดทั้งสองทาง และไดเรื่องอื่น เพิ่มขึ้น มา
นอกเหนือจากเรื่องของความรู เชน เรื่องของกระบวนทัศน เรื่องของพฤติกรรม เปนตน14
แนวคิดของโนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi) ไดเสนอกระบวนการจัดการ
ความรู ใ นองคก ารไว 7 ประการ คือ สรา งวิส ัย ทัศ นเ กี่ย วกับ ความ รู สร างทีมจัด การความรู
สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการความรูไปพรอมกับพัฒนารูปแบบการทํางานใหม
ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน (middle-up-down management) เปลี่ยนองคการไป
เปนแบบ“พหุบาท”(hypertext) และสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก15 ในขณะที่แนวคิดของ
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ไดกลาวสรุปอยางเปนขั้นตอนไว ในป 2545 วากระบวนการจัดการความรู
ประกอบดวย 1) รวบรวมความรู 2) สรางความรูโดยใชการศึกษาวิจัย 3) จัดเก็บความรูโดยใช
เทคโนโลยี 4) ถายทอดความรู โดยใชเ ทคโนโลยี 5) แลกเปลี่ยนความรูโ ดยใชการประชุมและ
เทคโนโลยี 6) สังเคราะหความรู โดยการประชุม 7) พัฒนาความรูวามรูโดยใชความคิดสรางสรรค
8) ประยุกตใชความรูและ 9) เรียนรูจากการจัดการความรู 16 แนวคิดของเฮง (Huang et al.) ได
กําหนดกลยุทธในการนําการจัดการความรูไปใชใหประสบความสําเร็ จไว 10 ประการ เชนกัน คือ
1) กําหนดวิธีการจัดการความรู ใหขึ้นอยูกับการจัดการทุนทางปญญา 2) แตงตั้ง CKO เพื่อสนับสนุน
และจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคการ 3) มอบอํานาจใหพนักงานที่มีความรู 4) จัดการลูกคาที่
เปนศูนยรวมความรู 5) จัดการความสามารถหลัก 6) สงเสริมการรวบรวมและนวัตกรรม 7) เรียนรู
จากการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 8) เพิ่มคุณคาความรูถูกอางอิงถึงแหลงกําเนิดความรูผานตัวกลางที่
แตกตางกัน ที่สามารถแกไข และสงความรูไปได 9) ชุมชนมีความสัมพันธกับความสามารถ การสราง
ความเชื่อมโยงระหวางภายในชุมชน และนอกชุมชน และ 10) รายงานการวัดคาของสินทรัพยทาง

13

อมรวิชช นาครทรรพ, ความจริงของแผนดิน (กรุงเทพฯ: เจ.ฟลม โปรเซส, 2541), 5.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถานศึกษากับการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2547), 1-3.
15
Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, The Knowledge creating company :
How Japanese companies create the dynamics of innovation (New York: Oxford
University Press, 1995), 227-235.
16
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, “องคประกอบของการจัดการความรู ” (เอกสารประกอบการ
สัมมนา เรื่อง การทําความชัดเจนในวิธีการจัดการความรูและการดําเนินการโครงการนํารอง, 18
กันยายน 2545).
14
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ความรู17สวนการดเนอร (Gradner) ใหความหมายวา การจัดการความรูเปนการออกแบบโครงสราง
เพื่อใหเขาใจกระบวนการทํางาน การจัดการ และการใชสารสนเทศภายในหนวยงาน โดยสนับสนุน
การทํางานรวมกันในการกําหนด จัดเก็บ ใชข อมูลรวมกัน และประเมินผลสารสนเทศที่เปนสินทรัพย
ขององคการ เชน ฐานขอมูล นโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณของ
แตละคน โยเกสต (Yogest) ไดใหทัศนะไว การจัดการความรู กระบวนการรวบรวม จัดการ รวมทั้ง
เปนการแบงระดับและเขาถึงขอมูล จากฐานข อ มู ล อี - เมล และแฟ ม ข อ มู ล ที่แตกตางกันในขณะที่
เดอ โบโน (De Bono) อธิบายวา การจัดการความรูไมใชการสรางฐานขอมูลสวนกลางจําลองสิ่งที่
คนในองคการรูหรือสิ่งที่เก็บไวในระบบที่ใชอยู แตเปนการรวมความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
เชน ฐานขอมูลบุคลากรในองคการและขอมูลภายนอก เปนการพัฒนาความรูที่มีอยูมารวบรวมไว และ
เพิ่มคุณคา โดยการเชื่อมโยงกับขอมูลอื่นในองคการมาใชในการบริหาร ทําใหขั้นตอนการทํางานงายขึ้น
เปนกระบวนการสรางความคิดแนวใหม แทนที่จะกําหนดกระบวนการทํางานใหซับ ซอนแลว หา
ทางแกไข18 สําหรับ อลาไว (Alavi) เห็นวา การจัดการความรู เปนการประมวลผลจากประสบการณ
และสารสนเทศที่มีอยู โดยมีการพัฒนาแผนการจัดการความรูและใชโปรแกรมการบริหารความรู โดย
การพัฒนาความรูจาก transaction และระบบสารสนเทศขององคการ19 ความรู และกระบวนการ ซึ่ง
ไดแก การพัฒนา การดํารงรักษา การใช และการแลกเปลี่ยนความรู ดังนั้น การจัดการความรูจึง
เกี่ยวของกับการจําแนก และการวิเคราะหสินทรัพยความรูที่มีความสัมพันธกับกระบวนการ การวางแผน
และการควบคุม กิจกรรมการพัฒนาสินทรัพยและกระบวนการใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ
41 สวนดาเวนพอรต (Davenport) เห็นวาการจัดการความรูเปน กระบวนการที่เปนระบบในการ
คนหา คัดเลือก จัดการ และเผยแพรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ
บุคลากรขององคการ เพื่อใหไดมุมมอง และเขาใจองคการมากขึ้น20

17

Huang et al, Quality Information And Knowledge, New York: Prentice
Hall, 1999, quoted in FareedHussain, Caro Lucas and M. Asif Ali. Managing Knowledge
Effectively. accessed September 20, 2013. available from http://www.tlainc.com/articl
66.htm
18
Edward De Bono, New Thinking for the New Millennium (London:
Penguin Group, 1999), 13, อางถึงใน น้ําทิพย วิภาวิน, การจัดการความรูแ ละคลัง ความรู
(กรุงเทพฯ: เอสอาร พริ้นติ้งแมสโปรดักส, 2547), 73.
19
Maryam Alavi, Knowledge Management and Knowledge System ICIS’97,
accessed April 11, 2005, available from http://ww.mbs.umd.edu/is/malavi/icis-97kms/sld 011.htm
20
Thomas Davenport, Ten Principles of Knowledge Management, accessed
March 2, 2000, available from http://www.bus.utexas.edu/kman/answers.htm #why,
อางถึงใน น้ําทิพย วิภาวิน, การจัดการความรูแ ละคลัง ความรู (กรุงเทพฯ: เอสอาร พริ้นติ้งแมส
โปรดักส, 2547), 72.
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ซีแวน (Sivan) กลาวไววา การจัดการความรู เปนศิลปะของการแสดงกิจกรรมความรู เชน
การจัดองคการ การจํากัด (blocking) การกรอง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การเผยแพร และการ
ใชความรู จากขอมูล สารสนเทศ การประเมิน การหยั่งรู ปญหา และการริเริ่ม21 สวน โบเย็ทท
(Boyelt) ไดกลาวเสริมวา การจัดการความรู เปนกิจกรรมที่ซับซอน และกวางขวาง ไมสามารถให
นิยามดวยถอยคําสั้น ๆ ได ตองใหนิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่งไดแก 1) การจัดการ
ความรู หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู โดย
มีเทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการจัดการความรู 2) การ
จัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (knowledge sharing) พฤติกรรมภายในองคการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรม และ
สังคม มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู และ 3) การจัดการความรูตองการผูทรงความรูที่สามารถ
ตีความ และประยุกตใชความรู ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําในองคการ ตองการผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน สํา หรับ ชว ยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้น การดึงดูดคนเกงและดี
การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และการดึงคนมีความรูความสามารถไวในองคการ
จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู22
กุปตา และคณะ (Gupta et al.) อธิบายวา การจัดการความรูเปนการจัดการทั้งความรู
และสินทรัพ ยทางปญญา ใหส ามารถปรับ ปรุงการปฏิบัติงานของคนในองคการ และเพิ่มคุณคา
ดวยการนําความรูความชํานาญไปสูการปฏิบัติไดดีกวาเดิมอยางชาญฉลาด การจัดการความรู เปน
กระบวนการที่ชวยใหองคการจําแนก เลือกสรร จัดการ เผยแพร และถายโอนสารสนเทศ พรอมทั้ง
ความรู ความสามารถที่สําคัญ ใหเปนบันทึกขององคการแบบไมมีโครงสราง เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการแกปญหา การเรียนรูอยางเปนพลวัตรการวางแผนกลยุทธ และการตัดสินใจ
การจัดการความรูเนนที่ การระบุความรู การอธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนการกระทําที่เปนทางการ และ
การนําความรูไปใชใหม23 และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท ไดใหความหมายของ การจัดการความรูวา เปน
21

Y.Y. Nine Sivan, Keys to A Knowledge Infrastructure (USA.: Harward
University, 2001), quoted in Fareed Hussain, Caro Lucas and M. Asif Ali., Managing
Knowledge Effectively, accessed September 20, 2004, Available from http://www.tlainc.
com/articl66.htm
22
T. Boyett Jimmie and Joseph H. Boyett, The Guru GuideTM to the
Knowledge Economy : The Best Ideas for Operating Profitably in a HyperCompetitive World (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001), อางถึงใน อมรทิพย
เจริญ ผล, การจัด การความรู จ ากแหง เรีย นรูข องสถานศึก ษา, เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2552,
เขาถึงไดจาก available from: http://www.si.mahidol.ac.th/km/Plan/Plan2/2-01-4.doc
23
Gupta et al., “Knowledge Management : Practice And Challenges,”
Industrial Management And Data System 100 (2002): 1-2, quoted in Fareed Hussain,
Caro Lucas and M. Asif Ali, Managing Knowledge Effectively, accessed September
20, 2004, available from http://www.tlainc.com/artic l66.htm
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กระบวนการบริหาร ที่เนนการพัฒนากระบวนงานควบคูไปกับการพัฒ นากระบวนการเรียนรู โดย
ทุกกระบวนงานจะตองสัมพันธกับความคิดสรางสรรคที่เปนผลมาจากการประสานความรอบรู รวมถึง
การฉลาดคิดตลอดทั่วทั้งองคการอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดโอกาสสําคัญตอการพัฒนาใหเปนองคการ
ที่ทํางานอยางฉลาดคิด และสรางสรรค (corporate creativity) มุงในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของทีม งาน ในการเสริม สรา งศัก ยภาพแกกัน และกัน อยางตอเนื่อง ใหเ ปน สังคมแหง ความรู
(knowledge society) ที่ปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรคและดวยกิจกรรมที่ทรงคุณคา (value
added activities) จนเปน ผลใหองคการสามารถเผชิญกับการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกรูปแบบ สามารถฟนฝาอุปสรรคทั้งมวลไดเปนอยางดี24
สมชาย นําประเสริฐชัย ไดใหความหมายของ การจัดการความรูวา หมายถึง การจัดการ
สารสนเทศ และความรู หรือทรัพยสินที่เปนนามธรรม(intangible access) ที่องคการตองการใช
สําหรับสรางความแตกตางใหกับองคการ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงผานกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาใหองคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน25 ในขณะที่บริษัท ไอบีเอ็มจํากัด ใหทัศนะวา
การจัดการความรู หมายถึง ศิลปในการสรางคุณคาจากทุนทรัพยที่จับตองไมไดขององคการ ซึ่งรวมถึง
การเก็บเกี่ยว จัดการ แลกเปลี่ยน และวิเคราะหความรู เพื่อใหบรรลุเปาหมาย26 และมอรแกนกับ
โอริเวอร (Morgan & Oliver) ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา การจัดการความรูเปนระบบการจัดการ
สินทรัพยความรูขององคการทั้งที่เปนความรูชัดแจงและความรูฝงลึก27
รุง แกวแดง ไดใหแนวคิดวา การจัดการความรู เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยให
สถานศึกษา สามารถนําเอาขอมูลสารสนเทศที่มีอยูทั้งในโรงเรียน ชุมชน และสังคมมาจัดระบบ และ
พัฒนาเปนความรู เพื่อพัฒนาปญญาของผูเรียน28
สวน วิจารณ พานิช ใหความหมายไวอยางหลากหลายครอบคลุม ทั้งสามแนวทางวา
การจัดการความรู เปนเครื่องมือเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานที่ยากในระดับที่ไมสามารถคาดเดาได ทําใหการปฏิบัติงานมีการ
ประยุกตใชความรูอยางเขมขน โดยความรูที่นํามาประยุกตใช นั้น ไดมาจากการ “ควา” มาจาก
24

77-78.

25

วีรวุธ มาฆะศิรานนท, การบริหารภูมิปญญา (กรุงเทพฯ: ธีระปอมวรรณกรรม, 2545),

สมชาย นําประเสริฐชัย, “เทคโนโลยีกับการจัดการความรู ,” MICROCOMPUTER
20, 215 (มิถุนายน 2546): 104.
26
บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด(ประเทศไทย), “Knowledge Management เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการคนหาอนาคต,” MICROCOMPUTER 20, 220 (พฤศจิกายน
2546) : 111-112.
27
Morgan Henrie and Oliver Hedgepeth, Size Is Important In Knowledge
Management, accessed April 10, 2004, available from http://www.tlainc.com/
articl53.htm
28
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถานศึกษากับการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2547), คํานํา.
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ภายนอกองคการ การ “จับ” เอามาจากภายในองคการ ทั้ง “ความรูในคน” (tacit knowledge)
และ “ความรูในกระดาษ” (explicit knowledge) เมื่อมีการประยุกตใชความรูในการทํางาน ก็มีการ
นําประสบการณของพนักงานมารวมกัน “ตกผลึก” เปน “ความรูใหม” นั่นคือ ในกระบวนการจัดการ
ความรูจะมีการสรางความรู ทั้งกอนการปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงาน และหลังเสร็จงาน มีการ
ดําเนินการใหมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางพนักงานดวยกัน ทําใหความรูของบุคคลถูกปรับไปเปน
ความรูขององคการ มีการจัดเก็บความรูขององคการใหอยูในสภาพที่คนหามาใชงานไดงาย ที่เรียกวา
“การจัดการความรูแบบฉับพลัน ” (just in time knowledge management) และมีการดึง
ศักยภาพของคนและทีมงานออกมาใช เพื่อสรางเสริมพลังสรางสรรคและพลังทวีคูณ (synergy) จาก
การรวมหมู เพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานหรือเปาหมายรวมกัน ที่เรียกวา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู”
การจัดการความรู เปนกิจกรรมเพื่องาน เพื่อผูทํางาน โดยผูทํางาน ที่อยูภายใตการกระทํา
และการตัดสินใจของกลุม ผูทํางานรวมกันประยุกตใช ความรูใหมอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนางานอยาง
ไมหยุดยั้ง ในการรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและพลิกผัน และมีการตรวจสอบ
ความรูเกี่ยวกับสถานการณภายนอกอยูตลอดเวลา เพื่อนํามาเปนองคป ระกอบเชิงบริบ ทแวดลอม
สําหรับใชกําหนดเปาหมาย และกําหนดวิธีการพัฒนางานของหนวยงานการจัดการความรู เปน
กระบวนการ (process) นําทุนปญญา (intellectual capital) ไปสรางมูลคา และคุณคา (value)
และในขณะเดียวกันทุนปญญาก็เพิ่มพูนขึ้นดวย ซึ่งกระบวนการนี้จะเปนวงจรไมรูจบ มีการหมุนเปน
เกลียวความรู (knowledge spiral) และยกระดับเปนพลวัตอยูเสมอ เปนกระบวนการใชงาน และ
ความรู เพื่อพัฒนาคน พัฒนาตนเอง พัฒนาองคการ และพัฒนาความเปนชุมชนในที่ทํางาน 29 และ
เปนกระบวนการที่ดําเนินการรวมกัน โดยผูปฏิบัติงานในองคการ หรือหนวยงานยอยขององคการ เพื่อ
สราง และใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม การจัดการความรูในความหมายนี้ จึง
เปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการหรือนัก
ทฤษฎีอาจเปนประโยชนในฐานะแหลงความรู(resource person)
จากแนวคิดเกี่ย วกับ การจัด การความรู ต ามที่ นักการศึกษาหลาย ๆ ทานไดใหทัศนะไว
ดังกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา การจัดการความรู คือ การดําเนินการเพื่อใหทราบถึงความรูที่องคการ
มีอยู ความรูที่ตองการ การไดรับความรู ทั้งที่เปนความรูชัดแจง และความรูฝงลึก ที่มีอยูทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาจัดใหเปนระบบและพัฒนาเปนองคความรู
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแหลงเรียนรู
ในโลกแหงความเปนจริงโรงเรียนไมใชสถานที่เพียงแหงเดียวที่ใหความรูใหวุฒิทางการ
ศึกษาและให ผูเรี ยนประสบความสํ าเร็จในการดําเนิน ชีวิตในทางตรงกัน ขามผู ที่ไมมีโ อกาสไดรับ
การศึกษาในโรงเรียนแตหากสนใจใฝรูใฝเรียนตามสถานที่ตางๆอยางจริงจังแมจะไมไดรับวุฒิทาง
การศึกษาแตก็สามารถนําความรูที่ตนเองไดรับไปปรับใชในการประกอบอาชีพจนประสบผลสําเร็จได
29

การจัดการความรู คือ อะไร ไมทําไมรู, เขาถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.anamai.moph.th/newsletter/kru/vijan01/html

33
ในที่สุดตัวอยางนี้มีใหเห็นในสังคมไทยอยางมากมายดังนั้นจึงนับไดวาสถานที่เหลานี้มีบทบาทสําคัญยิ่ง
เปนโรงเรียนธรรมชาติที่มีอยูทุกหนทุกแหงและเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนเรียนแลวรูลึกที่
โรงเรียนธรรมดาไมสามารถสอนได30 ในขณะที่ประเวศ วะสีไดใหทัศนะไววา การศึกษาควรเปนวิถีชีวิต
ฉะนั้นการศึกษาไมใชเรื่องของโรงเรียนเทานั้ นทุกสวนในสังคมควรมีสวนรวมในการศึกษา (All for
Education) แตที่ผานมาสังคมไทยเนนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (Formal Education)
เปนสําคัญทําใหเกิดการละเลยตอกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Informal Education)
การที่ระบบการศึกษาของไทยเปดตั วอยูกับโรงเรียนเทานั้นทําใหการศึกษาไทยขาดการมีสวนรวมอัน
หลากหลายของสังคม ขาดพลัง ขาดคุณภาพ ขาดความคึกคักขาดความสนุก และมีปญหามากมาย
การศึกษาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะชีวิตมนุษยเรียนรูไดตลอดเวลาตลอดชีวิต ดังนั้น
ผูบริหารการศึกษาผูกําหนดนโยบายการศึกษาจําเปนตองตระหนักและเห็นความสําคัญอยางมาก ใน
การที่จ ะจัด ระบบสังคมใหเอื้อตอการเรียนรู ใหกลายเปนสังคมฐานความรู (Knowledge Based
Society) เชน หองสมุด พิพิธภัณฑของโรงเรียน อุทยานการเรียนรูแหงชาติ31
การเรียนรูเสริม สรางพลังอํานาจของมนุษย เปน กุญแจเปดประตูสู อนาคตที่สดใส การ
ปฏิรูป การศึก ษานํามาซึ่งโอกาสและทางเลือก ใหผูเรีย นได เ ลือ กเสน ทางการเรีย นรู ของตนตาม
ความถนัดความสามารถ ทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงจากบริการของรัฐที่จัดไวใหดวย
ความรว มมืออยางใกลชิดกับบุ คคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสว นทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบกร และสถาบันสังคมอื่น ที่ได
เขามารวมมือกันจัดการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกรั้วโรงเรียน แหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลายทั้งที่
มีอยูแลว และที่จัดตั้งขึ้นมาใหม ก็พ รอมที่จะเปนแหลงใหความเรียนรู ทักษะ บันเทิง และนํามาซึ่ง
อาชีพใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนทุกเพศทุกวัยไดไปใชประโยชนจากแหลง เรียนรูเหลานี้อยางจริงจัง
ทําใหคนไทยทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา เปนผูรูเทา ฉลาดทัน นําความรูที่ไดรับนําพาประเทศ
สูความเจริญรุงเรืองเปนประเทศแหงการเรียนรูอยางแทจริง32
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะนั้นผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการ
เปนผูชี้นาํ ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจาก
สื่อ แหลงการเรียนรูตางๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูล เหลานั้นไปใชส รางสรรค
ความรูของตน ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 25 ที่ระบุวา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑหอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ
30

พุทธทาสภิกขุ, แหลงเรียนรูยุคปฏิรูปการศึกษา (ตอนที่2), เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน
2552, เขาถึงไดจาก http://www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_ln.htm
31
ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปญญาทางรอดจากความหายนะ (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2541), 50.
32
พุทธทาสภิกขุ, แหลงเรียนรูยุคปฏิรูปการศึกษา (ตอนที่ 9), เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน
2552, เขาถึงไดจาก http://www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_lv.htm

34
สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและเหมาะสม ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหการจัด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใช
เวลาอยางสรางสรรค33 รวมทั้งมีความยืดหยุนสนองความตองการของผูเรียน เพื่อใหสามารถเรียนรูได
ทุก เวลา ทุก สถานที่ ในขณะเดียวกัน ควรใหก ารสนับ สนุน สง เสริมการพัฒ นาแหลง เรีย นรูทั้ง ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรอยางกวางขวางเพื่อการพัฒนาไปสูความเปน
สากล34 สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก็ ไ ด กํา หนดกลยุ ท ธ ใ นด า น การพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา35
แนวทางการดําเนินการ
ตามปกติมนุษยใชการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยผสมผสานวิธีการ
เรียนรูจากการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบเขาดวยกันเปนกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาหา
ความรูจาก"แหลงเรียนรู" เปนการศึกษาหาความรูจากความรูที่มีอยูในแหลงเรียนรู เปนการเรียนที่
เกิดขึ้นนอกรั้วโรงเรียน เปนการแสวงหา สะสมความรู ทักษะ และทัศนคติใหเกิดความกระจ างชัดจาก
ประสบการณ และนํา ความรูที่ไ ดม าพัฒ นาตามความตอ งการของตนเองตอ ไป แหลง เรีย นรูใ น
ประเทศไทยมีอยูมาก บางแหงทําหนาที่เปนสถานที่สรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นแกผูมาเยือนได
โดยสมบูรณ บางแหงมีความรูที่จะใหแกผู เ รี ย นหลากหลายสาขาวิ ช าแต ไ ม มี ใ ครรูวามีแหลงเรียนรู
เหลานี้อยู ดังนั้นจึงควรใหการสนับสนุน และสง เสริมการดําเนินงานของแหลงเรียนรูใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) กําหนดกระบวนการบริหารคือระบุเรื่องการจัดการให
ชัดเจนโดยมีผูจัดการทําหนาที่เชิงบริหารจัดการซึ่งอาจจะเปนปราชญผูรูหรือเปนพระภิกษุสงฆก็ได
โดยทํา หนา ที่ป ระสานงานรว มกับ บุค คลอื่น อาทิ สถานศึกษาองคการปกครองสวนทองถิ่นที่จะมา
รวมมือกันพัฒนาความรูรวมกันจัดทําเนื้อหาสาระรูปแบบกระบวนการที่จะถายทอดความรู 2) สราง
ระบบเครือ ขา ยแหลง เรีย นรูทํา งานคนเดีย วไมไ ด ตองมีเพื่อนรวมงาน เชนพิพิธภัณฑอาจมีเพื่อน
รวมงานหลายประเภท ไดแก พิพิธภัณฑดวยกันเองสถาบันการศึกษาบุคคลไดแกกลุมที่จบการศึกษา
แลวกลุมที่มาใหความชวยเหลือแกพิพิธภัณฑ อาทิ กลุมอาสาสมัครองคการวัฒนธรรม เชน หอสมุด
โบราณสถาน ชมรมกีฬา องคการทางศิลปะ และหนวยงานวัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งเครือขายอื่นๆ เพื่อ
เปนการขยายพื้นที่การบริการแกกลุมบุคคล การใหแหลงเรียนรูสรางระบบเครือขายก็เพื่อประโยชน
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
(กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 52.
34
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, ม.ป.ป.), 15.
35
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, กลยุ ท ธ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2548-2552) (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2547),
9.

35
ของการใหความรูที่หลากหลายกวางขวาง และการไดรับการสนับสนุนทางดานการเงิน 3) การจัดทํา
กรอบแนวคิดแผนงานโครงการกิจกรรมเปนรายปใหผูเรียนตางภูมิภาคสามารถเขาไปศึกษาหาความรู
ตามความตองการไดอยางเปนระบบ 4) มีการเชื่อมโยงการเรี ย นการสอนกั บ การจั ด การศึ ก ษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5) สงเสริมใหเปนแหลงรายได
เศรษฐกิจชุ ม ชนโดยมี ก ารจั ด การอบรมสาธิ ต วิ ธี ผ ลิ ต ผลิตภัณฑนานาชนิด 6) มีการประชาสัมพันธ
ผลงานใหแพรหลาย
การดําเนินงานแหลงเรียนรูอยางมีประสิ ทธิภ าพตองทํางานเชื่อมโยงกับหน วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยรัฐใหคําปรึกษาดานวิชาการชวยประสานการจัดกระบวนการกลุม
รวมทั้งสรางผูนําเพื่อกระตุนให เกิดแหลงเรียนรู และการจัดการที่ยั่งยืน สวนภาคเอกชนก็เขามา
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรู สําหรับภาคชุมชนหรือประชาชนนั้เขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมของแหลงเรียนรูเพื่อใหมีการใชทรัพยากรทองถิ่นรวมกันอยางมีคุณคาใหผูเรียน
ไดรับประโยชนการเรียนรูมากที่สุดเทาที่จะทําได มีการจัดกิจกรรมระหวางสมาชิกเครือขายเพื่อใหเกิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําประสบการณที่ดีไปปรับประยุกตใช รวมทั้งการจัดระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอดวย หากสามารถดําเนินการได
ก็เชื่อไดวา จะมีแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
การเรียนรูเสริมสรางพลังอํานาจของมนุษยเปนกุญแจเปดประตูสูอนาคตที่สดใส การปฏิรูป
การศึกษานํามาซึ่งโอกาส และทางเลือกใหผูเรียนไดเลือกเสนทางการเรียนรูของตนตามความถนัด
ความสามารถ ทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงจากบริการของรัฐที่จัดไวใหดวยความรวมมือ
อยางใกลชิดกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ไดเขามารวมมือกัน
จัดการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลายทั้งที่มีอยูแลวและที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหมก็พรอมที่จะเปนแหลงใหความรู และนํามาซึ่งอาชีพใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนทุกเพศทุกวัย
ไดไปใชประโยชนจากแหลงเรียนรูเหลานี้อยางจริงจัง ทําใหคนไทยทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา
เปนผูรูเทาฉลาดทันนําความรูที่ไดรับนําพาประเทศสูความเจริญรุงเรืองเปนประเทศแหงการเรียนรู
อยางแทจริง36
ความหมายของแหลงเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวา หมายถึง
แหลงหรือที่รวมซึ่งอาจเปนสภาพ สถานที่ หรือศูนยรวมที่ประกอบดวย ขอมูลขาวสาร ความรูและ
กิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอนหรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนรู ที่กํา หนดเวลาเรียนยืดหยุน
สอดคลอ งกับ ความตอ งการและความพรอมของผูเรียน การประเมินผลและการวัดผลการเรียนมี

36

พุทธทาสภิกขุ, แหลงเรียนรูยุคปฏิรูปการศึกษา (ตอนที่ 9), เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน
2552, เขาถึงไดจาก http://www.thaiwisdom.org/p_learn/article_l/article_lv.htm

36
ลักษณะเฉพาะที่สรางขึ้นใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งไมจําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกัน
กับการประเมินผลในชั้นหรือหองเรียน37
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 25 กํา หนดไววา รัฐ ตอ งสง เสริม การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่น
อยางพอเพียงและมี38
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง กลาววา แหลงเรียนรูหมายถึง สภาพแวดลอม
ทั้ง ในโรงเรีย นและนอกโรงเรีย นที่จ ะชว ยใหผูเ รีย นเกิด การเรียนรูและเปนแหลงที่จะทําใหผูสอน
สามารถออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติหรือไดศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางกลุมเพื่อน ระหวางครูกับผูเรียน รวมทั้งเปนแหลงที่ผูเรียน
อาจอาศัยการสืบคนของตนเองเพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม39
สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูล คํา ไดก ลา วถึง ประโยชน ของการใชแหลงเรียนรูไว ดังนี้
1) เด็กไดเรียนรูจากของจริง 2) เด็กไดออกไปศึกษาคนควาหาคําตอบที่ตองการดวยตนเองหรือเด็กได
มีโอกาสซักถาม และไดรับรูวาผลงานของเขาถูกตองหรือไมเพียงใดจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจริง ๆ
3) เปนการเรียนรูที่มีความสุขทั้งผูเรียนและผูสอน หรือตามหลักการจัดการเรียนการสอนอยางมี ประสิทธิภาพ
4) เปนการจัดการเรียนอยางมีสวนรวม คือ ผูบริหาร ผูเรียน ผูสอน ชุมชน เริ่มตนวางแผนการทํางาน
รวมกันตั้งแตตน การแสวงหาและคัดสรรแหลงเรียนรู การบูรณการการเรี ยนการสอนในแตละวิชา
จนถึงประเมินผลงาน ที่ทุกคนตองทํารวมกัน ปรึกษาหารือรับรูรวมกัน และชื่นชมผลงานรวมกันหรือ
ตามหลักการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 5) บุคลากรในชุมชนในทองถิ่นและในสถานศึกษา
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง40
คารเตอร วีกูด (Carter V.Good ) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวาหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่มีอยูในชุมชนเปนสิ่งที่มีคุณคาทางการศึกษา ที่สามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนได
เชน พิพิธภัณฑ โรงมหรสพ หองสมุด สวนสาธารณะ เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคลหรือกลุม

37

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ทําเนียบสารสนเทศแหลงเรียนรูสําหรับ
ประเทศไทยบทสรุปของผูบริหาร, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://www.thai
wisdom.org/p_learn/learn_l/learn_l1.pdf
38
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค, 2545), 14.
39
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง, แหลงการเรียนรู : เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
และหลักสูตรสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เมธีทิปส, 2545), 20.
40
สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา , 21 วิธีจัดการเรียนรู: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2545), 171-172.
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คนที่อยูในชุมชนดวย 41 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ กลาวถึง ความสําคัญของแหลงการเรียนรูวา 1) เปน
การศึกษาตลอดชีวิต 2) เปนแหลงที่ชวยเสริมสรางการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 3) เปนแหลง
ที่ประชาชนเขาไปปฏิสัมพันธเนื้อหาความรูจากแหลงกําเนิดได 4) เปนแหลงที่ ป ระชาชนเขาไปมี
ปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดประสบการณตรงหรือมือปฏิบัติจริง 5) เปนแหลงที่ประชาชนเขาไปมีปฏิสัมพันธ
เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ ที่มีการคิดคนขึ้น 42 สุจิต ศิลารักษ กลาวถึง แหลงการเรียนรู
ในชุมชน สามารถจัดใหมีรูปแบบตาง ๆ ออกไปไดตามชนิดการจัด ดังนี้ 1)แหลงเสนอขอมูลขาวสาร
2) แหล ง ที่ เ ป น สถานที่ ใ ห คุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรม 3) แหล ง ที่ เ ป น บุ ค คลหรื อ กลุ ม คน 4)แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 5) แหลงสงเสริมกิจกรรม 43 พิพิธภัณฑนั้นไดจัดอยูในแหลงเรียนรู
ประเภทสถานที่ที่เปนสิ่งกอสรางที่ มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งจะอยูในลักษณะ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่ใหคนในชุมชนใชเปนแหลงเรียนรูได 44 ตอจรัส พงษสําลี
กลาววา แหลงการเรียนรู หมายถึง การจัดรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู ในรูปแบบของขอมูล
ความรู วัสดุ สิ่งประดิษฐคิดคน หรือมรดกทางสติปญญา เพื่อการเผยแพรโดยการจัดแหลงขอมูล จัด
สถานที่ หรือจัดแสดงเพื่อการเรียนรูตามตองการของผูเรียน เชน หองสมุด หอจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ หอศิลป สถาบันวิทยาบริการ ศูนยการเรียนรู สวนพฤกษชาติ สวนสาธารณะ อุทยาน
การศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร สถานปฏิบัติการ ศูนยกีฬาและนันทนาการ45
สรุปไดว า แหลง เรีย นรู หรือ แหลง ความรูใ นชุม ชน หมายถึง แหลง ขอ มูล ขา วสาร
สารสนเทศ แหลงความรูทางวิทยาการ และประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู
แสวงหาความรูและเรี ยนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องจากแหลงตางๆ ซึ่ง
สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูเพื่อการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ความสําคัญและประโยชนของแหลงเรียนรู
ความกาวหนาทางวิทยาการของโลกปจจุบัน เปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว การศึกษา
หรือการเรียนรูจะหยุดอยูเพียงการศึกษาในรั้ว โรงเรียนเทานั้นคงไมได เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
41

Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book
Company, 1973), 114.
42
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ, “แหลงวิทยาการในชุมชน” (เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
และการใชแหลงวิทยาการในชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร, 2533),
1-43.
43
สุจิต ศิลารักษ, การจัดการแหลงวิชาชุมชน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
44
กัลยา ซองรัมย, “การศึกษาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 38.
45
ตอจรัส พงษสําลี, “ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตองานบริการ
ทางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 15-16.
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บุคคลทั้งดานความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม โดยสงเสริมการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตอไป
ตลอดชีวิต การจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู และแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง
กรมสามัญศึกษา กลาวถึงความสําคัญกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ที่จะทําใหผูเรียน
รักการเรียนรูและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง แหลงเรียนรูมีความสําคัญ คือ 1) เปนแหลงการศึกษา
ตามอัธยาศัย 2) เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 3) เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 4) เปนแหลงเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 5) เปนแหลงเสริมความรู
ความคิด วิทยาการ และประสบการณ46 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของแหลงเรียนรู ไวดังนี้
ชูชาติ พวงสมจิตร กลาวถึง ความสําคัญของแหลงทรั พยากรชุมชนหรือแหล ง เรียนรูไว
ดังนี้
1. ทําใหนักเรียนไดคุนเคยกับสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชนของตน สามารถที่จะนําความรู
และประสบการณที่ไดเคยศึกษาจากแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเปนประโยชนแกชุมชนของตนและ
ชวยใหการเรียนการสอนดีขึ้น
2. ทําใหนักเรียนมีโอกาสใชความรูจากแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเปนประโยชนแกชุมชน
ของตนและชวยใหการเรียนการสอนดีขึ้น
3. ระยะการฝกฝนหรือศึกษาหาความรูของครูผูสอนในบางวิชาอาจจะนอยเกินไป การนํา
แหลงทรัพยากรในชุมชนมาใชยอมจะดีกวาที่ครูจะสอนโดยตรง เชน ความรูเกี่ยวกับการเกษตร การ
ปองกันโรค เปนตน
4. การใชแ หลงทรัพ ยากรในชุมชนจะชว ยใหก ารเรียนการสอนบรรลุจุด ประสงคเ ชิง
พฤติกรรมไดงาย เพราะทําใหการเรียนการสอนตรงกับเนื้อหาและความเปนจริง
5. การใช แ หล ง ทรั พ ยากรในชุ ม ชนทํา ใหเ กิด ความรว มมื อระหวางครู ผู บริหาร และ
ประชาชนในชุมชนเปนอยางดี ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น
6. ทําใหนัก เรีย นไดเ รีย นรูแ ละเขา ใจชุม ชนของตนเอง ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เห็น
คุณคาและประโยชน ทําใหรักทองถิ่นและชวยทํานุบํารุงรักษาชุมชนของตนตอไป
7. ชวยแกปญหาสําหรับครูใหม เกี่ยวกับการขาดแคลนแหลงความรูและอุปกรณการสอน
8. เปนการเพิ่มพูนความสมบูรณในเนื้อหาที่เรียนในหองเรียน เพราะไดเห็นสภาพที่เปน
จริงในชุมชน ขณะเดียวกันยังเปนการเปดโอกาสแก สั ง คมส ว นอื่ น ให มี ส ว นในการให การศึกษาแก
นักเรียนอีกดวย
9. เป น การฝ ก ฝนให นั ก เรี ย นเกิ ด ความคุ น เคยกั บ สภาวะแวดล อ มทั้งหลาย เพื่อใหมี
ความสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได จะไดดําเนินชีวิตไดดีในชุมชนตอไป
10. ทําใหบทเรียนสนุกสนานและนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนไดเรียนตามที่ตองการ
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กรมสามัญศึกษา, หนวยศึ ก ษานิเ ทศก , การพัฒนาแหล งเรี ยนรู ในโรงเรียน (ราชบุร:ี
หนวยศึกษานิเทศก เขตการศึกษา 5, 2544), 7.
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11. ทํา ใหนัก เรีย นไดรับ ประสบการณต รง เนื่อ งจากนัก เรีย นไดเ รีย นรูจ ากของจริ ง
สภาพแวดลอมที่เปนจริง ทําใหนักเรียนเขาใจสภาพที่แทจริง คิดพิจารณาหาเหตุผลตัดสินใจจาก
สภาพที่เปนจริง ทําใหนักเรียนตระหนักและสนใจสิ่งแวดลอมของตนยิ่งขึ้น
12. ทําใหนักเรียนรูจักและเขาใจชุมชนของตน มีความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชนของตน มี
ความตองการและใหความรวมมือที่จะทําใหชุมชนของตนมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
13. ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและเขาใจสิ่งแวดลอมของตนรูจักปรับตนใหเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกันทําใหนักเรียนรูจักปรับปรุงสงเสริมสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
มีคุณคาตอไปอีกดวย
14. ทําใหนักเรียนไดเรียนรูสภาพชีวิตที่เปนจริง เขาใจอดีต ปจจุบัน และอนาคตไดจาก
การศึกษาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชุมชนของตน สิ่งตางๆ เหลานี้จะมีคายิ่งตอการปรับปรุง
ตนเอง ปรับปรุงสิ่งแวดลอมของตนใหมีคาและเหมาะสมในการดํารงชีวิตที่ดี
15. ทําใหนักเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางใกลชิด ทําใหเปนผลดีตอ
การดําเนินชีวิตอยูในชุมชนและสิ่งแวดลอมนั้นๆ
16. ทําใหนักเรียนมองเห็นประโยชนของการเรียนรู และการศึกษายิ่งขึ้น เนื่องจากการ
เรียนรูจากสิ่งที่เปนจริง ชีวิตจริงนักเรียนสามารถทําความเขาใจและนําสิ่งที่เรียนมาใชประโยชนใน
ชีวิตได
17. การเรียนรูทรัพยากรตางๆ หาไดงาย เนื่องจากเปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชน เพียงแต
โรงเรียนจะตองศึกษา สํารวจ ทําความเขาใจสิ่งตางๆ เหลานั้น
18. ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เนื่องจากสิ่งที่ใชมีอยูแลวในชุมชน
19. ทําใหชุมชนมีความตื่นตัวในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
หรือดานอื่นใดก็ตามที่โรงเรียนกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น เนื่องจากสิ่งที่เรียนนั้นสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง
กับชุมชน
20. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกับ ชุมชนจะดําเนิน ไปไดอยางดี เนื่องจากตางฝาย
ตางเห็นประโยชนและกอประโยชนแกนักเรียน
21. ปลูกฝงและสงเสริมสภาพการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักเรียนและชุมชนได47
สาวิตรี ซาตา กลาววา แหลงความรูมีความสําคัญ คือ เปนสถานที่ที่ประชาชนในหมูบาน
ไดรวมแรง รวมคิด รวมทํา โดยไดมีการบริจาคทรัพยสิ่งของ รวมมือเสียสละกําลังกายในการจัดสราง
อาคารสถานที่ขึ้น มา สํ าหรับ เปน สถานที่ใ ห ความรู ขา วสารขอ มูล ตางๆ แกประชาชน โดยมีสื่ อ
ประเภทสิ่งพิมพและอาจมีสื่อเทคโนโลยี วิทยุโทรทัศนของจริง ของจําลอง การแสดงการสาธิตตางๆ
ไวบริการ สื่อบางสวนไดรับความรวมมือจากหนวยงานของราชการและเอกชนตางๆ และสื่ออีก
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ชูชาติ พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยที่ส ง เสริ มและป จจัย ที่เปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2540), 19-22.
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บางสวนไดรับการบริจาคจากประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดมีโอกาสฝกอาน เขียน
ไดศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 48
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู กลาวถึง ความสําคัญของแหลงเรียนรูวา 1) แหลง
เรียนรูเปนหลักการเรียนรู ประสบการณจริง สามารถพัฒนาความรู ประสบการณและความรูสึกได
เปนอยางดี 2) สงเสริมการทํางานรวมกันเปนกลุม มีมนุษยสัมพันธและความมีวินัยในตนเอง 3) เปน
การเรียนรูเรื่องราวใกลตัว ซึ่งบางครั้งเหตุการณนั้น สงผลกระทบตอนักเรียน และชุมชนของนักเรียนเอง
การเรียนวิธีนี้จึงเสริมสรางเจตคติที่ดีตอทองถิ่นและเห็นแนวทางในการใหความรวมมือในการพัฒนา
ทองถิ่นของตน 4) นักเรียนไดรูจักแหลงความรูตางๆ ในชุมชน ไดพบกับบุคคลในชุมชน เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกทางหนึ่ง49
ประไพ เกษแกว กลาววา ความสําคัญของแหลงเรียนรูจะอยูที่ความหลากหลาย ที่
สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคล ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพราะบุคคลมี
ความตองการแตกตางกันไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพรอมที่จะเรียนรู
หากสามารถดําเนินการจั ดแหลง ความรูไ ด อ ยา งเพีย งพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถสงเสริมให
บุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู50
วิเชียร วงคคําจันทร กลาววาแหลงเรียนรูมีความสําคัญ ดังนี้ 1) เปนแหลงเสริมสราง
จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 2) เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 3) เปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิต 4) เปนแหลง สรางความรู ความคิด วิชาการและประสบการณ 5) เปนแหลงปลูกฝงคานิยม
รักการอาน และแหลงศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง 6) เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหม
สูความเปนสากล 7) เปนแหลงเสริมประสบการณตรง 8) เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชน หรือผูเปนภูมปิ ญญาทองถิ่น51
48

สาวิตรี ซาตา,”การบริหารการใชแหลง การเรี ย นรู ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 2545), 16.
49
เฉลิม พรกระแส, การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบ
"การแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545), 7 ; ดําริ บุญชู, การใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2548), 27-28.
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ประไพ เกษแกว, “การบริหารการใชแหลงเรียนรูเพื่อจัดการเรียนการสอนกลุม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1”
(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548), 17.
51
วิเชียร วงคคําจันทร, แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น (ขอนแกน: โรงเรียนบานกุด
เชีย งมี , เขา ถึง เมื่ อ 30 กรกฎาคม 2555, เขาถึ งได จาก http://school.obec.go.th/bankud
chiangmee /vicakan3.htm.)
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ฉันทนา เวชโอสถศักดา แหลงเรียนรูจะสงผลใหประชาชนไดรับประโยชน ดังนี้ 1) เพื่อ
เปนศูนยกลางความรูของชุมชน 2) เพื่อเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู อาชีพตางๆ ใน
ชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะนําไปสูการปรับปรุงใชในการดํารงชีวิต 3) เพื่อเปนแหลง
ใหบ ริการขอมูล ขาวสาร ใหคนในชุม ชนเปน ผูทัน ตอเหตุก ารณในปจจุบัน 4) เพื่อสง เสริมให
ประชาชนในชุมชนที่อยู ห า งไกล ไดมีการเรียนรูต ลอดเวลา อีกทั้งเป น แหล งที่ให การศึกษาอยาง
ตอเนื่องของชุมชนในการสรางนิสัยรักการอาน ตลอดทั้งใหชุมชนไดรูจักแสวงหาความรู 5) เพื่อเปน
แหลงเพิ่มพูนภูมิปญญาชาวบาน ทั้งในดานการจัดเก็บและการประชาสัมพันธชุมชน 6) เพื่อเปนแหลง
ที่ใชในการพัฒนา การวางแผน และการจัดการโดยคนภายในชุมชน52
สรุปไดวา แหลงเรียนรูเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญในการเรียนรูในทุกระบบ ทั้งแหลง
เรียนรูที่อยูในชุมชน รอบตัว ธรรมชาติ หรือแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น ความสําคัญของแหลงเรียนรู
มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
เพราะบุคคลมีความตองการแตกตางกันไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพรอมที่
จะเรียนรู หากสามารถดําเนินการจัดแหลงความรูไดเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถสงเสริมให
บุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและเกิดสังคมแหงการเรียนรูไดทั่วทุกหนทุกแหง
บทบาทของแหลงเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของแหลงเรียนรู
ไว ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียนชีวิตและ
สภาพทางเศรษฐกิจการเมืองของแตละสังคม 2) จัดหาความรวมมือโดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และองคการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตัวผูเรียนเพื่อจัดทําหลักสูตรที่ยืดหยุน ผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนไดตามความสนใจและความถนัด 3) หลักสูตรเนื้อหาสาระเปนที่ยอมรับสามารถเทียบโอน
ความรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข าสูการศึกษาในระบบ 4) จัดทําสื่อที่ใช
ในการนําเสนอและการเรียนการสอนอยางหลากหลาย ไดแก สื่อเสริมแบบเรียนสื่อวิทยุโทรทัศน
คอมพิวเตอรชวยสอน รวมทั้งสื่อบุคคลซึ่งเปนวิทยากรในทองถิ่น 5) ประสานเชื่อมโยงกับองคการ
ตางๆ เพื่อใหทุกสวนไดมีสวนรวมในการจัดการศึ กษา 6) จัดการอบรมผูเกี่ยวของเพื่อใหการจัด
การศึกษาในแหลงเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 7) จัดใหมีการสนับสนุนดานทรัพยากรและการ
จัดทํามาตรฐานตัวชี้วัดการดําเนินการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอทั้งนี้เกณฑวัดความสําเร็จควรมีหลากหลาย
เพื่อใหสอดคลองกับขีดความสามารถของผูเรียน53
แหลงเรียนรูมีบทบาทในการใหการศึกษาแกผูเรียนทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
ดังนี้ 1) แหลงเรียนรูสามารถตอบสนองการเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงทั้งการ
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ฉันทนา เวชโอสถศักดา, “การเขาสูสังคมฐานความรูชุมชน ดวยการพัฒนาแหลง การ
เรียนรูตลอดชีวิต” วารสารหองสมุด 52, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551): 12.
53
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การวิจัยและพัฒนา
แหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต กรณีศึกษานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ม.ป.ป.
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เรียนรูของคนในชุมชนและคนภายนอก 2) เปนแหลงทํากิจ กรรมทัศนศึก ษาฝก งานและประกอบ
อาชีพของผูเรียน 3) เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยตนเอง 4) เปนหองเรียนทาง
ธรรมชาติ 5) เปนองคการเปดผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มที่และทั่วถึง 6) สามารถเผยแพร
ขอมูลเขาสูทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงประหยัดและสะดวก 7) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน 8) มีสื่อประเภทตางๆเชนสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาอาชีพโดยมียุทธศาสตรการทํางานเชื่อมโยง
ประเภทของแหลงเรียนรู
จากการศึกษาแหลงเรียนรูในประเทศไทยพบวามีแหลงเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ กระจาย
อยูทั่วไปทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 965 แหง54 ในขณะที่ประเวศ วะสีไดแสดงความคิดเห็นวายังมีแหลง
เรียนรูอีกมากมายในสังคมที่ควรมีสวนรวมในการศึกษา ซึ่งไดแก 1) ครอบครัว เนื่องจากครอบครัว
เปนสถาบันการศึกษาที่สําคัญที่สุด เพราะพอแมย อมมีค วามรัก ลูก ของตนเองมากที่สุดและปกปอง
คุมครองใหลูกปลอดภัยจากภยันตรายตางๆครอบครัวจึงเปนฐานของการพัฒนามนุษยที่สําคัญที่สุด
2) ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
3) องคการทางศาสนาเปนทรัพยากรทางสังคมที่มีอยูอยางทั่วถึง 4) สื่อมวลชน และสื่อเพื่อการศึกษา
สามารถเขาถึง ประชาชนไดอย างกวางขวาง แตขณะนี้ยั งใชใ หเ ปน ประโยชนตอ การเรีย นรูนอ ย
5) องคการพัฒนาเอกชน 6) กองทัพกองทัพมีทรัพยากรมหาศาลรวมทั้งสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน
ควรจะนําเขามารวมในการสงเสริมการเรียนรูดวย 7) สถานประกอบการและหนวยปฏิบัติ 55 สําหรับ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดปาริชาต(ICT, E-learning, network learning) พรอมทั้งกําหนดแนว
พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ดังนี้ 1) มีหองสมุด
ที่ไดมาตรฐานมีหนังสือและสื่อตาง ๆ ครบถวนเพียงพอ มีบุคลากรคุณภาพดูแลรับผิดชอบ 2) จัดใหมี
E-library, E-book เครือขายการเรียนรูทาง Internet และมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
3) เชื่อมโยงเครือขายแหลงเรียนรูในชุมชนอยางทั่วถึง (Lists of Wisdom in Communities) 4) มี
การอบรมผูนําของแหลงเรียนรูใหทําหนาที่ชวยเหลือดูแลโรงเรียนได (Training The Trainers)56
ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นวานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีโ ดยเฉพาะคอมพิวเตอรจะถูกนํามาใชมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยถือเปน
เครื่องมือและแหลงเรียนรู ที่สําคัญสําหรับนักเรียนจึงไดจัดกิจกรรมหลายอยางขึ้น เชน จัดหนว ย
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Computer mobile unit) 3 รูปแบบคือ Bus mobile unit คันละ 21 เครื่อง
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ทําเนียบสารสนเทศแหล งเรี ยนรู สําหรั บ
ประเทศไทยบทสรุ ป ของผู บริ หาร, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://www.
thaiwisdom.org/p_learn/learn_l/learn_l1.pdf
55
ประเวศ วะสี , ปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปญญาทางรอดจากความหายนะ,
(กรุงเทพฯ: แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2541), 50-55.
56
กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต, 2546), 56-57.
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Minibus mobile unit คันละ 11 เครื่องและ Container mobile unit คันละ 15 เครื่องสําหรับ
ใหบริการนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาการศึกษาดวยเทคโนโลยีรวมกับองคการเอกชน
(PLAN) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนและครูในโรงเรียนชนบทมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารโดย
การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน57
ดังนั้นจึงสรุปไดวา แหลงเรียนรู หมายถึง แหลง หรือที่รวม ซึ่งอาจะเปนสภาพหรือสถานที่
หรือ ศูน ยร วมที่ป ระกอบดว ยขอ มูล ขา วสาร ความรู และกิจ กรรมที่มีกระบวนการเรีย นรู หรือ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน หรือ
ศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนรูที่กําหนดเวลาเรียนยึดหยุนสอดคลองกับความตองการ และความ
พรอมของผูเรียน นอกจากนี้ แหลงเรียนรูมีบทบาทในการใหการศึกษาแกผูเรียนทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบันเทิงศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเอดดูเทนเมนต (Edutainment)
คําศัพท บันเทิงศึกษา“Edutainment” เคยใชมาตั้งแตป ค.ศ.1948 โดยบริษัทวอลท ดิสนีย
เพื่ออธิบายซีรีสเรื่อง “True Life Advantures” ตอมาคําวา edutainment ถูกสรางศัพทหรือ
ความหมายขึ้นมาใหม ในป ค.ศ. 1973 โดย โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman) ใชเรียกหนังสารคดี
สําหรับเนชั่นจีโอกราฟฟกที่สรางขึ้น และในป ค.ศ. 1975 ดร.คริส แดเนียล (Dr. Chris Daniels) ใช
เรียกงานโครงการขนาดใหญของเขา ซึ่งโปรเจคนี้ตอมาภายหลังเปนที่รูจักในนามของ “The Elysian
World” (โลกแหงแดนสุขาวดี/โลกอันแสนสุข) นอกจากนี้ แนวคิดบันเทิงศึกษายังสามารถใชเพื่อ
อธิบายมาตรฐานหรือเปนเกณฑวัดการเรียนรูตาง ๆ ไดดวย58
ตั้งแตยุคป ค.ศ. 1970 กลุมบุคคลตางๆ ในสหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร กับละตินอเมริกา
ตางนําบันเทิงศึกษา “edutainment” ไปใชประกอบกิจกรรมดานตางๆ เชน ในดานสุขภาพและ
แกปญหาสังคม อยางปญหาดานสิ่งเสพติด , การใหยา, การตั้งครรภกอนวัยอันควร,เอชไอวี-โรคเอดส
และมะเร็ง โดยริเริ่มตามมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ อยางเชน มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส และ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ,องคการสาธารณประโยชน เชน PCI-Media Impact และตัวแทน
รัฐบาล เชน Center for Disease Control (CDC) ซึ่งที่ยกตัวอยางมานี้ไดใหกําเนิดเนื้อหาสาระของ
บันเทิงศึกษา“edutainment” นี้ รูปแบบของบันเทิงศึกษาที่นํามาใชอยางจริงจังปรากฏใหเห็นใน
กลุมประเทศละตินอเมริกา ไดแก การศึกษาเทเลโนเวลลาTelenovela คือ มิเกล ซาบิโด (Miguel
Sabido) ซึ่งเปนผูผลิตเทเลโนเวลลา ตั้งแตป ค.ศ.1970 ไดรวบรวมทฤษฎีการสื่อสารกับสุขภาพ และ
การศึกษาผานขอความใหความรูทั่ว ละตินอเมริกาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวกับความสามารถใน
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กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 1ป สพฐ.กาวใหมที่
ไกลกวา (กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 12, 85, 92.
58
Wikipedia, Edutainment, accessed november 14, 2012, available from
http://th.wikipedia.org/wiki/ Edutainment.
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การเขียนและอาน(รูหนังสือ) ของผูรับสารอันเปนการตัด สิน ใจผลิต โปรแกรมหรือ รายการขึ้นแลว
ศึกษาถึงผลกระทบเหลานั้น
นอกจากนี้ ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล กลาวไววา เอดดูเทนเมนต (Edutainment)
คือ กลยุทธในการผสมผสานขอมูลขาวสารและความรูในดานตางๆ ที่ เอื้อตอการพัฒนาเขากับความ
บันเทิงโดยเจตนา มีเปาหมายชัดเจนและนําเสนอผานทางสื่อบันเทิงรูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ใหบุคคลไดรับความรู มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงคของสังคม และในขณะเดียวกัน
ก็ไมรูสึกเบื่อหนายกับการบริโภคขาวสารดังกลาว การผสมผสานขอมูลขาวสาร ความรู และความ
บันเทิงเขาดวยกันจึงเปนการเปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิมที่มักแบงแยกแนวคิดเรื่องความรูและ
ความบันเทิงออกจากกัน มาสูความคิดที่วาเราสามารถบริโภคขาวสาร ความรู และความบันเทิงได
อยางสนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังเปนการนําจุดเดนของการศึกษา และ
ความบันเทิงมาประสานประโยชนรวมกัน นําเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่ผูบริโภคตองการ กระตุน
ใหผูบริโภคสนใจติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในหมูผูบริโภคดวยกัน และนําเนื้อหา
สาระที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ รวมไปถึงการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การนํา
ความบันเทิงมาผนวกกับความรูดานตางๆ เปนทางเลือกหนึ่งที่เปนไปไดในยุคปจจุบัน ตลอดจนเปน
การประสานผลประโยชนรวมกันของกลุมบุคคลตาง ๆ อาทิ กลุมผูบริโภคไดรับความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ตลอดจนไดรับสาระความรูที่สอดแทรกผานทางความบันเทิง
กลุมผูผลิตรายการไดรับรายไดจากการโฆษณา ตลอดจนชื่อเสียงและผลงานในการผลิตรายการที่
สรางสรรค นอกจากนั้นสังคมโดยรวมก็ไดรั บผลประโยชน เมื่อผูบริ โภคมีสํานึกรวมกัน ตระหนัก
ตลอดจนประพฤติป ฏิบั ติพ ฤติก รรมที่พึง ประสงค เปน ไปตามจุดมุง หมายที่ว างไวใ นสัง คม 59 ใน
ขณะเดียวกัน กิจมาโนชญ โรจนทรัพย ไดกลาวถึง เอดดูเทนเมนต (Edutainment) ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการเรียนการสอน ไววา การสอนแบบ Edutainment (Education + Entertainment) เปนการ
นําเอาสาระความรูควบคู กับบันเทิง ทุกวิชาควรสอดแทรกความสนุกสนานและความบันเทิงไปดวย
เพื่อไมใหเด็กเกิดความเครียด สงใหมีประสิทธิผลตอพัฒนาการการเรียนรูของเด็กนักเรียนตอไป60
เทียมยศ ปะสาวะโน กลาววา รูปแบบศูนยศึกษาบันเทิง (KEEL model) มีองคประกอบที่
สําคัญในการออกแบบ 4 ประการคือ 1) Knowledge คือ ความรูที่ไดรับจากการเรียนในศูนยศึกษา
บันเทิง 2) Enjoy with Environment ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ แกนหลักในการจัด
สภาพแวดลอม เปนการออกแบบ (Design) 3) Entertainment เปนการนําเอาความบันเทิงเขามา
ผสมไวกับการเรียนดว ยวิธีการที่ห ลากหลายดัง นี้ 3.1) Technology เปนการนําเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบมาประยุกตใชเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรู 3.2) Relax หมายถึง การผอนคลาย
ตามแนวคิดที่วาการผอนคลายทําใหเกิดสมาธิและปญญาชวยใหเรียนอยางมีความสุข 4) Learners
ยึดหลักแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคั ญ ในการออกแบบศูนยศึกษาบันเทิงจะคํานึงถึงความแตกตาง
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ปาริชาต สถาปตานนท, “เอดูเทนเมนต : กลยุทธการใชสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา,”
วารสารนิเทศศาสตร 16 (เมษายน-มิถุนายน 2541), 37-50.
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กิจมาโนชญ โรจนทรัพย, เรียนภาษาไทยงายๆ สไตลครูลิลลี่ (กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห ,
2545), 12.
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ระหวางบุคคลทั้งบุคลิกภาพ สติปญญาพื้นฐานความรู ความสนใจโดยนักศึกษามีอิสระในการควบคุม
การเรียนและเล นของตนเอง ค นควาหาความรู ตามความถนัด เลื อกสื่ อ และรู ปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเองได เชน สามารถควบคุม ทั้งเนื้อหา ลําดับของการเรียนรู และการทําแบบทดสอบ
เปนตน รวมถึงไดทํากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ถักทอความคิดพิชิตปญหารวมกันอีกดวย61
จะเห็นไดวา แนวคิดทฤษฎีเอดดูเทนเมนต (Edutainment) หรือ บันเทิงศึกษาเปนการ
นําเอาความบันเทิงเขามาผสมไวกับการเรียน โดยทําการผสมผสานขอมูลความรูในดานตางๆ เขากับ
ความบันเทิง นําเสนอผานสื่อบันเทิงรูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนหรือบุคคลตาง ๆ มี
โอกาสคิด ทํา สรางสรรค ดวยอารมณสุนทรียและเพลิดเพลิน ไดรับความรู มีทัศนคติ และพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่พึงประสงค เปนการสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
ทฤษฎีพิพิธภัณฑสถานวิทยา (Museology)
แมวากิจการพิพิธภัณฑจะไดดําเนินมาชานานหลายรอยปแลวแตวิชาพิพิธภัณฑสถานหรือ
Museology เปนวิชาการใหมที่เกิดขึ้นในวงการพิพิธภัณฑและเพิ่งไดรับความสนใจศึกษากันเมื่อมา
นานมานี้เปนวิชาศึกษาหลักการและวิธีการในการดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑประกอบดวยการพัฒนา
กระบวนวิชาการและเทคนิคการศึกษาวิชานี้มีบทบาทตอวิชาชีพในพิพิธภัณฑมากสวน Museography
หรือเทคนิคการพิพิธภัณฑเปนเรื่องของวิชาการดานเทคนิคของพิพิธภัณฑ ประกอบดวย การออกแบบ
อาคาร การจัดแสดง และการออกแบบครุภัณฑ
ความหมายของพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑเปนคําสมาสที่เกิดขึ้นจากการสมาสของคําวา พิพิธ แปลวา ตางๆ คําวา ภัณฑ
แปลวา สิ่งของ ดังนั้น เมื่อรวมเปนคําวา พิพิธภัณฑ แปลวา สิ่งของตางๆ ซึ่งตรงกับคําภาษาอังกฤษวา
Collection ปจจุบันนิยมเรียกพิพิธภัณฑสถานตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Museum ซึ่งเปนสถานที่
รวบรวมสิ่งของตางๆ นิยมเรียกอยางสั้นๆวาพิพิธภัณฑ (พิ-พิด-ทะ-พัน) ในภาษาเขียนที่ถูกตองจะตอง
เขียนวาพิพิธภัณฑฯ (มีไปยาลนอย) ดังนั้นคําวาพิพิธภัณฑ หมายถึงวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน และคําวา
พิพิธภัณฑฯ หมายถึง พิพิธภัณฑสถาน ความหมายของพิพิธภัณฑสถาน (Museum) คือ สถาบันที่ตั้ง
ขึ้น เพื่อรวบรวมสงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมเพื่อ
ประโยชนใ นการศึก ษาคน ควา และความเพลิด เพลิน ตามคํา จํา กัด ความนี้ ไดรวมความหมายถึง
หอศิลปะ อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรสวนสัตว สวนพฤกษาชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตวน้ํา
และสถานที่อื่นๆที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต
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เทียมยศ ปะสาวะโน, “การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงเพื่อเสริมการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), บทคัดยอ.
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คําวาพิพิธภัณฑในภาษาอังกฤษใชคําวา Museum ซึ่งมีตํานานที่เลาสืบกันมา จิรา จงกล
ไดอธิบายถึง ตํานานเทพเจาของกรีกโดยอางจากJacgueline Palmer สรุปความไดวาMuseum มา
จากคําภาษากรีก หมายความวา เทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9 ซึ่งลวนทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยาการตาง ๆ
เทพธิดาทั้ง 9 เปนลูกของเทพเจา Zeus และเทพีMnemosyne ซึ่งเปนเทพเจาแหงความทรงจํา
(Goddess of Memory) ความหมายของเทพธิดาทั้ง 9 แปลได 2 ประการประการหนึ่ง หมายถึง
สถานที่ซึ่งเปนที่รวมของสรรพวิทยาการอันกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา และคนควาหาความรู
ประการที่สองเทพธิดาทั้ง 9 มีแรงบันดาลใจใหเกิดคิดคํานึง และความเพลิดเพลินลืมทุกขความกระวน
กระวายใด ๆ ดวยเสียง และการฟอนรํา
คําจํากัดความของ Museum ผูเชี่ยวชาญทางพิพิธภัณฑไดใหความหมายคําวาพิพิธภัณฑ
คือ สถานที่สะสม หรือรวบรวมวัตถุทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร สิ่งแปลกประหลาด หรือศิลปวัตถุ
ปทานุก รมฉบับ อื่น ๆก็ใ หค วามหมายคลายคลึงกันวา เปนสถานที่ รวบรวมหรือสงวนรักษาวัตถุที่มี
ความสําคัญทางธรรมชาติวิทยาศาสตรและศิลปะ62ความหมายที่ศาสตราจารย ฟอยลส (Foyles) แหง
มหาวิทยาลัยโรเชสเตอรประเทศอังกฤษกลาววา พิพิธภัณฑ เ ปน สถาบัน ซึ่ง มีวัต ถุป ระสงค ที่จะเก็บ
รักษาวัตถุที่แสดงถึงปรากฏการณทางธรรมชาติและกิจการของมนุ ษยไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย
และใชวัตถุเหลานี้เพื่อทําใหความรูของมนุษย และการศึกษาของมนุษยดีขึ้น63
ความหมายของคําวา พิพิธภัณฑสถาน หากใชตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.
2530 ให คํา จํ ากั ด ความว า “พิ พิธ ภั ณฑ หมายถึ ง สถานที่ ที่ เก็ บ รวบรวม และแสดงสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ มี
ความสําคัญดานวัฒ นธรรม หรือดานวิทยาศาสตรเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา”64 สว นใน
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให ความหมายพิพิธ ภัณ ฑแ ละพิพิธ ภัณ ฑสถาน
เหมือ นกัน วา “สถานที่เ ก็บ รวบรวมและแสดงสิ่ง ตา งๆที่มีค วามสํา คัญ ดา นวัฒ นธรรม หรือ ดา น
วิท ยาศาสตร โ ดยมีจุด มุง หมายเพื่อ ใหเ ปน ประโยชนตอ การศึก ษา 65ในพจนานุกรมฉบับมติชนให
ความหมายพิพิธภัณฑไววา“สถานที่เก็บ และแสดงสิ่งตางๆที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรม หรือดาน
วิทยาศาสตรเพื่อใหความรูความเพลิดเพลิน ”66 สว นสภาการพิพิธ ภัณฑระหวางชาติห รือ ICOM
(International Council of Museums) ใหคําจํากัดความของ "Museum " วา มีหนาที่ในการ
รวบรวม สงวนรักษา ศึก ษาวิจัย และจัด แสดงสิ่งซึ่งเปน หลัก ฐานที่มีค วามสํา คัญ แกม นุษ ยแ ละ
สิ่งแวดลอม โดยมีความมุงหมายเพื่อการศึกษาคนควา การศึกษาและความเพลิดเพลินตามความหมาย
ดังกลาวขางตน พิพิธภัณฑสถานทั่ว โลกในปจ จุบัน ไดพัฒ นามาอยางกวางในฐานะที่เปนองคกรที่มี
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จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
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เรื่องเดียวกัน, 143.
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ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, พิมพครั้งที่ 10,
(กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2534), 381.
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พับลิเคชั่นส, 2544), 789.
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มติชน, พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ มติชน, 2547), 625.
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ความสําคัญอยางยิ่ง ในเครือขายของสังคมและของระบบการศึกษาของชาติซึ่งประกอบดวยสถาบัน
ตามระเบียบแบบแผน เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ครอบครัว ที่ทํางานและชุมชน พิพิธภัณฑสถาน
เอื้อประโยชนและ เสริมการศึกษาและการเรียนรูในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอก
ระบบ (Non-formal Education) พิพิธภัณฑสถาน สามารถชวยเสริมมิติที่เปนรูปธรรมใหแก
การศึกษาในระบบโรงเรียน ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑสถานกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เปนการสรางศักยภาพทางการศึกษาในอนาคตอยางยิ่ง เนื่องจากหลักสูตร
ใหมเนนความสําคัญของ การรวมผสมผสานความรูในดานวิทยาศาสตร ศิล ปะและมนุษยศาสตร
นอกจากนั้น พิพิธภัณฑสถานยังมีศักยภาพที่จะเขาไปมีสวนรวมกับองคการตางๆที่ใหบริการการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ชุมชุน เชนหองสมุด กลุมหรือคณะ องคกรเพื่อการบริการสังคม ฯลฯ67
ความหมายของการศึกษา จิรา จงกล อดีตผูอํานวยการกองการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ไดกลาวไววา " การศึกษาในความหมายปจจุบัน ไมใชเพียงคําสอน หรือการถายทอดวิชาจากคนหนึ่ง
ไปยังอีกคนหนึ่ง การศึกษาไมเพียงการใหความรู แตเปนการพัฒนาคน เปนการปลูกฝง สงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดสติปญญา ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติที่ดี มีรสนิยมสูง มีวิจารณญาณ การศึกษาเปนการ
พัฒนาคนทุก ๆ ดานไมเฉพาะเพียงใหความรูเทานั้น ดังนั้น การศึกษาจึงไมไดอยูเพียงที่สํานักเรียนแต
อยูที่สิ่งแวดลอมทุกแหง และสถาบันที่สําคัญยิ่งแหงหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑสถานซึ่งจะเปนสถานที่ซึ่ง
สามารถพัฒนาการศึกษาในเรื่องความคิด ความเขาใจคุณคาทัศนคติไดอยางกวางขวาง68
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman) กลาวในหนังสือเรื่อง Beyond the glasscase ไดตั้ง
คํา ถามถึง ความรู สึก ของคนบางกลุม ที่ ม องขา มพิพิธภัณฑซึ่งเปนสถาบันที่ผสานระหวางอดีตกับ
ปจจุบัน และหนังสือเลมนี้ พยายามเชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการรวมกับหลักการปฏิบัติ โดยสํารวจ
ความคิดเห็น ทัศนคติของชุมชนโดยรวมที่มีตอพิพิธภัณฑ ในดานสถาปตยกรรม ดานประวัติศาสตร
โบราณคดี และโบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังไดทําการสํา รวจถึงสาเหตุของความลมเหลวในกิจการ
พิพิธภัณฑและกิจการอื่นๆ ที่ดําเนินการในลักษณะใกลเคียง จนไดขอสรุปทางทฤษฎีวา สิ่งที่จะทํา
พิพิธภัณฑอยูไดนั้นในยุคสังคมปจจุบันนั้น พิพิธภัณฑจะตองมีแนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ยุทธวิธีใหม ที่ทําใหเกิดความสนใจจากบุคลากรภายนอก69
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสังคมกับ
พิพิธภัณฑ ในเรื่อง The public and The museum ไววา พิพิธภัณฑมีหนาที่ในการรวบรวม สงวน
รักษา ศึกษาวิจัยและจัดแสดงสิ่งซึ่งเปนหลักฐานที่มีความสําคัญแกมนุษยและสังคม ดังนั้น ความเปนมา
ของพิพิธภัณฑกับสังคมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงเปนสิ่งที่สําคัญ การนําเสนอโดยเปลี่ยนเรื่องราว
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ใหเปนเหมือนละคร จึงเปนแนวความคิดการจัดการพิพิธภัณฑสมัยใหมที่เปนการใหบริการกับสังคม
ทุกชนชั้น เพื่อใหพิพิธภัณฑสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในสังคมได70
แนวคิดของเจเน็ต มาติน (Janet Marstine) กลา ววาทฤษฎีพิพิธ ภัณฑ ใหม (new
museum theory) ซึ่งบางครั้งเรียกวา “ทฤษฎีพิพิธภัณฑเชิงวิพากษ หรือพิพิธภัณฑวิทยาใหม ”
(new museology) ไดเสนอความคิด วา คนทํางานพิพิธภัณฑทําใหนโยบายและกระบวนการตางๆ
ของการทํางานเปนแบบมืออาชีพ ทวากระบวนการตัดสินใจของคนทํางานพิพิธภัณฑนั้น สะทอนให
เห็น ถึงคุณคาของสิ่งตางๆ ที่นํามาเสนอและจัด แสดง พิพิธ ภัณฑจึงเปน “เทคโนโลยีทางสังคม”
(social technology) เปนประดิษฐกรรมซึ่งบรรจุ “วัฒนธรรม” ลงไป ตอบสนองความตองการทาง
สังคม 71
ผศ.ดร.ปุน เที่ยงบูรณธรรม กลาววา รูปแบบของพิพิธภัณฑที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้จึงมิไดเปน
“พิพิธภัณฑตาย” (Dead Museum) ที่ตัดขาดระหวางผูเขาชมและอัตลักษณพื้นถิ่นดวยความรูของ
การจัดแสดงแบบพิพิธภัณฑสมัยใหม แตเปน “พิพิธภัณฑซึ่งมีชีวิต” (Living Museum) ที่เปนพื้นที่
คอยสงเสริมใหวิถีชีวิต มีคุณ คา เชิงอัต ลัก ษณ ใหสามารถดํารงอยูได โดยโครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตนี้
ประกอบไปดวยองคประกอบสองลักษณะ คื อ 1) องคประกอบหลัก (Main Elements) หมายถึง
องคประกอบที่เปนหลักฐานเชิงประจักษในการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของอัตลักษณพื้นถิ่นแกผูคน ซึ่ง
องคประกอบหลักนี้มิไดเปนพื้นที่แยกโดดเดียว แตมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑซึ่งเชื่อมโยงเปนเครือขาย
โดยเปนกิจกรรม (Node) ที่มีขนาดใหญเล็กไมเทากันตามบทบาทของแตละกิจกรรม 2) องคประกอบ
รอง (Sub - Elements) เปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ในการสงเสริมใหองคประกอบหลัก
สามารถดําเนินการได ซึ่งองคประกอบรองนี้มิไดทําหนาที่ในการเปนสวนรองรับการใชงานในพื้นที่
เชื่อมตอระหวางพิพิธภัณฑเทานั้น แตยังเปนพื้นที่ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ รวมไปถึง
การสรางบรรยากาศอันนาประทับใจในการชมไดอีกดวย 72 แกรี่ เอสสันท (Gary Edson) นักวิชาการ
พิพิธภัณฑ ไดกลาววาหลักในการจัดการพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรู และใหการศึกษาแกผูเขาชมจะ
สัมฤทธิผลไดตอเมื่อผูจัดทําความเขาใจวา องคประกอบของพิพิธภัณฑ(Museum component)
ไมใ ชมีแ ตวัต ถุอัน มีคา แตเ พีย งอยา งเดีย ว แตมีห ลายสว นประกอบดว ยกัน ไดแ ก วัต ถุ (object)
สิ่งแวดลอม (Environment) วัตถุประสงค (objective) สหวิชาการเปนการบูรณาการในหลาย
สาขาวิชา (interdisciplinary) มนุษยศาสตร (Humanistic) ความสนุกเพลิดเพลิน (Enjoyable)73
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แอมโบรชและเพน (Ambrose and Paine) กลาวเสริมวา พิพิธภัณฑไมใชสถานที่ที่จะรอใหโรงเรียน
มาเยี่ยมชมเทานั้น พิพิธภัณฑตองมีโปรแกรมที่จะนําตนเองไปสูโรงเรียนหรือชุมชนพิพิธภัณฑบางแหง
สามารถใหโรงเรียนยืมวัตถุออกไปไดในระยะสั้นๆเพื่อที่จะนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
หองเรียน แตจะตองทําดวยความระมัดระวังความเสียหาย และความปลอดภัย นอกจากนี้ การจัด
กิจกรรมในวันหยุดก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการชักชวนใหเด็กมีความสนใจในพิพิธภัณฑ และกอประโยชนใน
การศึกษา ทั้ง นี้เ พื่อ ใหเด็กทุกคนไดมีสว นรว มมากที่สุด อีกวิธีห นึ่ง ที่ไ ดผ ลที่สุด ในการจัดบริก าร
การศึกษา คือ การจัดเทศกาลซึ่งจะตองมีการกําหนดหั ว ขอเพื่อวางขอบเขต และรูปแบบการจัด
เทศกาล และถาตั้งใจจัดขึ้นเพื่อโรงเรียนก็นาจะเปนเรื่องที่มีหัวขอเกี่ยวกับงานที่โรงเรียน74
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บรวบรวมสงวนรักษาศึกษาวิจัย
และจั ดแสดงซึ่งเป น หลั กฐานที่มีความสํ าคัญตอมนุ ษยและสั งคมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษา
คนควาเรียนรู และเพื่อความเพลิดเพลิน
ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ
จิรา จงกล กลาวถึง ประวัติพิพิธ ภัณฑวา พิพิธ ภัณฑนาจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่อียิป ต ราว
พุทธศตวรรษที่ 3 โดย ปโตเลมี โซเตอร ซึ่งเปนราชองครักษของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
ตอมาเสียงคัดคานของนักวิชาการในตางประเทศ มีถึงพิพิธภัณฑในสมัยนั้ นวา The Museum of
Alexandria เปนเพียงสถาบันการศึกษาของนักการศึกษาหรือนักปราชญในราชสํานัก ไมไดเปน
พิพิธภัณฑแหงแรกแตเปนพิพิธภัณฑในมหาวิทยาลัยเปนแหงแรกของโลก ตอมาในสมัยโรมันก็ปรากฏ
ความคิดเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑในพระราชวัง โดยมีหองแสดงภาพเขีย น นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ
ของพระเจา Hadrian ที่เมือง Tribur ซึ่งเปนพิพิธภัณฑกลางแจงเปนการจําลองโบราณสถานของกรีก
คลายกับ Open air museum of models ระหวางสมัยกลางกับสมัยฟนฟูศิลปวิทยาในทวีปยุโรป
ความคิดในการเก็บรวบรวมวัตถุเริ่มเปลี่ยนไป จากที่คํานึงถึงราคาสิ่งของเปลี่ยนเปนความคิดถึงคุณคา
ในดานจิตใจหรือคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม (Spiritual value) พัฒนาการของพิพิธภัณฑ เริ่มขึ้นในยุค
ศิลปวิทยา มีการรวบรวมทรัพยสมบัติ และศิลปวัตถุกันมาก คําวา Museum ปรากฏขึ้นที่เมือง
Florence เมื่อคลังสมบัติของ CosimoMedics ถูกเรียกวา Museum ในพุทธศตวรรษที่ 20 ความ
เจริญ ของพิพิธ ภัณ ฑเ กิด ขึ้น ในอิตาลีกอ น แลว จึง แผไ ปที่ยุโ รป ประกอบกับ การพัฒ นาทางดา น
วิ ท ยาศาสตร แ ขนงต า ง ๆ รวมถึ ง วิ ช าโบราณคดี อั น เป น กุ ญ แจที่ ไ ขไปสู ค วามก า วหน า ในวิ ช า
ประวั ติ ศ าสตร และนําไปสูการคนพบอารยธรรมโบราณสมัยกรีกและโรมัน75
ในพุทธศตวรรษที่ 24 หลายประเทศไดจัดตั้งพิพิธภัณฑสําหรับประชาชน สวนใหญจัดเปน
พิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติ แตประชาชนทั่ว ไปยัง มองวาเปน สถานที่แปลก เปน ที่ที่นัก ศึก ษาและ
นักปราชญใชเปนสถานที่ศึกษาคนควา ตอมาเมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึงเกิ ดความคิดใน
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การรวบรวมศิลปะและสิ่งของเครื่องใชอันเปนวัฒนธรรมพื้นบาน หรือทางชาติพันธุ โดยใชเทคนิคการ
จัดแสดงที่ทันสมัยเพื่อสนองความตองการของประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งใหการศึกษาและความ
เพลิดเพลินแกประชาชน
จากประวัติความเปนมาของกิจการพิพิธภัณฑจะเห็นได วามีแตพิพิธภัณฑของรัฐเทานั้น
เมื่อเริ่มมีพิพิธภัณฑสําหรับประชาชน (Public museum)ขึ้นก็มักจะตั้งเปนรูปพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(National museum) หรื ออาจเรียกอยางอื่นแตขึ้นกับ รัฐ เมื่อประเทศฝรั่ งเศสเปด พระราชวัง
Louvre ใน ค.ศ. 1793 ใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับประชาชนทําใหเกิดความตื่นเตนทั่วโลกทั้งที่กอนหนา
นี้มีพิพิธภัณฑอื่นเกิดขึ้นแลว พิพิธภัณฑของรัฐในยุคแรกมุงจะรวบรวมสงวนรักษาสมบัติของชาติอัน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมมากกวาอยางอื่น ครั้นตอมาจึงไดพัฒนากิจการพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาของ
ประชาชนจึงเกิดพิพิธภัณฑแขนงตาง ๆ ทุกสาขาวิชา และในขณะเดีย วกัน ก็ไ ดข ยายกิจ การไปตาม
ระบบการบริหารของแตละประเทศ เชน พิพิธภัณฑทองถิ่น (Local museum) พิพิธภัณฑจังหวัด
(Provincial museum, City museum) หรือพิพิธภัณฑเทศบาล (Municipal museum)
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยก็จัดตั้งพิพิธภัณฑ ของมหาวิทยาลัย (University museum) และเอกชน
ก็จัดตั้งพิพิธภัณฑเอกชน (Private museum) ขึ้นเชนกัน76
การแบงประเภทพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑที่เกิดขึ้นในระยะแรก เปนเพียงสถานที่เก็บ รวบรวมวัต ถุที่นาสนใจไวเทานั้น
ตอมาเมื่อกิจการพิพิธภัณฑเจริญขึ้น ระบบและแนวทางการบริหาร และการศึกษามีจุดหมายเฉพาะ
วิชา การแบงชนิดพิพิธภัณฑจึงเกิดขึ้น โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงประเภทของพิพิธภัณฑจะหมายถึง ชนิด
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑใ นแขนงวิ ช าการ ซึ่ง อาจแบ ง อย า งกวา ง ๆ เป น 2 ประเภท คื อ วั ฒ นธรรม และ
วิทยาศาสตร หรือเรื่องของมนุษย และธรรมชาติ77 ทั้งนี้ สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (lCOM) ได
จําแนกประเภทของพิพิธภัณฑออกเปนสาขาตาง ๆ 9 ประเภทไดแก
1. พิพิธภัณฑทางศิลปะ (Museum of Arts)
2. พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย (Gallery of contemporary arts)
3. พิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยา (Natural history museum)
4. พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล (Science and technologymuseum)
5. พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (Museum of Anthropology and
Ethnology) ประกอบดวย พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยา (Ethnological Museum) พิพิธภัณฑ ศิลปะ
พื้นเมือง (Folk Arts Museum) และพิพิธภัณฑกลางแจง (Open Air Museum)
6. พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (Museum of History and Archaeotogy)
ประกอบดวย พิพิธภัณฑทางโบราณคดี (Archaeology Museum) พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร
(Historical Museum) และพิพิธภัณฑประจําโบราณสถาน (Site Museum)
7. พิพิธภัณฑประจําทองถิ่น (Regional Museum/City museum)
76
77

เรื่องเดียวกัน, 81-82.
เรื่องเดียวกัน, 26.
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8. พิพิธภัณฑแบบพิเศษ (Specialized Museum)
9. พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum)78
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงพิพิธภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน พบวาชนิดของพิพิธภัณฑที่ นิยม
จัดตั้งไดแก
1. พิพิธภัณฑประเภททั่วไปหรือประเภทรวม (General Museum หรือ Encyclopedia
Museum) จัดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
2. พิพิธภัณฑศิลปะ (Museum of Arts) เปนสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุทุกประเภท คือ
ประณีตศิลป ศิลปะตกแตง หรือศิลปะประยุกตไวดวยกัน ซึ่งอาจแยกจัดตั้งตามแขนง เชน พิพิธ ภัณฑ
ศิลปะประยุกต (Museum of Applied Art) หอศิลป (Art Gallery) พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม
(Museum of modern art) พิพิธภัณฑศิลปะประเภทการแสดง Museum of Performing Art)
และพิพิธภัณฑศิลปะแรกเริ่ม (Museum of Primitive Art)
3. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Museum of Science and Technology)
เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงวิวัฒนาการความกาวหนาของวัตถุที่มนุษยคิดคนและประดิษฐขึ้น
4. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (Museum of Natural Science) เรียกวา ประวัติศาสตร
ธรรมชาติ (Natural History) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก
ดิน หิน แร มนุษย สัตว และพืช รวมถึงสวนสัตว สวนพฤกษชาติ
5. พิพิธภัณฑประวัติศาสตร (Museum of History) จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร
แสดงชีวิตความเปนอยูหรือวัฒนธรรมและประเพณีหองถิ่น อาจแยกเป นพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
(Historic House) โบราณสถาน อนุสาวรีย และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรโบราณคดี
6. พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง (Museum of Ethnology and
Folklore) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวชี วิตความเปนอยูของมนุษย และจําแนกชาติพันธุตาง ๆ
ประกอบดวยพิพิธภัณฑพื้นบาน (Folk Museum) และพิพิธภัณฑกลางแจง (Open-air-museum)79
หนาที่ของพิพิธภัณฑ (Museum Functions)
ปจจุ บันพิพิธ ภัณฑจั ดวาเปน สถาบั นของประชาชน เปนสถานที่ซึ่งใหทั้งความรูความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้น พิพิธภัณฑมีหนาที่ในการเชื่อมโยง อดีต ปจจุบัน และอนาคต ดวยการ
รวบรวมสงวนรักษาวัตถุ ทําการศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่รวบรวม และสุดทายนําออกจัด
แสดงเผยแพรความรูแกประชาชน หนาที่ของพิพิธภัณฑจึงมี ดังนี้
1. การรวบรวมวัตถุ (collection) จัดเปนหนาที่ประเภทแรกของพิพิธภัณฑ นอกจาก
รวบรวมวัตถุแลวจะตองรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุดวย
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นิคม มูสิกะคามะ, คูมือการปฏิบัติงานของภัณฑรักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรม
ศิลปากร (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2536), 13-24.
79
จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, 27-31.
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2. การตรวจพิสูจนหรือการจําแนกประเภทวัตถุ และศึกษาวิจัย (identifying, classifying,
research) คือ งานหนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑ
3. การทําบันทึกหลักฐาน (recording) คือ การจัดทําทะเบียนวัตถุทุกชิ้นที่รวบรวมเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑ เปนหลักฐานไมใหเกิดสูญหายหรือทุจริตจากเจาหนาที่ และเปนหลักฐานทาง
วิชาการ
4. การสงวนรักษา (conservation and preservation) เพื่อใหวัตถุที่รวบรวมคงทนถาวร
ไมมีการเสื่อมสภาพ
5. การรักษาความปลอดภัย (museum security) นอกจากพิพิธภัณฑตองปกปอง
คุมครองวัตถุที่รวบรวมไวใหปลอดภัยจากการเสื่อมชํารุดตามสภาพกาลเวลาแลว ยังตองคุมครอง
ความปลอดภัยจากโจร และอัคคีภัยดวย
6. การจัดแสดง (exhibition) เปนการจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว
7. การศึกษา (museum education) พิพิธภัณฑจัดเปนสถานที่สําคัญสําหรับการศึกษา
นอกระบบ เพื่อการศึกษาแกคนทุกระดับ ทุกประเภท
8. หนาที่ทางสังคม (social function) หมายความวา พิพิธภัณฑตองเปน สถานที่
เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินกิจการตามความตองการ ของ
สังคม80
ธวัชชัย ผลเพิ่ม กลาววา บทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑมาจากรากศัพทคํา “ Museum ”
ซึ่งหมายถึง “ Temple of the muses ” เปนสถานที่รวมของสรรพวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษากันใน
สมัยกรีก โดยพิพิธภัณฑเปนสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับตนจนถึงระดับอุดมศึกษา เพราะในสมัยนั้น
ยังไมมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑเปนศูนยกลางของการเก็บรวบรวมวัตถุและสิ่งของเปน
ศูนยกลางของการวิจัยคนควา และเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนใหแกชุมชน ในยุคตอมาเมื่อมี
แหลงวิทยาการมากขึ้น สภาพและสถานะของพิพิธภัณฑไดกลายเปนสถาบันวิชาการเพื่อการศึกษาวิจัย
ในระดับสูง นอกจากนี้ยังเปนสถานที่สําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในปจจุบันการศึกษาขยายตัว
มากขึ้น ประกอบกับอัตราการเพิ่มของประชากรที่มากขึ้นทําใหการจัดบริการการศึกษาในระบบโรงเรียน
ไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง ตองมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยไมมีการจํากัดเวลา
การศึกษาไมจํากัด พื้น ความรู ไมจํา กัด เพศและวัย กลาวคือ เปนสถาบัน การศึกษาสําหรับบุคคล
ทุกเพศทุกวัยเพื่อการแสวงหาความรูไดตามความสนใจ ตามเอกัตภาพของแตละบุคคล81
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Douglas A. Allen, The museum and its functions (Unesco: The Organization
of Museum Practice Actvice, 1967), อางถึงใน จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2532), 33-43.
81
ธวัชชัย ผลเพิ่ม, “แบบจําลองการจัดตั้งพิพิธภัณฑการศึกษาจังหวัด ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523),
110-111
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การออกแบบพิพิธภัณฑ
ในการออกแบบพิพิธ ภัณ ฑจํา เปน ตอ งใหค วามสํา คั ญ กับบรรยากาศของหองจัดแสดง
เสนทางสัญจรสําหรับนิทรรศการ การจัดแสดง การควบคุมสภาพแวดลอมภายในหองจัดแสดง การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ การใหการศึกษา และความพรอมในการรองรับผูมาเยือน หลักการจัดแสดง
(Basic principles) การใชคําในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑไมนิยมใชคําวา Display
แตจะใชคําวา Museum presentation หรือเรียกนิทรรศการ Museum exhibition ความหมาย
ของคําวา Presentation คือ การนําเอาวัตถุที่พิพิธภัณฑสถานรวบรวมไวนั้นออกจัดแสดงใหเรื่องราว
ไมใชการนําจัดตั้งโชวพิพิธภัณฑสถานแตละประเภทอาจใชเทคนิ คการจัดแสดงแตกตางกันแตโดย
พื้นฐานแลวมีหลักการอยางเดียวกัน ดังนี้
1. ความสําคัญของการจัดแสดงอยูที่วัตถุ นิทรรศการพิพิธภัณฑตางกับนิทรรศการทั่วไป
คือ ตองเนนความสําคัญที่วัตถุ สวนคําบรรยายหรือสวนประกอบอยางอื่นเปนเพียงองคประกอบที่ชวย
ใหวัตถุที่จัดแสดงมีความหมายสมบูรณตามวัตถุประสงค การจัดแสดงเนนที่องคประกอบหรือเทคนิค
ตาง ๆ จึงเปนการจัดแสดงที่ผิดหลักการ ศิลปวัตถุที่มีความงามในตัวยิ่งมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตอง
เนนใหศิลปวัตถุเดน องคประกอบจะมีเพียงฉากหลังสีและแสงที่เสริมความงามใหเปนจุดเดนและเกิ ด
ความประทับใจมากที่สุด การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ เปน การนํา เอาวัต ถุที่มีค วามสํา คัญออกแสดง
ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑประเภทใดความสําคัญมากที่สุดอยูที่วัตถุ
2. การใหเ รื ่อ งราวความรูเ กี่ย วกับ วัต ถุที่จัด แสดงองคป ระกอบ วัตถุที่มีความหมาย
ความสําคัญจะตองมีคําบรรยาย และการใชคําบรรยายอยางไร ใชเทคนิคอะไรนั้นอยูที่ความเหมาะสม
ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑเพื่อใหเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดง
3. การจัดแสดงวัตถุจะตองมีความสัมพันธตอเนื่องกันใหเรื่องราว เปนขั้นตอนไปตามลําดับ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใหผูช มเขาใจเรื่องราวติดตอกัน ฉะนั้นการจัดแสดงจึงตองมีหัวเรื่องเปน
หัวเรื่องใหญ หัวเรื่องยอยซึ่งมีความสัมพันธประสานรับกันเปนลําดับ
4. ใหความประทับใจ ความเพลิดเพลิน ความชื่นชม และความสําคัญแกคุณคาของวัตถุให
ผูช มไดยอมรับ วาวัตถุที่พิพิธ ภัณ ฑร วบรวมสงวนรัก ษาและจัดแสดงไวนั้น มี คุณคาสูงควรแกการ
คุมครองรักษาใหคงอยูตลอดไป
5. การจัดแสดงตองถือหลักจัดอยางงายๆ (Simplicity) ไมจัดแสดงใหซับซอนถาหากจัดให
แกะกะรกไมเปนระเบียบหรือดูซับซอนจะทําใหขาดความสําคัญคนดูจะเบื่อหนายขาดความสนใจและ
ไมเกิดความประทับใจ การใชหลักการจัดอยางงายๆแตดูมีความสําคัญมีรสนิยมสูงจะทําใหเกิดความ
ประทับใจ ใหความรูสึกเห็นคุณคา ไมเบื่อหนาย แมจะเขาชมอีกหลาย ๆ ครั้งก็พอใจทุกครั้ง
6. ใหความปลอดภัยแกวัตถุ จะใชวิธีการหรือ เทคนิคใดก็ต ามจะตองพิจารณาวาการจัด
แสดงนั้นจะทําใหวัตถุเสียหายหรือไม และปลอดภัยจากโจรกรรมหรือไม หนาที่ของพิพิธภัณฑจะตอง
คุมครองสงวนรักษาใหคงอยูตลอดไปไมใหเกิดการเสื่อมสภาพเสียหายแตกหักไมใหถูกโจรกรรม การ
จัดแสดงจะตองระมัดระวังในเรื่องอุณหภูมิความรอน ความเย็น ฝุนละออง ความชื้นแสงสวาง ซึ่งจะ
ทํา ใหวัต ถุเ สื่อ มสภาพได นอกจากนั้น ในการใช เ ทคนิค การจัด เชน ติด วัต ถุไ วบ นผนัง ตูจ ะตอ ง
ระมัดระวังวาจะใชวัตถุอะไร ทําอยางไรวัตถุจึงไมเสียหาย เชน ศิลปวัตถุเปนงานชิ้นเล็กใชกาวติดผนัง
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ตูก็อาจทําความเสียหายแกวัตถุจัดแสดง ผาใชเข็มหมุดหรือคลิปโลหะก็จะเกิดเปนสนิมทําใหผาเสียหาย
การใชแสงไฟฟาจัดก็จะทําใหผาสีซีดเสียหายได เปนตน82
จะเห็นไดวา ในปจจุบันบทบาทและความสําคัญของพิพิธภัณฑเปนที่ยอมรับในสังคมแหง
การเรียนรู แต โดยทั่วไปแลวความเขาใจและความรูสึกของคนในสังคมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑยังเขาใจวา
เปนสถานที่เก็บโบราณวัตถุ เพราะพิพิธภัณฑที่รู จักนั้นมีสิ่งของเกาหรือของมีคาที่ตองการจะรักษาให
คงอยู ดังนั้น พิพิธภัณฑควรมีการประชาสัมพันธห รือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองกับ ผูเขา ชม
นอกเหนือจากใหความรูเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดง
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ความหมายของการบริหารที่ มีผูใหนิยามไว อาทิเชน การบริหาร คือ การดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยทั้งเรื่องคน เงิน วัสดุ และอุปกรณในการปฏิบัติงาน
การบริ หาร คือ การทํางานของคณะบุ คคลที่รวมกัน ปฏิบัติงานให บรรลุเปาหมาย การบริห ารคือ
ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น ฯลฯ
อยางไรก็ตาม โดยรวมแล ว ถือวาการบริหารเป นศาสตร สาขาหนึ่งในดานสั งคม แตใน
ขณะเดียวกัน การบริหารตองอาศัยความรู และความสามารถกับประสบการณของแตละบุคคลเขามา
ประกอบกัน เปนการนําความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาประยุกตใชเปนศิลปะการทํางาน
พิพิธภัณฑเปนองคการขนาดใหญ ตองการบุคลากรปฏิบัติงานดานตาง ๆ จํานวนมาก ทําให
จําเปนจะตองมีการบริห ารพิพิธ ภัณฑ เพื่อใหงานทั้งหลายบรรลุเปาหมายตามที่ว างไวพิพิธภัณฑ
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณคาอยางสูงตอนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ วไป ภายใน
พิพิธภัณฑจะมีการจัดเก็บ จัดแสดงวัตถุสิ่งของ พรอมการบรรยายคุณลักษณะของวัตถุสิ่งของแตละชิ้น
มีการจัดนิทรรศการถาวรและชั่วคราว แบงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในโอกาสสําคัญ มีรานขายของที่ระลึก
และจัดภูมิทัศนโดยรอบที่สวยงามอยางไรก็ตาม การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑในประเทศไทยใน
ชวงเวลาที่ผานมายังประสบปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูเขาชมในแตละเดือน
แตกตางอยางสิ้นเชิงกับยอดผูเขาชมพิพิธภัณฑในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศญี่ปุน เปนตน อยางไรก็ดีบรรดาพิพิธภัณฑตางๆ ในประเทศไทยทั้งของภาครัฐและเอกชนตาง
พยายามที่จะพัฒนางานพิพิธภัณฑ
องคความรู และการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยูเสมอ เพื่อ
ดึงดูดนัก ทองเที่ยวทั้ง ชาวไทยและตา งประเทศใหเ ขา มาเยี่ยมชมสําหรับพิพิธภัณฑที่เนนโชววัตถุ
โดยเฉพาะวัตถุโ บราณ รวมทั้งวัตถุส มัยใหม(สว นใหญเปน จิตรกรรม) ภัณฑารักษห รือเจาหนา ที่
พิพิธภัณฑควรใหความใสใจทั้งเรื่องความปลอดภัย และการรักษาสภาพของวัตถุ ปญหาของพิพิธภัณฑ
หลายแหง คือ ไมมีคนที่มีความรูดานการอนุรักษวัตถุ ทําใหวัตถุเสื่อมสภาพไปกับการเวลาโดยไมรูตัว
การบริ ห ารงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ คื อ การควบคุ ม บุ ค ลากรและกลไกต า ง ๆ ในองค ก ารให
ดําเนินงานตามที่วางแผนในอันที่จะจรรโลงเสริมสรางพิพิธภัณฑใหเปนสถาบันทางการศึกษาของ
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จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถาน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการ, 2521).
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มวลชนในวิชาการสาขาตาง ๆ ในรูปของการดูดวยตาและฟงดวยหู โดยวัตถุในการจัดแสดงตองมี
ความมั่นคงปลอดภัย และมีความเคลื่อนไหวในบริการการศึกษา และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูชม
ในทางสรางสรรคทําใหเกิดการชวยเหลือสนับสนุนสืบเนื่องตอไป ปจจุบันการบริหารงานพิพิธภัณฑ
เปน วิชาการสาขาหนึ่งเรี ยกวา พิพิธ ภัณฑสถานวิทยา (Museology) ที่มีพัฒนาการกระบวนการ
วิชาการและเทคนิคอยูเสมอ เปนวิชาที่มีบทบาทตอวิชาชีพในพิพิธภัณฑอยางมาก
การบริหารพิพิธภัณฑ คลายกับการบริหารงานของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานทาง
วัฒนธรรม ตองมีระบบงานบริหารและดําเนินงานที่เปนระบบ มีระเบียบแบบแผนกําหนดแนนอนใน
การดําเนินงานพิพิธภัณฑตองพิจารณาถึงหลักการบริ หารงานทั่วไป แตอาจจะมีบางสวนเพิ่มหรือลด
ตามแตความจําเปนในการจัดการ
ความมุงหมายในการบริห ารพิพิธ ภัณฑใ นปจ จุบัน ไมควรจํากัดขอบเขตอยูแตเพียงการ
จัดทําทะเบียนบัญชี การจัดแสดงวัตถุ การแบงหมวดหมูของเหลือจัด การดูแลความปลอดภัย ฯลฯ
แตควรไดพิจารณาหาทางสรางสถาบันพิพิธภัณฑใหเคลื่อนไหวไปตามความสนใจของประชาชนดวย
นักการพิพิธภัณฑตองวางกุศโลบายทางการบริหารที่สามารถทําใหพิพิธภัณฑพุงขึ้นสูจุดสนใจของ
ประชาชนดวย ถือวาเปนการชุบชีวิตใหพิพิธภัณฑซึ่งหมายถึง การเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑทั้งดาน
วิชาการและความเพลิดเพลิน แนวโนมในการบริหารพิพิธภัณฑสมัยใหมอยูที่วิธีการบริหารการศึกษา
ของประชาชนในรูปของกิจกรรมการจัดแสดง หรือที่เรียกกันในบางกลุมวา มหาวิทยาลัยชาวบาน
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio) ไดกลาวในบทความเรื่อง manager of the arts เกี่ยวกับ
บุคคลากรและผูบริหารองคกรทางศิลปะในแขนงตางๆ เชน พิพิธภัณฑ โรงละคร ผูบริหารซิมโฟนี่
ตลอดจนหองแสดงผลงานทางศิล ปะ วาในปจจุบัน บุคลากรในองคกรศิล ปะดังกลา วที่มาจากผูมี
ประสบการณทางศิลปะในแขนงตางๆ นั้น มีแนวโนมจะลดนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับยุคเริ่มแรกของ
การกอ ตั้งองคกร ซึ่ งผูจัด การและผูที่บ ริหารจะเปน ผูมีค วามรูแ ละเชี่ย วชาญในศิล ปะแขนงนั้น ๆ
ทศวรรษที่ผานมาองคกรทางศิลปะมีการเจริญเติมโตอยางสูงทั้งจํานวน และโครงสรางภายในยังผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรบุคลากร ซึ่งเนนความสําคัญรวมกับบุคลากรฝายบริหารทวนในดาน
ของธุรการและการจัดมากกวาผูเชี่ยวชาญทางศิลปะ ในบทความนี้เปนการเสนอใหทบทวนวาการผลิต
และการใชควรจะเปนไปในทิศทางใด83
ขอควรคํานึงของผูบริหารพิพิธภัณฑ เชน ความเขาใจในกิจการพิพิธภัณฑของประชาชน
พิพิธภัณฑมีความหมายอยางไร และพิพิธภัณฑจะบริการประชาชนในทางการศึกษาไดอยางไร มีวิธีใดบาง
และจะรวมมือกับหนวยงานอื่นไดอยางไร เปนตน การจัดรูปแบบองคการและการบริหารพิพิธภัณฑจึง
เปนสิ่งจําเปนมากขึ้นดวย
คุณสมบัติสําคัญของการบริหารพิพิธภัณฑ คือ ความสามารถในการรวมมือทํางานกับผูอื่น
หรือผูอยูใตบังคับ บัญชาเปนอยางดี เชน สามารถกระตุน ผูอยูใตบังคับ บัญชาใหมีมานะพยายาม
(Motivative) ทํางานไดดีกวาปกติหรือทํางานโดยมีความเต็มใจในการทํางานนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับหลัก
สําคัญ คือ การวางแผนและการควบคุมงานที่มีสมรรถภาพ
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P. DiMaggio, Manager of Arts (Washington: Seven locks press, 1987).
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ระบบการควบคุมพิพิธภัณฑ (System of museum control)
พิพิธภัณฑที่จัดตั้งนั้น จําเปนตองมีระบบการควบคุ ม ให ส ามารถดํา เนิ น งานตามที่ตั้ง
วัตถุประสงคไว จิรา จงกล กลาวไววา พิพิธภัณฑใดก็ตามเมื่อตั้งขึ้น จะตองวางแผนเพื่อใหพิพิธภัณฑ
นั้นมั่นคงดํารงอยูถาวรสืบตอไปในอนาคต และสิ่งสําคัญประการแรกจะตองพิจารณาถึงการบริหารว า
จะใหพิพิธภัณฑนั้นขึ้นอยูกับสถาบันใด หรือมีระบบควบคุมอยางไร และมีรายไดเลี้ยงตัวอยางไร ซึ่ง
ยอมเปนไปตามระเบียบกฎหมายของแตละประเทศที่ไดวางไว พิพิธภัณฑสวนบุคคลหรือเอกชนก็ยอม
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย พิพิธภัณฑแตละแหงจะเจริญกาวหนาไปไดเพียงไรขึ้นอยูกับการวางแผน วาง
นโยบาย และจัดระเบีย บบริหารไวแตเริ่มแรก ถาไดกอตั้ง อยางถูกแบบแผนก็ยอมมีความมั่น คง
สามารถดําเนินกิจการเพื่อบริการความรูใหประชาชนไดตามวัตถุประสงค
พิพิธภัณฑมีหนาที่สําคัญตอชุมชน ในการรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร
มีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนที่จะอํานวยประโยชน หรืออาจทําความเสียหายแกสวนรวมได
สถาบันจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และจําเปนที่แตละประเทศตองควบคุมดูแลดวยวิธีตาง ๆ
ตามความเหมาะสม โดยทั่ว ไปจํา เปน ตอ งมีร ะเบีย บในการอนุญ าตใหมีก ารจัด ตั้ง เพิก ถอน
กําหนดเวลาปดเปด เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนเปนสวนรวม ดังนั้นระบบการควบคุมพิพิธภัณฑ
จึงแบงได ดังนี้
1. รัฐบาลกลางไมควบคุมพิพิธภัณฑโดยใหมีคณะกรรมการดูแลผลประโยชน (Board of
Trustees) เปนผูควบคุมและดําเนินนโยบาย
2. พิพิธภัณฑกึ่งรัฐหรือกึ่งองคการ ดําเนินการโดยไดรับเงินอุดหนุนจากรับหรือไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐในดานวิชาการหรือดานเทคนิค
3. พิพิธ ภัณ ฑข องรัฐ บาล ไดแ ก ประเภทพิ พิธ ภัณ ฑสถานแห งชาติ พิพิ ธ ภั ณฑ จัง หวั ด
ตลอดจนพิพิธภัณฑสวนทองถิ่น พิพิธภัณฑเหลานี้ขึ้นกับรัฐ84
คณะกรรมการที่จัดตั้งควบคุมดูแลพิพิธภัณฑในป จจุบันที่นิยมกันมากที่สุด คือ การจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลผลประโยชน (Board of Trustees) ไมวาพิพิธภัณฑนั้นจะเปนของรัฐ เทศบาล
องคการ มูลนิธิ สมาคม หรือเอกชนก็ตาม Board of Trustees ทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน วาง
นโยบาย และโครงการบริหารกิจการพิพิธภัณฑ ทําหนาที่หาเงินมาชวยดําเนินกิจการตามนโยบายหรือ
โครงการ ใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑใหเจริญกาวหนาและชวยแกปญหากิจการตาง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑแบบอื่น ๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board) คณะกรรมการควบคุม (Board of Control) และคณะกรรมการที่ปรึกษา
(Advisory Board) โดยคณะกรรมการแตละชุดลวนมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารและควบคุม
กิจการพิพิธภัณฑ มีขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบตางกันไป85
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การจัดองคการพิพิธภัณฑ (Museum Organization Structure)
ในปจจุบันนี้กิจการพิพิธภัณฑไดรับการพัฒนาจนมีขอบเขตกวางขวาง จํานวนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานมีมากขึ้น จํานวนวัตถุจัดแสดงก็แตกตางกันออกไป มีงานที่รับผิดชอบหลายดาน ความ
ยุงยากในการบริหารงานจึงมีมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งหากไมมีการจัดองคการใหเปนระเบียบแบบแผนแลว
จะทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑทุกแหงจะมีปญหาตาง ๆ หลั่งไหลหมุนเวียนกันเปน วัฎจักรอยูเสมอ ตองแกไข
ดัด แปลงเกือ บตลอดเวลา นอกจากงานดา นธุร การอัน เปน เรื่อ งการติด ตอ สื่อ สาร การเบิก จา ย
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลหรือการควบคุมการปฏิบัติงานก็เปนไปในลักษณะเดียวกั น โดย
หลักแลวองคการตาง ๆ มีจุดมุงหมายที่จะใหสายงานตาง ๆ สามารถดําเนินการได โดยไมมีความ
ขัดแยงกัน ทั้งดานวิชาการ ดานบริหาร และธุรการ แตก็เปนไปไดยากมาก เพราะตางคนตางความคิด
การจัดองคการจึงมีความจําเปนในการที่จะทําใหการบริหารงานเปนระเบียบเรียบร อยไมตองมีการ
ปฏิบัติง านซ้ํา ซอ น และงานทุก ดา นทุก สาขาสามารถดํา เนิน ไปไดดว ยดี ซึ่ง จะทํา ใหก ารบริห าร
พิพิธภัณฑมีความกาวหนา และเปนประโยชนตอชุมชน และผูเขาชมโดยทั่วไป ดังนั้น การจัดองคการ
พิพิธภัณฑมี 3 แบบ คือ86
1. การจัดตามโครงการสรางแบบจัดตามหนาที่ (Functional structure) เปนการมอบ
อํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในองคกรมีโอกาสบรรลุผลในการทํางานแบบชํานาญเฉพาะ
อยางตามหนาที่มากที่สุด
2. การจัดตามโครงสรางแบบจัดตามสายงานหลัก (Line structure) เปนแบบการกําหนด
อํานาจหนาที่ในสายปฏิบัติงานชัดเจน เพื่อรักษาสายอํา นาจหนาที่จากระดับสูงสุดถึงระดับต่ําสุดไว
ภายในโครงสรางองคการ ทุกคนรับผิดชอบโดยตรงตอหนาที่งาน ซึ่งผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
3. การจัดตามโครงสรางการประสานสายงานหลักและสายงานรอง (line and staff
Organization) คือ การนําเอาโครงสรางองคการที่จัดตามสายงานหลักกั บจัดตามหนาที่มาผสมเขา
ดวยกันโดยกําหนดให สายงานหลักมีขอบเขตหนาที่ดําเนิ นการให บรรลุ วัตถุประสงคขององคการ
โดยตรง และกําหนดใหสายงานรองทําหนาที่ใหความชวยเหลือสนับสนุน
วัตถุประสงคในการจัดองคการ
วัตถุประสงคของการจัดองคการ มีแนวทางและหลักเกณฑเบื้องตน เพื่อหลีกเลี่ยงงานมิให
กาวกายสับสน เชน ควรมีการกําหนดนโยบายของการทํางานในหนวยงานอยางชัดเจน มีการกําหนด
หน า ที่ ข องงานในแต ล ะหน ว ยงาน และแต ล ะบุ ค คล กํา หนดตั ว บุ ค คลผู ป ฏิ บั ติ ง าน และกํ า หนด
ผูรับผิดชอบในการบริหารงานในหนวยงาน และเพื่อใหการจัดระบบการทํางานที่ดีจึง ควรกําหนดใหมี
สายบังคับบัญชาขอบเขตการสั่งงาน การควบคุม การวินิจฉัยสั่งการ และการมอบหมายงานเพื่อมิให
สับสน
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ทั้งนี้ การจัดองคการใหบรรลุเปาหมายนั้น ตองมีการวางแผนคาดการณลวงหนา คือการ
กําหนดวัตถุประสงค คาดหมายเหตุการณในอนาคต และกําหนดลงเปนนโยบายเพื่อปฏิ บัติงานให
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค หลังจากนั้นจึงจัดกําลังคน เครื่องมือ วัสดุ ฯลฯ ออกเปนกลุม เปน
พวก เปนรูปองคการ เพื่อปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด องคการพิพิธภัณฑก็เชนเดียวกัน
สิ่ งจํ าเป น หลั กที่ตอ งนํ ามาพิจารณา คือ วั ตถุประสงค สภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมือง รวมทั้งกําลังคน งบประมาณ และวัสดุตาง ๆ
การแบงโครงสรางภายในพิพิธภัณฑ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของพิพิธภัณฑประกอบดว ย งานวิช าการ ทําหนาที่สํ ารวจ
คนควาหาขอมูลวัตถุ และการศึกษาวิจัย งานปฏิบัติการทําหนาที่ในการจัดตั้ง ทํานุบํา รุงรักษา และ
งานบริการ คือ การนําความรูเรื่องราวตาง ๆ เสนอใหประชาชนทราบ แตการจะดําเนินงานตาง ๆ ให
บรรลุเปาหมายไดนั้นตองมีการประสานงานและการชวยเหลือซึ่งกันและกันที่เรียกวา งานดานบริหาร
ดังนั้น โดยทั่วไปโครงสรางภายในของพิพิธภัณฑจะตองมีหนวยงานหลัก 4 หนวยงาน คือ หนวยงาน
วิช าการ หน วยงานทางปฏิบั ติก าร หน ว ยงานบริการ และหนว ยงานบริห าร 87 ทั้ งนี้อาจแบงงาน
ออกเปนฝาย (Department) กอง (Division) งาน (Job) หรือหนวยงานเล็ก (Unit) โดยโครงสราง
ขององคการควรจัดวางใหเปน ไปเพื่อพนักงานเจาหนาที่แตละคนสามารถรับงานไปปฏิบัติตามสาย
กระบวนการมอบอํานาจหนาที่ ทั้งในลักษณะที่ จํา เปน ตอ งปฏิบัติต ามขอบเขตหนา ที่แ ละความ
รับผิดชอบของแตละคน ระดับตําแหน งเจาหนาที่ในองคการพิพิธภัณฑแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดั บ หั ว หน าสู งสุ ด (Top Management Leadership) ได แก ตํา แหน ง ผู อํา นวยการ รอง
ผูอํานวยการ ผู ชว ยผู อํานวยการ ระดับตอมาคือ หัว หนาระดับกลาง (Middle Management
Leadership) ไดแ ก ภั ณฑารั กษ ชา งอนุ รั กษ หั ว หนากอง และหั ว หนาสายงานอื่น ๆ และระดั บ
สุดทายคือ หั วหนาระดับตน (First Line Supervision) ไดแก หั วหนาสายงานตาง ๆ ที่ตอ ง
รับผิดชอบและบังคับบัญชาเจาพนักงานเจาหนาที่ตาง ๆ
หลักสําคัญในการแบงงานภายในโครงสรางขององคการตาง ๆ คือ การแยกหรือรวมงาน
และหนาที่ที่มีลักษณะเหมือนกันเขาดวยกัน มีหลักการสําคัญ ๆ เชน การแบงงานตองเหมาะสมกับ
ความมุงหมาย ปญหา และสภาพแวดลอมขององคก าร การแบงงานตองใหครอบคลุมหนาที่ของ
หนว ยงานนั้น ทุก อยา งเพื่อ ใหป ฏิบัติง านได ตามเปาหมาย และการแบงงานตองจัดสัดสวนงานให
เหมาะสม เพื่อใหเกิดความชํานาญงานเฉพาะอยางขึ้น และงานประสานกันไดดี
อยางไรก็ดี การจัดองคการและการกําหนดงานภายในโครงสรางขององคการนั้น ขึ้นอยูกับ
หลั ก การสํ า คั ญ คื อ ต อ งพิ จ ารณาลั ก ษณะขององค ก าร วิ ธี ก าร และขบวนการที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ
ปฏิบัติงานนั้น ซึ่งวัตถุประสงคเบื้องตนของการศึกษาการแบงงานภายในโครงสรางขององคการนั่นคือ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง
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องคประกอบการบริหารงานพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑมีหนาที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล คนควาขอมูลวัตถุ และ
ศึกษาวิจัย การปฏิบัติการในเรื่องการทํานุบํารุงรักษา การจัดแสดงเปนการนําความรูตาง ๆ เสนอให
ผูเขาชม ซึ่งเปนหลักพื้นฐานของงานพิพิธภัณฑ การดําเนินงานในหนาที่ตาง ๆ ตองมีความรวดเร็ว
สามารถตอบสนองความสนใจประชาชน ดังนั้นบทบาทของพิพิธภัณฑจึงเสริมสรางแนวความรู และ
ความคิดไดกวางขวาง หนาที่และความรับผิดชอบของการบริหารพิพิธภัณฑโดยมีองคกรสําคัญที่เปน
รากฐานในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายมี 4 ประการดวยกั น คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) อุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management)
บุคลากรหรือพนักงานเจาหนาที่พิพิธภัณฑ (Man) ถือเปนองคประกอบแรกขององคการ
พนัก งานเจา หนา ที่เ ปน สิ่ง สํา คัญ ที่สุด ที่จะทําใหหนวยงานดําเนินการได ปกติในพิพิธภัณฑจะแบง
ออกเปน 2 ฝาย คือ เจาหนาที่ฝายวิชาการ (Museum Professionals) เกี่ยวของกับหนาที่ทาง
วิชาการแขนงตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ ไดรับการอบรมเฉพาะทาง เชน ภัณฑารักษ เจาหนาที่อนุรักษ
เป น ตน และเจ าหนาที่ฝ ายบริ ห าร (Administration) ทําหน าที่ดานธุรการ รวมถึงเจ าหนาที่ฝ าย
เทคนิคดวย
ระบบงานในพิพิธภัณฑนั้น เมื่อเก็บรวบรวมวัตถุแลว ยังตองมีการจําแนกประเภทของวัตถุ
ศึกษาวิจัย จัดทําทะเบียนวัตถุ ซอมสงวนรักษาวัตถุ จัดแสดง ใหความรู ใหการศึกษานอกเหนือระบบ
การศึ ก ษาปกติ และจั ด กิจ กรรมเพื่ อประโยชน แก ชุ ม ชน ลั กษณะของงานในหน า ที่ ดัง กล า ว คื อ
องคประกอบในการจัดสวนงานของพิพิธภัณฑ บุคลากรของพิพิธภัณฑทุกคนจึงตองปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑกาวหนา พิพิธภัณฑแตละประเภทแตละ
แหงจะมีแบบแผนของตนเอง อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันบางตามบทบาทหน าที่และสภาพแวดลอม
นั้น ๆ “การแบงสวนงานในพิพิธภัณฑไมมีแบบแผนหรือแบบฉบับตายตัว แตจะตองเปนการแบงสวนงาน
ที่ทําใหพิพิธภัณฑนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามหนาที่และวัตถุประสงคตามกาลสมัย”88
สําหรับการแบงสวนงานภายในพิพิธภัณฑ และงานในหนาที่ของฝายตาง ๆ สรุปไดดังนี้
1. ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ (Museum director) เปนผูดําเนินงานบริหารพิพิธภัณฑ ถือ
เป น ตัว จักรที่สําคัญยิ่ ง พิพิธภัณฑจะหยุดอยูนิ่ง จะลาหลังหรือจะกาวหนา ก็อยูที่การดําเนินงาน
ความคิดริเริ่ม และความสามารถของผูอํานวยการ ในตางประเทศจะเรียก Museum director หรือ
Curator
2. เจาหนาที่พิพิธภัณฑ (Museum personnel) แบงเปนเจาหนาที่สวนตาง ๆ ดังนี้
2.1 เจาหนาที่วิชาการ (Curatorial staff) งานวิชาการของพิพิธภัณฑจะแบงยอย
สาขาวิช าออกเปน แผนก (Department) ตามลัก ษณะของวัตถุที่พิพิธ ภัณ ฑร วบรวมไว ถา เปน
พิพิธภัณฑทั่วไป (General museum) ก็จะแบงผลตามสาขาวิชา เชน แผนกประวัติศาสตร แผนก
ธรรมชาติวิทยา แผนกวิทยาศาสตร สวนพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง การแบงแผนกขึ้นอยูกับประเภทของ
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จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง, 2532), 85.
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วัตถุที่รวบรวมไวเชนเดียวกัน ถาเปนพิพิธภัณฑประเภทศิลปะตกแตงอาจแบงแผนกเปนเครื่องเรือน
เครื่องถวย เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับ
2.2 ภัณฑารักษ (Curator) มีหนาที่โดยตรงในการดูแลรักษาวัตถุในพิพิธภัณฑ คนควา
เรื่องของวัตถุที่รวบรวมไว คุณวุฒิของเจาหนาที่วิชาการ ทั้งภัณฑารักษ และผูชวยภัณฑารักษ จะตอง
มีคุณวุฒิในสาขาวิชาใดในสาขาวิชาของพิพิธภัณฑ จะตองเปนผูมีความถนัดหรือชํานาญในเรื่องใดเปน
พิเศษ เจาหนาที่วิชาการฝายงานภัณฑารักษ จะตองทํางานศึกษาคนควาวิจัยในสาขาที่ตนสังกัด ตองมี
ความรูทั่ว ไปในพิพิธ ภัณ ฑ (museology) และตอ งทํา งานรว มมือ กับ เจา หนา ที่ฝา ยอื่น ๆ ของ
พิพิธภัณฑ เชน งานทะเบียนวัตถุ งานคลังวัตถุ งานการจัดแสดง และงานการบริการการศึกษา
2.3 เจาหนาที่ธุรการ (Administrative staff) ในพิพิธภัณฑจะมีรองผูอํานวยการทํา
หนาที่ดานบริหารงานสารบรรณ และการเงิน หรือมีเลขานุการ ทําหนาที่ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่
สารบรรณ การเงิน เสมียน รวมทั้งคนงาน คนสวน และอาคารสถานที่
2.4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (Security Staff) ตองมีหัวหนาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย (Security officer) ทําหนาที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ เจาหนาที่ซึ่ง
อยูภายใตการบังคับบัญชาไดแก พนักงานประจําหอง (attendant) ยาม (watchman) เจาหนาที่
รักษาการณ (Guard)
2.5 เจาหนาที่ทะเบียน (Registration staff) ไดแก นายทะเบียน (Registrar) และ
ผูชวยทําหนาที่รับ ผิดชอบจัดทําทะเบียนวัตถุในพิพิธ ภัณ ฑ ควบคุมทะเบียนเมือ มีการเคลื่อนยาย
ทําหลักฐานวัตถุทุกชิ้นที่อยูในพิพิธภัณฑ
2.6 เจาหนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation staff) มีหนาที่สงวนรักษาวัตถุ เปน
งานสําคัญของพิพิธภัณฑ เพราะวัตถุที่รวบรวมไว ใ นพิพิธ ภัณ ฑตอ งไดรับ การดูแ ลสงวนรักษาอยาง
ถูกตองตามหลักวิชา เจาหนาที่ซอมสงวนรักษาสว นใหญจะเปน นักวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับฝกอบรมใน
เรื่องสงวนรักษาโดยเฉพาะ
2.7 เจาหนาที่ฝายเทคนิค (Technical staff) มีความสําคัญมากในการปฏิบัติงานหลังฉาก
สําหรับพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตร เจาหนาที่เทคนิคจะรวมถึง นัก วิทยาศาสตรที่ทําการสตาฟสัต ว
(Taxidemist) ตอโครงกระดูก และสรางวัตถุเพื่อจัดแสดง สวนพิพิธภัณฑประเภทอื่น ๆ เจาหนาที่
เทคนิค คือ เจาหนาที่ออกแบบ เจาหนางานชาง งานครุภัณฑ งานศิลปะเกี่ยวกับการจัดแสดง
2.8 เจาหนาที่การศึกษา (Education staff) รับผิดชอบในการใหความรูเกี่ยวกับวัตถุใน
พิพิธภัณฑแกผูเชาชมทุกประเภททุกวัย แตเดิมเปนหนาที่ของภัณฑารักษ แตเพราะภัณฑารักษไมถนัด
ในกิจกรรม มีความสนใจแตงานศึกษาวิจัย การใหความรูแกเด็ก และประชาชนทั่วไปจึงตองเปนผูที่มี
ความถนัดและวิธีการใหบริการ สามารถบรรยายแกผูเขาชมแตละประเภทได จึงทําใหเกิดเจาหนาที่
การศึกษาดําเนินงานโดยเฉพาะชิ้น เจาหนาที่การศึกษาจะเลือกผูที่มีความรู มีคุณสมบัติพิเศษ หรือมี
ความสามารถและมีความถนัดในการบรรยาย การนําชม และจัดกิจกรรมเผยแผความรูในพิพิธภัณฑ89
3. เงินทุนและงบประมาณ (Money and Budget)
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เรื่องเดียวกัน, 88-96.
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ลักษณะของทุน ที่เ กี่ย วขอ งกับ พิพิธ ภัณ ฑ เริ่ม ตั้ง แตก ารรวบรวมวัต ถุ หลักฐานตาง ๆ
ประเภทงานศิลปกรรม หลักฐานดานเอกสารทางประวัติศาสตร พืชและตัวอยางสัตว ตลอดจนแรและ
หิน ฯลฯ เรียกวาวัตถุสําหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ รวมถึงอาคารสถานที่ หรืองบประมาณที่ใชในการ
จัดสรางอาคารจัดแสดง ตลอดจนคาใชจายในการรักษาและดําเนินงานใหพิพิธภัณฑบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการ โดยทั่ว ไป งบประมาณแบงเปน 2 ประเภทคือ งบลงทุน (capital fund) และ
งบดําเนินการ (operation fund) แบงเปนหมวดตาง ๆ ไดแก หมวดเงินเดือน หมวดคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดคาครุภัณฑ หมวดคาที่
ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่น หลักในการเตรียมการดานเงินทุนและ
งบประมาณ คือ การจั ดทําโครงการเสนอหน วยงานที่สังกัดกอนที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ บุ คคลผู จะ
บริหารพิพิธภัณฑตองแจงรายละเอียดตาง ๆ โดยประมาณการลวงหนาและกําหนดระยะเวลาของการ
ใชเงินใหชัดเจน ซึ่งเมื่อเปดบริการใหประชาชนเขาศึกษาแลวจําเปนตองมีงบประมาณดําเนินการตาง ๆ
เชน เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของฝาย
บริหารที่จะตองหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ
แหลงที่มาของเงินทุนขึ้นอยูกับฐานะของพิพิธภัณฑ เชน เปนของรัฐบาล เปนของเอกชน
ลักษณะของแหลงที่มาของเงินทุน เชน จากรัฐบาลหรือ คณะกรรมการบริหารแหลงรายไดจากกองทุน
เมื่อแรกตั้งพิพิธภัณฑ มูลนิธิ เงินบริจาคของเอกชน คาบํารุงของสมาชิก คาธรรมเนียมการเขาชม
ผลประโยชนจากการคา เชน รานอาหาร รานหนังสือ รานขายของที่ระลึกและทุนชวยเหลือพิเศษ
จิร า จงกล กล าวถึง การจัดทํางบประมาณของพิพิธ ภัณฑ สรุปความไดวา พิพิธภัณฑ
โดยทั่วไปจะแบงงบประมาณประจําป ดังตอไปนี้ งบเงิน เดือน งบการบริหาร งบประมาณอาคาร
สถานที่ งบประมาณดูแลรักษาวัตถุ งบประมาณจัดแสดง งบประมาณกิจกรรมตาง ๆ งบประมาณ
เบ็ดเตล็ด นอกจากงบประมาณสําหรับปฏิบัติงานแลว ยังมีงบประมาณพิเศษตั้งขึ้นตามโครงการหรือ
แผนงานกิจกรรมดวย บางแหงอาจตองสรางอาคารเพิ่มเติม ตองการครุภัณฑใหม ตองการเปลี่ยน
นิทรรศการถาวรในหองตาง ๆ ซึ่งตองใชงบประมาณมาก ส วนการแสวงหางบประมาณเพิ่มนั้น
พิพิธภัณฑในปจจุบันจํานวนมากตองการงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อใชในการพัฒนากิจกรรมดานตาง ๆ
แต ใ นขณะเดี ย วกั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ อ ยู ใ นสั ง กั ด ของ องคกรขนาดใหญสวนมากกลับถูกขอรองใหตัด
งบประมาณคาใชจายลง การแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจึงเปนหนึ่งในการแกปญหาของการบริหาร
1. การแสวงหางบประมาณเพิ่มเติม(Fund Raising) แหลงที่มาของทุนตาง ๆ เพื่อมาใชใน
กิจการพิพิธภัณฑนั้นมีอยูมากมาย หลายสถาบัน พิพิธภัณฑตาง ๆ ยอมไดรับงบประมาณชวยเหลือ
เพิ่ ม เติ ม จากแหล งใดแหล งหนึ่ ง หรื อมากกว าหนึ่ งแหล ง แหล ง ที่ ม าของทุน อาทิ รายได จ ากงบ
ชวยเหลือพิเศษ รัฐบาลเปนผูจัดให รายไดจากการบริจาคของมูลนิธิ สมาคมเอกชนหรือองคการอื่น ๆ
คาภาษีที่เก็บจากประชาชน คาธรรมเนียมและคาเขาชมหองนิทรรศการพิเศษ สมาชิก รานขายของ
และคาบริการตาง ๆ ทั้งนี้ในการแสวงหางบประมาณสนับสนุนนี้ พิพิธภัณฑควรไดเตรียมแผนงานและ
โครงการที่มีวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงานพรอมขั้นตอนในการดําเนินงาน อุปสรรคที่คาด
วาจะเกิดขึ้น และจํานวนตัว เลขคาใชจายไมควรเปนแผนงานเกิน 5 ป อยางไรก็ดีในการแสวงหา
งบประมาณสนับสนุนตองมีสวนประกอบสําคัญ คือ ความไววางใจในองคการ ความรีบดวน และ
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ความสําคัญของกิจกรรมที่ตองการความชวยเหลือ และการจัดตั้งอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติพิเศษเปน
อนุกรรมการการหางบประมาณ
2. หลักการเบื้องตนในการหาทุน (Fundamentals of Fund Raising) วิธีการหาทุน
จําแนกไดเปน การจําแนกวัตถุประสงคในการหาทุน คณะอนุกรรมการเปนผูดําเนินการ จํานวนเงิน
บริจาคควรมีกําหนดไว เพื่อผูบริจาคสามารถมอบใหเปนป ๆ ได เริ่มตนหาทุนจากภายในองคการกอน
เชน จากคณะกรรมการบริหาร ทามีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการเงินของมีสวนประกอบ
สําหรับดวยอยูแลว แลวจึงคอยดําเนินการจัดหาทุนจากภายนอก เชน การขอเงินจากรัฐบาลหรือ
บุคคลภายนอก
3. อุปกรณในการดําเนินงาน (Material) ไดแก อุปกรณในการผลิตงานดานตาง ๆ ซึ่งจะ
ชวยทําใหอ งคก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ามารถดํา เนิ น งานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนหนวยงานที่มีความ
เขมแข็งและมีความสมบูรณไดอยางเต็มที่ แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ อาคารสถานที่ทั้งในสวนของ
เจาหนาที่และผูชม ครุภัณฑสําหรับจัดแสดง อุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน สําหรับหองปฏิบัติงาน
สงวนรักษาวัตถุ ประจําโรงชาง สําหรับการรักษาความปลอดภัย สําหรับการบริการ และอุปกรณใน
การติดตอสื่อสาร
4. หลักการจัดการทั่วไป (Management) เนื่องดวยในปจจุบันนี้พิพิธภัณฑมิไดเปนเพียง
แหลงรวบรวมวัตถุที่มีคุณคาทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเทานั้น แตยังเปนสถาบันทางการศึกษาที่
เสริมสรางความรูและสติปญญาใหแกประชาชน การบริหารพิพิธภัณฑจึงตองมีความรวดเร็ว สามารถ
สนองความสนใจของผูชมใหได เนื่องจากพิพิธภัณฑแตละแหงตองหาเงินทุนตาง ๆ ดวยตนเอง กิจการ
พิพิธภัณฑจึงกลายมาเปนธุรกิจแขนงหนึ่งเรียกวา ธุรกิจทางวัฒนธรรม90
เมื่อกิจการพิพิธภัณฑกลายเปนสถาบันทางธุรกิจเพื่อการศึกษา บทบาทของพิพิธภัณฑจึง
เสริ มสร างแนวความรูและความคิ ดของผูชมมากกวาสมัยกอน และการดําเนินงานจะตองมีความ
ฉับพลันทันตอเหตุการณตาง ๆ รอบดาน หลักการในการจัดพิพิธภัณฑเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจึงมี
ดังนี้
1. การวางแผนและเตรียมงาน (Planning) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน การ
วางแผนที่ดีควรคํานึงถึงความตองการของประชาชนสวนใหญ แผนงานทุกดานควรตั้งอยูบนขอเท็จจริง
ของขอมูลที่ไดมาจากการประเมินผลไว การจัดวางวัตถุประสงคในการดําเนิน พิพิธภัณฑแบงไดเปน
2 ประเภท คือ บทบาท ซึ่งเปนการวางจุดหมายทางการบริหารพิพิธภัณฑ เปนการวางเปาหมายใน
การดําเนินงานวาพิพิธภัณฑนี้ จะมีบทบาทอยางไรเพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาและเปนที่ตองการ
ของประชาชน และเปาหมาย โดยเปนการวางเปาหมายดวยตนเองหรือเปนการวางเปาหมายโดย
พิจารณารวมกับเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชา เชน เปาหมายทางวิชาการ เปาหมายทางดานเทคนิค
และเปาหมายดานบริการอื่น ๆ
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นิ ค ม มู สิ ก ะคามะ, กุ ล พั น ธาดา จั น ทร โ พธิ์ ศ รี และมณี รั ต น ท ว มเจริ ญ , วิ ช าการ
พิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 265-270.
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2. การวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) คือ การพิจารณาแผนการตาง / ที่มีการเสนอวา
สิ่งใดตองทํากอน สิ่งใดสามารถทําภายหลังได แลวางเปนโครงการ จัดทําเปาหมายการดําเนินงาน
และจัดการใหบรรลุเปาหมายตามกําหนดเวลา
3. การจัดระบบงานและการประสานงาน (Organizing and Co-ordinating) คือ การ
แบง งานออกเปน กลุม ตามหนา ที่ และแบง ความรับ ผิด ชอบไปตามสายงานตา ง ๆ รวมทั้ง การ
ประสานงานแตละสายงานใหผนึกกําลัง เพื่อควบคุมการดําเนินงานทั้งหมดใหเ กิดสมดุล และบรรลุ
เปาหมาย หลักสําคัญของการจัดระบบและการประสานงานนั้น ตองคํานึงถึง อันดับความสําคัญของ
งานแตละสายงานวา อะไรควรเปนสิ่งแรก อะไรควรดําเนินการขั้นสอง และงานทุกขั้นจะสําเร็จเมื่อใด
4. การสั่งงานและการติดตอสื่อสาร (Directing and Communication) เปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะการจําแนกงานออกเปนสาย ๆ ซึ่งจะชวยในการประสานความคิดระหวางเจาหนาที่สายตาง ๆ
รวมทั้งผูควบคุมงานทําใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวประสานดานตาง ๆ ใหกาวหนาไปพรอมกัน
ทั้งนี้แยกไดเปนการสั่งงานโดยตรง ตองมีคําสั่งและรายงาน และการสั่งงานทางออม เชน การใช
เอกสารการพิมพ สื่ อตาง ๆ ทําให ทราบความเคลื ่อ นไหวและแนวการดํา เนิน งาน รวมทั้ง การ
ดําเนินงานตลอดจนการฟงขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ระดับตาง ๆ เพื่อนํามากลั่นกรองใชประกอบ
เปนขอมูลในการวินิจฉัยสั่งการดวย
5. การควบคุมงาน (controlling) เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการจัดการพิพิธภัณฑ การควบคุม
งาน คือ การติดตามผลการดําเนินงานของเจาหนาที่จากแผนงานที่วางไว วาเปนไปตามแผนที่กําหนด
หรือไม ในทางปฏิบัติแลวผูอํานวยการพิพิธภัณฑควรไดวางการดําเนินงานไววา การปฏิบัติการได
เปนไปตามกําหนดเวลาที่วางไวหรือไม งานดานไหนควรเรงมือโดยใชกําลังจากสวนใดมาชวยเหลือ เปนตน
กระบวนการบริหารงาน (Management Process)
เปนขั้นตอนการบริหารงาน แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผน เป นขั้นแรกของกระบวนการบริหารงาน เปนกระบวนการที่จะทําให
สถานการณที่เกิด ขึ้นนั้ นเป น ผลดีตอ การดําเนินงานมากที่สุ ด การวางแผนเปน เรื่องเกี่ ย วกับการ
พิจารณากําหนดวัตถุประสงคใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุผล และกําหนดกระบวนการที่จะตอง
ปฏิบัติการเพื่อใหมั่นใจวาจะดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดดีที่สุด ดังนั้นการวางแผนจึง
ประกอบดวย การตั้งวัตถุประสงค การกําหนดวิธีดําเนินงาน การกําหนดเวลา และการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑควรมีการเตรียมงานบริหารตาง ๆ ล วงหนาเพื่อปฏิบัติในปตอไป โดยมีลักษณะ
แผนงานแยกเปนหมวด ๆ เชน เปาหมายงานดานวิชาการ เปาหมายงานดานบริหาร เปาหมายงาน
ดานบริการ และเปาหมายงานดานกิจกรรมพิเศษ เปนตน
2. การปฏิบัติการ หรือการลงมือปฏิบัติการตามแผน (Processing) ควรเปนไปตามแผนที่
ไดกําหนดไว ไมใชมีพียงเปาหมายเทานั้น แตตองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวดวย ดังนั้น
ผูที่มีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติงาน คือ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ ซึ่งตองเปนผูคอยติดตามผลโดย
ใกลชิด หรือมอบหมายผูอื่นรับผิดชอบในการติดตามงาน ดังนั้นการวางแผนและการปฏิบั ติงานจึงเปน
สิ่งสําคัญ
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3. การวั ด ผล (Evaluated) ควรได มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานด า นต า ง ๆ อย า ง
ตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการประเมินผลงาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการบริหาร เพราะหาก
งานลักษณะที่คลายคลึงกันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยูเสมอโดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแลว การ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑก็จะบรรลุเปาหมายไดยาก
4. การปรับปรุงงาน (Reorganizing) หลังจากไดประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดแลว
ควรไดมีการพิจารณาสั่งการแกไขการทํางานในอนาคต ขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนกระจก
สองการดําเนินงานในอนาคตได สิ่ งนี้ เปน ส ว นสําคัญที่สุ ดในกระบวนการของการทํางาน เพราะ
ประสบการณเ หล านี้จะชว ยเตือนและงายตอการตัดสิ นใจ รวมทั้งการวางหลั กการอันเป น ผลให
ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้นดวย91
สิรินยา จุรุเทียบ ไดนําเสนอเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการวา พิพิธภัณฑ
เปนสถาบันที่มีคุณลักษณะเปนศูนยการเรียนรูประเภทหนึ่ง กระบวนการบริหารจัดการ
ศูนยการเรียนรูประกอบดวย
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การดําเนินงานทั้งหมด ไมวาจะเปนสวนในการ
บริหารสํ านั กงาน งบประมาณ การจัดบริการ กิจกรรม หรืออื่ นๆทั้งหมดควรมี การวางแผนการ
ดําเนินงานอยางรอบคอบและเปนระบบ
2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดองคการใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
ของบุคลากร งบประมาณ และผูใชบริการ การจัดองคการใหเล็กแตมีประสิทธิภาพยอมมีประโยชนทั้ง
ความคลองตัวและประหยัดงบประมาณดวย
3. บุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล การสงเสริ มและจัดบุคลากรใน
องคกรให เหมาะสมกั บงาน นอกจากนั้ นการให การสนั บ สนุ น ให บุ คลากรได ส ร างเสริ มความรู อ ยู
ตลอดเวลาและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายในองคกรยอมทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การอํานวยการหรือการสั่งการ (Directing) หมายถึง การนํานโยบายหรือ แผนการ
ทํางานมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม
5. การประสานงาน (Co-Ordinating) หมายถึง การประสานความรวมมือของหนวยงานตางๆ
ในองคกรใหทํางานไดอยางมีความสัมพันธกัน นอกจากจะเปนการระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
มารวมกันทํางานแลว ยังทําใหบุคลากรเกิดความสัมพันธที่ดีในองคกรดวย
6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การบันทึกผลการทํางานอยางเปนขั้นตอน
และรวบรวมหาขอผิดพลาด และขอเสนอแนะในการทํางานครั้งตอไป เพื่อใหผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของไดใชเปนขอมูลในการทํางานในปตอไป
7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชใหเกิด
ประโยชน แ ละคุ ม ค า มากที่ สุ ด ผู บ ริ ห ารต อ งจั ด ลํ า ดั บ ความจํ า เป น ของโครงการหรื อ
นโยบายที่วางแผนไวในแตละปโดยเลื่อนนโยบายที่เรงกระทําขึ้นมากอนตามลําดับความเหมาะสม92
91
92

เรื่องเดียวกัน, 308-309
เรื่องเดียวกัน, 308-309.
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จะเห็นไดวาทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการในการบริห ารงานพิพิ ธ ภัณ ฑที่ตอ งใชเปน
กระบวนการในการดําเนินงาน ซึ่งการที่จะนําหลักการเหลานี้ไปใชใหมีประสิทธิภาพแลว ผูบริหารตอง
เขาใจหลักในการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลใหการบริหารพิพิธภัณฑบรรลุ
เปาหมายกระบวนการบริหารจัดการ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนิทรรศการ
ความหมายของการจัดแสดง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายคําวา “จุลนิทัศน” วามาจากคําวา
จุล กับ นิทัศน
จุล (ว.) เล็ก นอย ใชนําหนาคําสมาส
นิทัศน (น.) ตัวอยางที่นํามาแสดงใหเห็น อุทาหรณ คําวา อุทาหรณ หมายถึง ตัวอยางที่
ยกขึ้นมาอางใหเห็นสิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเปนตัวอยาง93
จุลนิทัศน หรือการจัดแสดง หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ยกมาแสดงเพียงเล็กนอยพอใหเห็น
เปนตัวอยางดังเชน ธีรศักดิ์ อัครบวร อธิบายวาโดยสํานึกและความรูสึกในสังคมไทยเมื่อกลาวถึงการ
จัดแสดงแลว จะใหความคิดไปในเรื่องของนันทนาการ งานรื่นเริง หรืองานสวนสนุกเปนสวนใหญ
ดังนั้นความหมายของ “Display” จึงตรงกับศัพทในภาษาไทยวา “จุลนิทัศน” มากกวา94
Display แปลวา “การจัดแสดง” ซึ่งในบางครั้งคําวาการจัดแสดงในภาษาไทยอาจทําให
สับสนได จึงมีนักการศึกษาบางทานพยายามใชศัพทที่สื่อความหมายใหตรงกับลักษณะของกิจกรรม
จริง ๆ เพื่อเปนการปองกันการสับสนดวย
การจัดแสดงขนาดเล็ก (display) หรือนิทรรศการ (exhibition) อาจจัดในหอง ระเบียง
ในเต็นท ถาจัดเปนงานโดยใชบ ริเ วณกวางขวางเรียกวางานแสดง (fairs) หรื องานแสดงสิน คา
นานาชาติ (international trade fairs) ถาเปนสินคานานาชาติขนาดใหญเรียกวา “exposition” ซึ่ง
ทําใหเห็นความแตกตางของขนาด และสถานที่ รวมทั้งคําศัพทที่ใชเรียกในการจัดนิทรรศการขนาด
ตาง ๆ ดวย
สรุปไดวา การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน หมายถึง นิทรรศการขนาดเล็กมากที่ นําเสนอขอมูล
วัตถุสิ่งของผลงาน สินคา หรือผลิตภัณฑบางสวนพอเปนตัวอยางในสถานที่ที่มีการตกแตงไวอยาง
สวยงามและเหมาะสม โดยเนนเปนพิเศษเพื่อเราใจใหผูชมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงคที่วางไว
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุคพลับบลิเคชั่นจํากัด, 2546), 319, 588, 1384.
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ธีรศักดิ์ อัครบวร, นิทรรศการและจัดการแสดง (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนา
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ความหมายของนิทรรศการ
นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการถา ยทอดความรูโ ดยใชโ สตทัศ นวัส ดุเ ครื่อ งมือ
โสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V.Activities) อยางใดอยางหนึ่งหรือผสมผสานกัน
อยางมีระบบเพื่อใหผูชมไดรับความรูความเขาใจตลอดจนมุงชักจูงความคิดความสนใจใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ผูจัดไดกําหนดไว ในประเทศไทยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ (exhibition) ไดจัดอยาง
เปนทางการครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในขณะนั้นยังใชทับ
ศัพทภาษาอังกฤษวา “เอกซฮิปเชน ครั้งที่ 1”95
วัฒนะ จูฑะวิภาต ไดใหความหมายของนิทรรศการวา เปนการแสดงการใหการศึกษา
อยางหนึ่ง ดวยการแสดงงานใหชม อาจมีผูบรรยายใหฟงหรือไมมีก็ได การแสดงอาจแสดงนอกอาคาร
หรือในอาคารก็ได ซึ่งจะประกอบไปดวยของจริง สิ่งจําลอง ภาพถาย และแผนภูมิ สิ่งของตางๆ ที่จะ
นําออกมาแสดง แตการจัดเตรียมจะตองจัด ใหมีร ะเบียบเรีย บรอ ยดู งา ยและคํานึงถึงความแจมชัด
รวมทั้งกอใหเกิดความรูชวยใหผูดูมีความเขาใจขอมูลโดยใชขอความสั้นๆอธิบายประกอบซึ่งควรจะมี
ความนาดูนาชมดวย96
สมพงษ แตงตาด นักวิชาการอีกทานหนึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการไวดังนี้ “
การจัดนิทรรศการเปนการแสดงขอมูล หรือเรื่องราวโดยใชสื่อชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมผสานกัน
เชน โปสเตอร แผนภูมิ รูปภาพ ของจริง หุนจําลอง สไลด วีดิทัศน และภาพยนตร การสาธิตโดยสื่อ
แตละอยางนั้น จะสามารถเลือกเสนอเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของสื่อนั้นๆ ได
เชน ขอมูลที่ตองการใหดึงดูดความสนใจก็ใชโ ปสเตอร ขอมูลที่ตองการใหเห็นความสัมพัน ธห รือ
แนวทางบริหารก็ใชแผนภูมิ สวนขอมูลที่ตองการแสดงการเคลื่อ นไหวแตมีข อบเขตกวางขวางก็ใช
ภาพยนตรหรือภาพทัศน เปนตน สิ่งสําคัญสื่อนั้นตองเอามาใชเพื่อสนับสนุนใหผูชมไดรับขอมูลได
ถูกตองและเขาใจอยางถองแท การจัดนิทรรศการนี้มักจะมีขอบเขตของเรื่องกวางขวางแตตองกําหนด
ทิศทางของเรื่อง (Theme) ใหไปในแนวเดียวกัน”97
คารเตอร วีกูด (Cartter V. Good) ใหความหมายไววาการจัดนิทรรศการเปนการรวบรวม
สิ่งของและวัตถุมารวมเปนชุดๆเพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงคทางการศึกษา98
เดล เอดการ (Dale Edgar) กลาววา การจัดนิทรรศการเปนสื่อการสอนที่ใหประสบการณ
รูปธรรมในขั้นที่ 6 ของกรวยประสบการณ (Cone of Experiences) เปนการจัดแสดงสิ่งของตางๆ
เพื่อใหสารประโยชนและความรูแกผูชม เปนการใหประสบการณ แกผูชม โดยการนําประสบการณ
หลายอยางมาผสมผสานกันมากที่สุด จึงสรุปไดวา นิทรรศการเปนการขมวดความสนใจของผูอื่นให
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ธีรศักดิ์ อัครบวร, นิทรรศการและจัดการแสดง (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนา
พาณิชจํากัด, 2539), 7.
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วัฒนะ จูฑะวิภาต, การจัดนิทรรศการ (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ, 2526), 7.
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ตรงไปยังวัสดุอุปกรณโดยการควบคุมเงื่อนไขที่เรียกวา เปนปฏิบัติการของมนุษยนั่นเอง99 และ โรเบิรตอี.
เดอคีฟเฟอร (Robert E. de Kieffer) กลาวถึง การจัดนิทรรศการไววานิทรรศการและจุลนิทัศนทาง
การศึกษาเปนวิธีการซึ่งใชเปนเรื่องราววัตถุสิ่งของหรือเหตุการณที่ตองการใหผูอื่นไดเห็นไดฟงและ
ไดอาน100
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill) กลาววา การจัดนิทรรศการเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญ และนิทรรศการเปนชองทางสื่อสารที่สามารถทําใหการสื่อสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสารบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพชองทางหนึ่ง เพราะนิทรรศการเปนสื่อที่สามารถเห็น
ดวยตา ผูชมจะมีเวลาใหพิจารณา และทําความเขาใจในเนื้อหาสาระ รวมทั้งวัตถุประสงคที่ผูสงสาร
ตองการจะสื่อสารดวย101
นิทรรศการเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทและอิทธิพลมากตอการสรางภาพลักษณของ
สถาบันไมวาจะเปนภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนวงการบันเทิง สาเหตุที่นิยมนิทรรศการ เนื่องมาจากสามารถใหความรู
สามารถโนมนาว ชักจูง หรือกระตุนกลุมเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจ ความสนใจ รวมทั้งไดรับ
ความรู ค วามเข า ใจ ในขณะที่ เ ปรื่ อ ง กุ มุ ท กล า วถึ ง การจั ด นิ ท รรศการ “เป น วิ ธี ก ารอั น ทรง
ประสิทธิภ าพในการกระตุน ใหผูคนสนใจในวัตถุ และเปนวิธีการที่เขาถึงประชาชนไดในเมื่อวิธีการ
อยางอื่นไมสามารถกระทําได ทั้งนี้เพราะเสนหอันเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายการ
คัดเลือกการจัดแสดงที่ดีจะเปนเสมือนแมเหล็กดึงดูดใหคนเหลานั้นเขามาหาอยางงายดาย”102
นิท รรศการ เปน การรวบรวมสิ ่ง ของและวัส ดุเ ปน ชุด ๆ เพื่อ ขมวดความคิด ตาม
วัตถุประสงคทางการศึกษาหากเปนกิจกรรมดานการคาการจัดนิทรรศการเปนการแสดงผลงานสินคา
ผลิต ภัณ ฑห รือ กิจ กรรมใหค นทั่ว ไปชมหรือเปน การจัดแสดงสื่อที่รวบรวม นอกจากนี้อาจเปนการ
รวบรวมงานงานศิลปะ ประติมากรรมตาง ๆ หรือสิ่งของอื่น ๆ เพื่อจัดแสดงในที่สาธารณชนที่ผูคน
สามารถเขาไปชมได เปนการสรางความสนใจใหกับผูที่ผานไปผานมา การใหขอมูลเกี่ยวกับความรู
ความคิด เราใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งกระตุนใหมีการกระทําบางอยาง
ชม ภูมิภาค อธิบายความหมายของนิทรรศการวา เปนการนําเอาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน เชน แผนภาพ แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ วัสดุ 3 มิติ ของจริงและของตัวอยาง เปนตน
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มาแสดงเพื่อเปนการสื่อสารทางความคิด และความรูใหกับบุคคลในระดับตาง ๆ เชน ครู นักเรียน
นักศึกษา ตามโครงเรื่องที่วางไว103
จันทรา มาศสุพงศ ไดสรุปวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการวา การจัด นิทรรศการตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงคกอนการดําเนินการเพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่มีทิศทางแนนอนสอดคลอง
กับนโยบายและเนื้อหาที่จัดแสดงในการจัดนิทรรศการ โดยทั่วไปสามารถจําแนกวัตถุประสงคในการ
จัดได 2 ลักษณะ 1.วัตถุประสงคของหนวยงานที่จัด 2.วัตถุประสงคเฉพาะของเนื้อหาที่นําเสนอ104
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi) ไดกลาวถึง The poetics of exhibition in
Japanese culture. จากหนังสือ Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum
display กลาวถึงการจัดแสดงที่นอกเหนือไปจากวัตถุเนนที่การสรางความหมายและจินตนาการแก
ผูเขาชม โดยเปรียบเทียบกับเทคนิคในการจัดแสดงของชาวญี่ปุน ที่ไดสรางความหมายใหกับวัตถุและ
ที่วางดวยเทคนิคที่เรียกวา มิตาเต (mitate) เปนเทคนิคที่เกิดความเชื่อ ตํานาน และวิถีชีวิต ที่ไดสราง
ใหเห็น ความหมายที่ซอนเรนทั้งที่เปนเนื้อหาในวิถีชีวิต การจัดแสดง รวมทั้งการจัดการกิจกรรมใน
ชนิดสะทอนใหเห็นรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรม โดยเปรียบเทียบกับการจัด “ที่วาง” ที่เรียกวา
พิพิธภัณฑโดยทั่วไปจะใหความสําคัญกับการจัดแสดงวัตถุ โดยไมยอมรับถึงการมีชีวิตของวัตถุ การจัด
แสดงของพิพิธภัณฑชาวตะวันตก นับแตโบราณ เปนการพยายามใหความหมายกับวัตถุใหเห็นถึง
ความรุนเรืองและสูงคา มีคุณคาความงานอยางสูงในทางศิลปะ โดยยอมรับถึงบริบทและความมีชีวิต
ของวัตถุในวัฒนาธรรมที่วัตถุนั้นดํารงอยู โดยทําการลบระบบการจัดแยกประเภทสิ่งของ และสราง
ระบบการใหความหมายในรูปลักษณใหมแทน105
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel) ไดกลาวถึง Always true to the object, in our
fashion.หนังสือ Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display เสนอ
แนวคิดที่มีตอพิพิธภัณฑโดยยกตัวอยางศิลปวัตถุฝงแอฟริกา โดยแสดงใหเห็นวา ไมมีศิลปวัตถุชิ้นใด ที่
สรางขึ้นมาเพื่อใหนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ โดยยกตัวอยางถึ ง การจั ด แสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น เปนความ
รวมมือระหวางภัณฑรักษกับศิลปนนักออกแบบ ชวยกันตีความ โดยเอาการจัดแบงประเภทของวัตถุ
ตามรูปแบบแนวคิด คานิยมและทัศนคติที่วัฒนธรรมตะวันตกมีตอวัฒนธรรมแอฟริกา โดยเสนอ
วิธีการใหมในการจัดแสดงโดยการทดลองเพื่อพัฒนาเปนทฤษฎีใหความสําคัญกับกระบวน “การจัด
แสดง” เพื่อสรางใหวัตถุนั้นสามารถแสดงความหมายในตนเอง โดยใหผูชมมีสวนรวมในการถกเถียง
วิพากษวิจารณและรวมคนหาความหมายที่แทจริงของวัตถุที่นํามาทําการจัดแสดง106
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จากคําจํากัดความและทัศนะของนักวิชาการสรุปไดวา นิทรรศการเปนทัศนศิลปอยางหนึ่ง
ทีน่ ําเสนอเรื่องราวขอมูลที่เปนประโยชนหรือใหการศึกษาแกผูชมในรูปแบบหรือวิธีการในการถายทอด
ความรูโดยนําเอาวัสดุอุปกรณหรือสื่อมาผสมผสานกันอยางเปนระบบเพื่อกระตุนความสนใจและทําให
ผูดูเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาของนิทรรศการไดอยางรวดเร็ว อาจกลาวไดวาเปนการเรียนรูที่
ใกลเคียงประสบการณตรง โดยผูชมสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสทั้งหา
ประวัติของการจัดนิทรรศการ
ประวัติของนิ ท รรศการเกิ ด จากการพั ฒ นาของจุ ล นิ ทั ศ น ท างการศึกษาความคิดของ
จุลนิทัศนมีความเกาแกพอๆกับประวัติของมนุษยชาติ กลาวคือ มนุษยมีความคิดที่จะตกแตงรางกาย
ของตนเองเพื่อดึงดูดความสนใจ แลวเกิดความคิดที่จะชักจูงคนในเผาพันธุใหเกิดการยอมรับความเปน
ผูนํา แนวคิดในการตกแตงเปนความคิดพื้นฐานของการจัดแสดงจุลนิทัศน
การจัดจุลนิทัศนทางการศึกษาเพื่อเราความสนใจเพื่อดึงดูดความคิดนั้นเติบโตขึ้นควบคูกับ
ความเจริญเติบโตของเผาพันมนุษยชาติ ความคิดขยายขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นตามวัตถุประสงคของ
มนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเพื่อการสื่อสารความหมาย และการชักจูงใจ
สวนจุลนิทัศนทางการศึกษาอยางที่รูจักในปจจุบันเริ่มตนขึ้นเมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 20
โดยเฉพาะจุลทัศนทางการแสดงสินคาหรือการจัดสินคาแสดง (Merchandise Display) เพราะกอน
ยุคสมัยนี้กําลังซื้อในชุมชนยังจํากัดอยูมากแทบทุกคนผลิตของกินของใชเองจึงไมมีแ รงกดดันใดๆที่
ฝายเสนอจะตองพยายามเสนอสินคาของตนเองไมมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแตงสินคาหรือหนา
รานทั้งสินคาแมชนิดเดียวกันก็ไมมีมากมายหลายแบบใหตองแขงขันกัน
ภายหลังเมื่อมีพัฒนาการระบบเศรษฐกิจกวางขวางขึ้นพอคาก็พยายามที่จะแสดงสินคา
ของตนตอสาธารณชนทางหนารานหรือตูโชวใหมากที่สุดทาที่จะทําได แมแตรถเรขายสินคาก็พยายาม
ตกแตงประดับรถใหสวยงาม นอกจากการจัดเรียงสินคาใหนาดูแลวมีการใชรูปภาพดอกไมปลอม
ตลอดจนจัดฉาก และใชแสงชวยเพื่อเสริมสรางความรูสึกทางการขายของตนใหดีขึ้น
จุลนิทัศนทางการศึกษานั้นไมไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากการจัดแสดงสินคาแตอยาง
ใดความคิดในการใชสื่อการสอนพัฒนาตัวเองขึ้นควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อนักการ
ศึกษาสรางศาสตรแหงการใชสื่อการสอนขึ้น จุลนิทัศนและนิทรรศการก็จัดเปนกิจกรรมการศึกษา
ประเภทหนึ่ง กระดานดําในสวิตเซอรแลนดเมื่อ 400 กวาปกอนอาจนับไดวาเปนการใชจุลนิทัศนทาง
การศึกษาครั้งแรก และพัฒนาเปนการจัดนิทรรศการตั้งแตนั้นมา
อยางไรก็ตามการจัด จุล นิทัศนทางการศึก ษาในครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1900 ที่
พิพิธภัณฑศิลปะฟลาเดลเฟย (Philadelphia Museum of Art) ซึ่งเปนการรวบรวมภาพถายเพื่อ
สงไปบริการตางๆในรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อใหผูสอนใชเปนอุปกรณการสอน และแสดงตามมุมตางๆของ
โรงเรียน ตอมาไดจัดตั้งพิพิธภัณฑโรงเรียน (School Museum) ขึ้นเปนครั้งแรกในเมืองเซนหลุยส
และในภายหลังมีการเสนอใหแลกเปลี่ยนทัศนูปกรณเพื่อหมุนเวียนกันจัดแสดงระหวางโรงเรียนขึ้น107
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ธีรศักดิ์ อัครบวร, นิทรรศการและจัดการแสดง (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนา
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ประวัติและพัฒนาการของการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
การศึกษาของไทยผูกพันกับศาสนามายาวนาน วัดวาอารามเปนที่อบรมสั่งสอนและถายทอด
การศึกษาแกประชาชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังลวนแลวแตบงบอกความรู ปริศนาคําสอนทางศาสนา
อาจใชทั้งวิธีการวาดการแกะสลักและการปนเปนประติมากรรมเพื่อจัดแสดงใหไดชมโดยมี วัตถุประสงค
ในการถายทอดเรื่องราวความเชื่อ และความศรัทธา การจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ถือไดวาเปนการจัด
นิทรรศการอยางหนึ่งดวย
ในป พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวรัชกาลที่ 5 ทรงดําริจะใหเปน
การแสดงพิพิธภัณฑของชาติจึงโปรดใหประกาศนัดจัดนิทรรศการอยางเปนทางการขึ้นดังความใน
สําเนาพระบรมราชโองการสวนหนึ่งวา “…..ของที่ควรจะมาตั้งนั้นคือเครื่องทองรูปพรรณเกาใหมตางๆ
ซึ่งเปนฝมือชางอยางดีในเขตแควนพระราชอาณาจักรกรุงสยามกับผานุงผาหมตางๆที่เปนฝมือชางชาว
สยามทําขึ้น…..”
ปรากฏวาการจัดแสดงในครั้งนั้นมีประชาชนพอคาเจาอาวาสนําสิ่งของเครื่องใชโบราณวัตถุ
และอื่นๆมารวมแสดงเปนจํานวนมากอยางเปนที่นาพอใจ จึงโปรดใหมีการจัดแสดงขึ้นมาอีกหลายครั้ง
ตอมาในป พ.ศ.2425 ซึ่งเปนปที่การจัดนิทรรศการเปนไปตามหลักการเนื่องจากเปนปที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งมาครบ 100 ป ทรงใหมีการสมโภช และมีพระบรมราชโองการประกาศเอกซฮิบิเชนที่ 1 โดยมี
พระราชประสงคใหทวยราษฎรสนองพระคุณแผนดินและระลึกถึงความสงบสุขมาครบ 100 ปนับแต
พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟา จุฬาโลกมหาราชเปนปฐมพระบรมราชวงศปกครองแผนดินสืบมา
โดยไดตั้งพระราชหฤทัยไววาเมื่อถึงกําหนด 100 ปจะมีการสมโภชพระนครเปนการใหญใหชื่นชมยินดี
ทั่วกัน และจะไดเปนการฉลองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 1 ซึ่งปรากฏใน
ประกาศเอกซฮิบิเชนที่ 1 บางตอน ดังตอไปนี้
“…แลการซึ่งพระองคทรงดําริ จะจัดการสมโภชพระนครแลการอื่น ๆนั้นมีมากหลายสิ่ ง
หลายประการ แตซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหประกาศมาบัดนี้แตเฉพาะการสิ่งเดียวกอนคือทรง
พระราชดําริวาทุกวันนี้บานเมืองมีความเจริญในการคาขายราษฎรซึ่งทําเรือกสวนไรนาแลการหากิน
ทั้งปวงซื้อขายไดประโยชนมากการทํามาหากินนั้นจึงไดมีความเจริญขึ้นควรจะจัดหาสิ่งของตางๆ ซึ่ง
เปนพืชพรรณเพาะปลูกอันเกิดขึ้นแลเปนอยูในกรุงสยามเปนที่เลี้ยงชีวิตแลซื้อขายของราษฎรพลเมือง
ทั้งปวงแลเครื่องมือที่จะประกอบการเหลานั้นทุกๆอยางแลสิ่งของที่ ไดทําขึ้นดวยฝมือตัวเองใชอยูใน
กรุงสยามแลขายไปตางประเทศทั้งปวงรวบรวมมาตั้งขึ้นไวในที่แหงหนึ่งใหพระบรมวงศานุวงศและ
ราษฎรชาวสยามแลชาวตางประเทศไดมาดูสิ่งของทั้งปวงซึ่งเราทั้งหลายไดเลี้ยงตัวแลซื้อขายเปน
ประโยชนเพื่อจะเปนที่แนะนําใหเห็นสิ่งทั้งปวงว าอยางไรดีอยางไมดีอยางใดควรจะใชอยางใดมีอยู
ตําบลใดจะไดเปนที่แนะนําแหงคนทํามาหากินแลคนที่จะซื้อขายสินคาทั้งปวงการที่จะจัดขึ้นครั้งนี้บาง
ทีทานทั้งปวงจะเห็นวาคิดจะไปเอาอยางเอกซฮิบิเชนในประเทศทั้งปวงบานเมืองเหมือนกันเมือไหรจะ
ทําไดฤาขอใหแจงเสียใหท ราบกอนวาการที่เมืองทั้งปวงที่เขาทําการใหญนั้นเปน อินเตอนาเชอนัล
เอกซฮิบิเชน คือ บอกใหทั่วประเทศทั้งปวงเอาสิ่งของสิน คาในเมืองตัวมาตั้งที่จะทําครั้งนี้เปนแต
นาเชอนัลเอกซฮิบิเชน คือ เปนของในเมืองเราทั้งสิ้นถึงโดยวาจะไมมีสิ่งใดมาตั้งมากนอยเทาใดฤาจะ
เปนของไมนาชมดูเพราะเปนเครื่องทํามาหากินเปนตนก็เปนเครื่องระลึกถึงการเกาวาเมื่อกอนหนาเรา
ไดเห็นสิ่งของสิ่งนี้ขึ้นไป 100 ปลวนแตเปนของหายากขัดสนสิ้นทั้งนั้นลวงมาได 100 ปเราบริบูรณขึ้น

71
ไดพียงเทาใดก็จะเปนที่ยินดีน้ําใจที่ไดเห็นความเจริญแหงบานเมื องไดดังนี้แลการที่ทําเอกซฮิบิเชน
อยางนี้ก็มีในประเทศเล็กๆในประเทศทั้งปวงทั่วทุกแหงซึ่งเห็นวาเปนการมีคุณแกบานเมืองทั่วกัน…”
จากบางตอนของประกาศเอกซฮิบิเชนที่ 1 ที่ไดนํามากลาวไว ณ ที่นี้ พระบรมราชโองการ
ที่เปยมดวยพระปรี ช าสามารถถือ ไดวา ทรงเปน ปราชญ ทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทรงเปน
ผูวางรากฐานในการจัดนิทรรศการทางการศึกษาตามหลักการสากลขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
ความสําคัญของนิทรรศการ
นิทรรศการเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทและอิทธิพลตอการสรางภาพลักษณของสถาบัน
ไมวาจะเปนสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงวงการบัน เทิง ที่นิย มจัด นิท รรศการใหค วามรูขา วสารเพื่อ ชักจูงหรือ
กระตุนกลุมประชาชนเปาหมาย และกลุมที่สนใจให เ กิดความพึง พอใจและปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
ตามที่สถาบันตั้งวัตถุประสงคไว
เปรื่อง กุมุท กลาวถึงความสําคัญของนิทรรศการไววา “เปนวิธีการอันทรงประสิทธิภาพใน
การกระตุนใหผูคนสนใจในวัตถุและแนวความคิดอาน เปนวิธีที่เขาถึงประชาชนไดในเมื่อวิธีการอยางอื่น
ไมสามารถทําได ทั้งนี้เพราะเสนหอันเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายการคัดเลือก และ
การจัดแสดงที่ดีเปนแมเหล็กอันใหญที่ดึงดูดใหคนเหลานั้นเขามาหาไดอยางงายดาย”108
ความสําคัญของนิทรรศการสรุปได ดังนี้ 1) นิทรรศการเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 2) นิทรรศการเปนสื่อที่ถายทอดเนื้อหาไดทุกสาขาแมกระทั่งเนื้อหาที่ซับซอน 3) นิทรรศการ
เปนสื่อที่สื่อสารความหมายไดรวดเร็วและจดจําไดนาน 4) นิทรรศการเปนสื่อที่สรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกสถาบัน 5) นิทรรศการเปนสื่อที่นําเสนอไดทั้งเนื้อหาความคิดและแนวทางในการนําไปใช
ประโยชน 6) นิทรรศการเปนสื่อที่มีวิธีการนําเสนอไดหลากหลาย 7) นิทรรศการเปนสื่อที่กระตุน
ความสนใจไดดี 8) นิทรรศการเปนสื่อที่สรางความศรัทธาในศักยภาพของผูจัดไดดี
วัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ
การดําเนินกิจการใดๆใหบ รรลุผลตามที่สถาบัน ตองการนั้น องคประกอบที่สําคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนแรก คือ การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานใหชัดเจนวาจะทํา
เพื่อใหเกิดผลอยางไร ทั้งในสวนของสถาบัน และสวนของประชาชนที่ตองเกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจการนั้นๆ การจัดงานนิทรรศการเชน กัน ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคกอนดําเนินการเพื่อใหการ
วางแผน และการปฏิบัติมีทิศทางที่ แ นน อนสอดคลอ งกับ นโยบายและเนื้อหาที่จะจัดขึ้นในการจัด
นิทรรศการโดยทั่วไปจําแนกวัตถุประสงคในการจัดได 2 ลักษณะ คือ
1. วัต ถุประสงคของหนวยงานที่จัด นิทรรศการ เปน วัตถุประสงคที่มุงให เกิดขึ้นตาม
นโยบายของหนวยงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 1) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารขอมูลกิจกรรมนโยบายการ
ปฏิบัติงานความกาวหนาผลงานของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ 2) เพื่อใหความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันแกสาธารณชน 3) เพื่อกระตุนใหผูชมสนับสนุนใหความรวมมือเกิดความ
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เขาใจที่ดี มีความศรัทธาตอหนวยงานจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางที่เหมาะสมตามความ
ตองการ 4) เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูชม เมื่อไดเห็นบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ทําประโยชน
เพื่อสวนรวมหรือสังคม 5) เพื่อสรางความบันเทิงและสรางการยอมรับหนวยงานเพิ่มขึ้น 6) ในระบบ
ธุรกิจ นิทรรศการชวยใหประชาชนรับรูกระบวนการที่ส ลับซับซอนทําใหเกิ ดความมั่นใจ และเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอผลิตภัณฑ 7)ในระบบการสื่อสารที่เจริญกาวหนานิทรรศการชวยใหเกิดคานิยมอัน
พึง ประสงค และเกิ ด การยอมรับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เป น ไปตามพั ฒ นาการของงาน และยอมรั บ
ความคิดอยางมีเหตุผล
2. วัตถุประสงคเฉพาะของเนื้อหาที่นําเสนอ เปนวัตถุประสงคที่สอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงาน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสถาบัน เพื่อใหความรูทางวิชาการแกสังคม
เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือและเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสรางภาพลักษณ
ที่ดีแกสถาบัน เพื่อความบันเทิงเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่ประชาชนมีตอสถาบันหรือหนวยงาน
คุณลักษณะที่ดีของนิทรรศการ
นิทรรศการที่ดีควรมีคุณลักษณะตอไปนี้ 1)ใชเทคนิคในการนําเสนอขอมูลและเรื่องราวที่
ใหผูชมไดรับความ และสามารถดึงความสนใจของผูชมไวไดนานที่สุด 2) รูปแบบและเทคนิคในการ
นําเสนอของนิทรรศการ สามารถทําใหเกิดแนวทางแกผูชมในการนําไปใชประโยชนงานอื่น ๆ ตอไป
3) นิทรรศการควรเลือกเนื้อหาสวนที่สําคัญมานําเสนอโดยใชสื่อที่เหมาะสมและเหมาะกับโอกาส
4)นิทรรศการที่ดีตองสื่อสารเรื่องราวและขอมูลถึงคนกลุมใหญหรือประชาชนได 5) นิทรรศการที่ดี
นอกจากมีวิธีการนําเสนอที่ทันสมัยและเหมาะสมกับโอกาสแลว ตองนําเสนอใหเหมาะกับสถานที่ดวย
6) นิทรรศการที่ดีผูจั ด ต อ งมี เ ทคนิ ค และกลวิ ธี ใ นการนํา เสนอเนื้ อ หาสาระที่ดึงดูดใจ ทั้งนี้เพราะ
นิทรรศการเปนทัศนศิลปที่เนนการดู การไดมองเห็นเปนสําคัญ 7) นิทรรศการที่ดี ผูจัดตองรูจักเลือก
วัสดุมาใชไดอยางเหมาะสม ประหยัดรายจาย และวัสดุอันเปนทรัพยากรของทองถิ่น แสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคอันมีคุณคาของผูจัดที่ทําใหผูชมไดรับประโยชนและแนวทางในการนําไปประยุกตใช
ในงานประเภทอื่นๆได109
ประเภทของนิทรรศการ
1. จําแนกตามขนาดของนิทรรศการ
นิทรรศการทั่วไป
เปนสื่อกิจกรรมขนาดกลางที่องคการหรือหนวยงานตาง ๆ นิยมจัดเพื่อแสดงผลงานซึ่ง
พบเห็นกันโดยทั่วไป เปนการจัดแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑที่มีบริเวณพื้นที่กวางขวาง ตั้งแตการจัดใน
หองเรียน บริเวณโรงเรียน ศูนยการคา และศาลาวัด ฯลฯ
นิทรรศการ แบงออกเปน 4 ขนาดตามขนาดพื้นที่ที่จัดแสดง คือ 1) นิทรรศการขนาด
เล็ก (small exhibits) เปนนิทรรศการที่จัดขนาดพื้นที่นอยกวา 400 ตารางฟุตหรือ 37 ตารางเมตร
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2) นิทรรศการขนาดกลาง (medium exhibits) ใชพื้นที่ตั้งแต 401 ตารางฟุต ถึง 1600 ตารางฟุต
หรือ 38-148 ตารางเมตร 3) นิทรรศการขนาดใหญ (large exhibits) ใชพื้นที่ตั้งแต 1601-4000
ตารางฟุต หรือ 149-371 ตารางเมตร 4) นิทรรศการขนาดยักษ (giant exhibits) ใชพื้นที่ตั้งแต
4000 ตารางฟุตหรือมากกวา 371 ตารางเมตร
มหกรรมหรือนิทรรศการขนาดใหญมโหฬารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งมีลักษณะที่
สําคัญ ดังนี้ 1) การจัดมหกรรมนานาชาติตองแสดงถึงความกาวหนาดานวิทยาการสมัยใหม 2) เปน
การจัดนิทรรศการที่ตองใชพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณขนาดใหญมโหฬาร 3) การจัดงานมหกรรมนานาชาติ
แตละครั้งใชงบประมาณเปนจํานวนมหาศาล 4) เปนการจัดแสดงเพื่อตอนรับผูชมกลุมเปาหมายจาก
ทั่วทุกมุมโลก
2. จําแนกตามวัตถุประสงคในการจัด
นิทรรศการเพื่อการศึกษา
เปนนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อการถายทอดความรูและประสบการณไปสูผูเรียน ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจากสื่อและกิจกรรมตาง ๆ การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษามักจะมีรูปแบบ
เนื้อหา สื่อ หรือกิจกรรมเกี่ยวของกับหลักสูตรและบทเรียน หรืองานวิชาการไมทางตรงก็ทางออม
นิทรรศการเพื่อการศึกษามีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 1) เปนการถายทอดความรูและประสบการณดวย
รูปแบบตาง ๆ 2) สงเสริมใหผูชมมีทัศนคติที่ดีทางการศึกษา 3) เปดโอกาสใหผูชมหรือผูเรียนไดมี
ทางเลือกในการเรียนรู หรือการศึกษาตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล 4) นิทรรศการ
ที่หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จัดขึ้นเพื่อถายทอดความรูจัดวาเปน นิทรรศการเพื่อการศึกษาไดเปน
อยางดี 5) รูปแบบของนิทรรศการเพื่อการศึกษาอาจเปนทั้ งนิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคลื่อนที่
หรือนิทรรศการถาวร 6) นิทรรศการทางการศึกษาสามารถจัดไดทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน
บริเวณในโรงเรียน นอกโรงเรียน และสถานที่ทั่วไปในชุมชน
นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ
เปนการจัดแสดงสื่อตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีระหวางประชาชน
กับองคกรหรือหนวยงาน โดยการนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเพื่อเปนการสงเสริมความเชื่อถือ
ศรัทธาใหประชาชนยอมรับสนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายขององคกร
หรือหนวยงานนั้น ๆ ตอไป นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ คือ 1) สงเสริม
ใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 2) เปนการรวบรวมหลักฐานขอมูล ขอเท็จจริงหรือความคิด
3) เนนการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงขององคกรหรือหนวยงาน 4) มุงแสดงคุณคาที่
นาเชื่อถือศรัทธาในดานความรูความสามารถ 5) เปนการจัดแสดงที่เหมาะสมกับกาลเวลาและโอกาส
เหมาะกับเหตุการณหรือเทศกาล 6) รูปแบบการนําเสนอมีลักษณะแปลกใหม สามารถกระตุนความ
สนใจและสื่อความหมายไดดี
นิทรรศการเพื่อการคา
เปนการจัดแสดงที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมการขายสินคาผลิตภัณฑและการบริการ
ใหไดมากที่สุดตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งอาจแนะนําใหผูชมรูจักสินคาผลิตภัณฑดวยสื่อหลายชนิด เชน
การจั ด ป า ยนิ เ ทศ โปสเตอร แผ น พั บ แผ น ปลิ ว ภาพวิ ดี ทั ศ น หุ น จํ า ลอง ของจริ ง ของตั ว อย า ง
นิทรรศการประเภทนี้อาจจัดเปนเทศกาลประจําป เปนการจัดเฉพาะกิจหรือจัด เนื่องในโอกาสวัน
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สําคัญ นิทรรศการเพื่อการคามีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 1) มีจุดมุงหมายเพื่อการขายสินคาเปนสําคัญ
โดยเนนที่การโฆษณาประชาสัมพันธ 2) การใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธในงานนิทรรศการเปน
หลักการพื้นฐานสําคัญของการดําเนิน กิจกรรมประเภทนี้ 3) นิทรรศการเพื่ อการคามีทั้งรูปแบบ
นิทรรศการถาวร 4) หากเปนนิทรรศการขนาดใหญของภาคเอกชนที่มีธุรกิจขนาดใหญ มักจะลงทุนใน
การโฆษณาสูงเพื่อเราความสนใจและโนมนาวกลุมเปาหมายใหเฝาติดตามตัดสินใจเขาชม
3. จําแนกตามระยะเวลาในการจัด
นิทรรศการถาวร
เปนการนําเสนอขอมูลและจัดแสดงที่คอนขางสมบูรณ มีการจัดเปนประจําอยางตอเนื่อง
เปนเวลายาวนาน นิทรรศการถาวรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1)การจัดนิทรรศการแบบนี้มีการลงทุนสูง
เนื่องจากเนื้อหาที่จัดแสดงตองอาศัย การศึกษาคนควาหลักฐานอางอิง 2) วัสดุอุปกรณที่นํามาจัด
แสดงเปนวัสดุที่คงทน 3) การออกแบบเพื่อการจัดแสดงสิ่งของจะทําอยางรอบคอบพิถีพิถัน 4) สถานที่
แหงใดแหงหนึ่งเปนเวลานาน ๆ รูปแบบและโครงสรางหลักไมมีการเปลี่ยนแปลง 5) สถานที่ที่ใชใน
การจัดแสดงนิทรรศการจะออกแบบไวอยางมีแบบแผนแนนอน อาจเปนพื้นที่กลางแจงหรือในอาคาร
ก็ได 6) หากเนื้อหาที่จัดแสดงเกี่ยวของกับความเชื่อหรือวิถีชีวิตของชุมชน 7) สวนใหญนิทรรศการ
ถาวรมักอยูในรูปของพิพิธภัณฑ
นิทรรศการชั่วคราว
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนครั้งคราวตามโอกาสที่เหมาะสม
อาจใชเวลาประมาณ 2-10 วัน ไมมีกําหนดตายตัวขึ้น อยูกับองคประกอบหรือปจจัยหลายประการ
นอกจากนี้นิทรรศการชั่วคราวยังทําหนาที่สงเสริมงานประชาสัมพันธนิทรรศการแบบถาวรไดอีกดวย
ดังที่เกรซ มอรเลย (Grace Morley) กลาววา “นิทรรศการชั่วคราวชวยเราความสนใจใหคนมาชมสิ่ง
แปลกใหม เปนการเชิญชวนผูช มกลุ มใหญ ๆ เขามาชมพิพิธ ภัณฑไปในตัว เป นการเชิญชวนที่จะ
สนับสนุนการประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ เชน การเชิญประชุมชี้แจงการเปดงาน การแถลงการณ
หนังสือพิมพและรายการโทรทัศน นิทรรศการชั่วคราวสนองวัตถุประสงคทางการศึกษาไดมากมาย
มักจัดสิ่งดึงดูดกลุมคนที่สนใจเฉพาะเรื่องในชุมชน เปนตน110
นิทรรศการเคลื่อนที่
นิทรรศการเคลื่อนที่ มีผลดีในการเขาถึงพื้นที่ของผูชมกลุมเปาหมาย ทําใหไดรับความ
สนใจจากผูชมมาก เนื่องจากมีความสะดวก ถาเปนการใหบริการดานการศึกษา สวนใหญไมตองเสีย
คาใชจายในการใชบริการแตอยางใด
4. จําแนกตามสถานที่ที่ใชในการจัด
นิทรรศการในอาคาร
นิทรรศการที่จัดอยูรมภายในอาคารซึ่งอาจเปนหองประชุม หองโถง หองเรียน เฉลียง
หรือระเบียงในอาคารการจัดนิทรรศการในอาคารมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1) จัดขึ้นภายในอาคารหรือ
พื้นที่ที่มีหลังคาปองกันแสงแดดและฝนได 2) เนื้ อหาของนิทรรศการเปนเรื่องราวที่ไมจําเปนตองใช
110
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บริเวณกวางขวางมากนัก 3) เปนเนื้อหาที่ตองการความตอเนื่องปราศจากสิ่งรบกวนในการชมที่จัด
แสดง 4) จัดในอาคารที่มีหองและอุปกรณรักษาความปลอดภัยไดอยางแข็งแรง 5) มีการควบคุม
บรรยากาศดวยแสง 6) การเลือกใชวัสดุ สามารถใชวัส ดุไดทุกประเภททั้ง ชนิดถาวรและไมถ าวร
7) การออกแบบการจัดนิทรรศการภายในอาคารสามารถสรางสรรค ดวยจินตนาการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาและกิจกรรม
นิทรรศการกลางแจง
เปนนิทรรศการที่ตองการพื้นที่บริเวณกวางขวาง โลงแจง รองรับผูชมไดจํานวนมาก
การจัดนิทรรศการกลางแจงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1) จัดแสดงสื่อสิ่งของหรือกิจกรรมบริเวณภายนอก
อาคาร 2) จัดไดทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว 3) เนื้อหาที่นําเสนอมีความสัมพันธกับพื้นที่จัดแสดงซึ่ง
อาจมีบริเวณกวางขวางเปนธรรมชาติ เชน เรื่องเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ สมรภูมิรบ วิถีชีวิต
กิจกรรมกลางแจง การทํางานกลางแจง และงานเกษตรกรรม เปนตน
นิทรรศการกึ่งกลางแจง
เปนการแสดงวัส ดุห รือ อุป กรณทั้ง ในอาคารและกลางแจงในเวลาเดียวกัน สิ่งของที่
นํามาจัดแสดงมีทั้งคุณสมบัติที่ทนทานตอดิน ฟา อากาศและฉีกขาดยอยสลายงาย ดังนั้นผูจัดจึงควร
พิจ ารณาวาวัส ดุอุป กรณใดเหมาะสําหรับการจัดแสดงขอ มูล ในบริเ วณใด นิท รรศการประเภทนี้
สามารถดึงดูดความสนใจผูชมไดดี นิทรรศการกึ่งกลางแจงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1)เปนนิทรรศการที่
จัดแสดงบางสวนอยูในอาคารและบางสวนอยูบริเวณกลางแจง 2) อาจจัดเปนแบบถาวรหรือแบบ
ชั่วคราวก็ได 3) เนื้อหาที่อยูนอกอาคารมักมีความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม 4) สื่อที่จัดแสดงดาน
นอกอาคารมีขนาดใหญ ซึ่งอาจเป น หุ น จําลองหรือของจริ งก็ได สามารถออกแบบให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ
หลักจิตวิทยาในการจัดนิทรรศการ
จิตวิทยาการรับรู
การรับรู คือ การสัมผัสที่มีความหมาย การรับรูเปนกระบวนการหรือตีความแหงการสัมผัส
ที่ไดรับออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย คนเราจะตองใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่มีมา
กอน ฮิลการด (Hilgard) กลาววา การรับรู หมายถึง การสัมผัสที่มีความหมาย เปนกระบวนการ หรือ
การตีความแห งการสั มผั ส ที่ไดรั บออกมาเปนสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่มีความหมายโดยใชความรู เดิม หรือ
ประสบการณเดิมที่มีมากอน111เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall) กลาววา การ
รับรู หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลจัด และทําใหมีความหมายในการรับประสบการณ จากการ
สัมผัส เปนการจัดสภาพแวดลอมใหมีความหมายโดยกระบวนการรับรู การรับรูจึงเปนกระบวนการที่
เกิดแทรกระหวางสิ่งเรา และ การตอบสนอง 112โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert
111
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and Longman) ใหความหมายของการรับรูวา เปนการรั บรูวัตถุ สิ่งของ ความสัมพันธ และ
เหตุการณ โดยการสัมผัส และกิจกรรมเหลานี้ทําไดโดยใชอวัยวะสัมผัส และ แปลความหมายสิ่งเรา
นั้น113 และกูราลนิค (Gujralnik) กลาววา การรับรู เปนการแสดงความคิดเห็น หรือ การแสดงออก
ทางความรูสึก ความตระหนัก และ ความเขาใจ ความสามารถที่จะรับรู เปนความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุ
สิ่งของ หรือ คุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ114
การรับรูจึงเปรียบเสมือนประตูดานแรกที่จะนําไปสูพฤติกรรมอื่น ๆ ที่จะสงผลถึงคุณภาพ
ชีวิตของแตละคนได ดังนั้นในการจั ดนิทรรศการ ผูจัดควรคํานึงถึงองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการรับรูดังนี้
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรู
1. ปจจัยที่เราความสนใจจากภายนอก คือ สื่อและกิจกรรมตาง ๆ สื่อเหลานี้จะสามารถ
กระตุน การรับรูไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ความเขม หมายถึง ความ
ชัดเจนของสื่อ ซึ่งอาจประกอบไปดวยแสง สีสันที่โดดเดนสวยงาม 2) ขนาด วัตถุหรือสิ่งเราที่ขนาด
ใหญมักจะดึงดูดความสนใจไดดีกวาวัตถุหรือสิ่งเราที่มีขนาดเล็ก 3) ความแปลกใหมและสิ่งที่มีลักษณะ
ตัดกัน การเปลี่ยนแปลงทําใหสิ่งเราผิดปกติไปจากเดิมที่คุนเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขามกับสิ่งปกติ
ทั่วไปจะสามารถสรางความสนใจไดดี 4) ตําแหนงที่ตั้ง การติดตั้งสื่อหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการ
จัดนิทรรศการใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม จะกระตุนความสนใจไดดีกวาการจัดวางในระดับสูงหรือ
ต่ําเกินไป 5) การเคลื่อนไหว สิ่งเราที่มีการเคลื่อนไหวยอมสามารถกระตุนความสนใจไดดีกวาสิ่งเราที่
นิ่งอยูกับที่ 6) ความเปนหนึ่งเดียว สิ่งของหรือวัตถุที่มีอยูหนึ่งเดียวบนพื้นที่วางบริเวณกวางจะกอใหเกิด
ความสนใจไดดีเปนพิเศษ 7) ระยะทาง สิ่งของหรือรูปภาพที่วางซอนทับกันบางสวนจะกอใหเกิดมิติ
ตื้นลึกทําใหดูเปนระยะทางใกลไกลเปนลําดับ จะชวยเราความสนใจไดดีก วา สิ่ง ที่จัด เรีย งในระนาบ
เดียวกัน 8) ความคงทน เปนชวงระยะเวลาหรือความถี่ในการปรากฏและคงอยูของสิ่งเรา ทําให
อวัยวะรับสัมผัสมีเวลาเยงพอในการรับรู มีโอกาสทบทวนการตีความซ้ําแลวซ้ําอีกหลายครั้ง ทําใหรับรู
แมนยําแนนอน 9) การทําซ้ํา สิ่งเราที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้ง
2. ปจจัยที่เราความสนใจจากภายใน ปจจัยที่เราความสนใจจากภายใน หมายถึง ปจจัย
ดานจิตวิทยา ดังนั้นการสรางความสนใจเพื่อใหเกิดการรับ รูจึงควรคํานึงถึง ปจจัยทางดานจิตวิทยา
บางประการ ดังนี้ 1) ความตั้งใจ ความตั้งใจเปนการเตรียมพรอมของมนุษยเพื่อรับสัมผัสใหไดชัดเจน
เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยเลือกตอบสนองแกสิ่งเราบางชนิด 2) แรงขับ เปนแรงกระตุนใหทํากิจกรรม
3) อารมณ หรือคุณภาพของจิตใจ ถาหากอารมณดีจิตใจแจมใสปลอดโปรงจะสามารถแปลความหมาย
ของการรับสัมผัสไดถูกตองกวาขณะที่อารมณขุนมัวหรือจิตใจไดรับความกระทบกระเทือนความสนใจ
หมายถึง ความโนมเอียงที่จะแสดงบทบาทและเขารวมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ ธอรนไดค(Thorndike) เปน
พฤติกรรมขั้นตนที่กอใหเกิดการรับรูและการเรียนรู ในโอกาสตอไป สติปญญา เปนความสามารถ
113
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ขั้นสูงของมนุษยแตละคนในการผสมผสานระหวางอารมณความรูสึกกับความคิดอยางเปนเหตุเปนผล
สติปญญาจึงเปนผลสรุปองคความรูทั้งมวล115
การรับรูนิทรรศการตามแนวทฤษฎีจิตวิทยา
ตามทฤษฎีของกลุมเกสตอลท (Gestalt Theory) ซึ่งมีแนวคิดวาองคประกอบสําคัญของ
ภาพหรือสิ่งเราที่เรารับรูโดยทั่วไปมี 2 สวน คือ ภาพและพื้น ดังนั้น การรวมกันของภาพและพื้นจึงถือ
เปนกฎสําคัญของการจัดสิ่งเราเพื่อการกระตุนความสนใจซึ่งมีหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1. หลักของความใกลชิด หมายถึง สิ่งเราที่อยูใกล กันทําใหเรามีแนวโนมที่จะรับรูเปนพวก
เดียวกันมากกวาสิ่งที่อยูหางกัน ประโยชนในการนําหลักของความใกลชิดมาใชกับการจัดนิทรรศการ
คือ สะดวกตอการรั บรู และการเรียนรูของผู ชม ทําใหดูเปนกลุมเปนกอนหรือเปนชุด งายตอการ
ตรวจสอบจํา นวนวัส ดุที่จั ดแสดงการประยุก ตใชห ลั กของความใกล ชิดกับการจั ดนิ ทรรศการเพื่อ
กระตุนใหผูชมรับรูไดดีตามหลักของความใกลชิดควรจัดสื่อหรือวัตถุสิ่งของใหอยูรวมกันใกลเคียงกัน
โดยเฉพาะสิ่งที่มีเนื้อหาหรือมีจุดมุงหมายเดียวกัน
2. หลักของความคลา ยคลึง หมายถึง สิ่งเราที่มีลัก ษณะคลา ยคลึง กัน ทํา ใหการรับรูมี
แนวโนมที่จะเปนพวกเดียวกันมากกวาสิ่งที่แตกตางกัน แมวาสิ่งนั้นจะอยูใกลกันหรือไกลกันก็ตาม แต
หลักการนี้ไมสามารถใชไดกับสิ่งเราทุกครั้งไป ประโยชนในการนํา หลักของความคลายคลึง มาใชกับ
งานนิทรรศการมีหลายประการ คือ ชวยใหเกิดความเปนกลุ มและมีเอกภาพ สะดวกตอการรับรูและ
การเรียนรูของผูชมการประยุกตใชหลักของความคลายคลึงกับการจัดนิทรรศการทําไดโดยการจัดวาง
สื่อหรือสิ่งของที่มีลักษณะคลายกันเปนหมวดหมูหรือเปนกลุมเดียวกัน ทั้งนี้ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของเปนสําคัญ
3. หลักของความตอ เนื่อง หมายถึง สิ่งเราที่ปรากฏให เห็น อยางซ้ํา ๆ เหมือนกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง มีแนวโนมเปนพวกเดียวกันมากกวาที่จะแยกกันคนละทิศทางประโยชน
ในการนําหลักของความตอเนื่องมาใชในการจัดนิทรรศการหลายประการ คือ ชวยใหเกิดประโยชนใน
การวางแผน การออกแบบและการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสะดวกและงายตอการ
สังเกต การรับรู และการเรียนรู การประยุกตใชหลักของความตอเนื่องมาใชในการจัดนิทรรศการ
เพื่อใหผูชมเกิดการรับรูและเรียนรูไดดี
4. หลักของความประสาน เปนการตอเติมสิ่งเราที่ขาดหายไปใหสมบูรณ (closure) สิ่งที่
ผิ ด ปกติ ห รื อ ส ว นของรู ป ภาพหรื อ ของวั ต ถุ ที่ ห ายไปจะกระตุ น การรั บ รู ไ ด ดี ความไม ส มบู ร ณ จ ะ
กอให เกิด ความสงสั ย การนํ า หลั กของการประสานมาใช ในการจัด นิทรรศการมีป ระโยชน ห ลาย
ประการ คือ สามารถสรางความฉงนสนเทหและกระตุนการมีสวนรวมของผูชมไดดี การประยุ กตใช
หลักของการประสานกับการจัดนิทรรศการสามารถทําไดโดยการวางผลิตภัณฑที่เหมือนกันใหหางกัน
ในบางชวงที่ตองการกระตุนการรับรูหรือเรียกรองความสนใจเปนพิเศษ
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จิตวิทยาการเรียนรู
การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจากการ
ฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน สัญชาตญาณหรือ
วุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรางกาย เชน ความเหนื่อยลา พิษของยา เปนตน
การจัดนิทรรศการเปนสื่อกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูชมไดดี เนื่องจากการใชสื่อ
หลายชนิด และวิธีการนําเสนอที่หลากหลายทําใหสามารถตอบสนองการเรียนรูไดหลายดาน การเขารวม
กิจกรรมนิทรรศการมีประโยชนตอการเรียนรูแตกตางจากการเรียนรูในหองเรียนทั่วไป
ประเภทของการเรียนรู
บลูม และ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R. Krathwohl) ไดจําแนกประเภท
พฤติกรรมการเรียนรู ของมนุษย ออกเปน 3 ดาน การเรียนรูดานความรู ความเขาใจ หมายถึง
พฤติกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับความรูความจําความเขาใจ การวิเคราะหการสังเคราะห การประเมิน
คาและการนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ผูชมสามารถเกิดการเรียนรูดานนี้ไดจากสื่อหรือวิธีการ
นําเสนอที่หลากหลายในงานนิทรรศการไมวาจะเปนรูปภาพ หุนจําลอง ของจริง ของตัวอยาง แผนภูมิ
แผนสถิติ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในงานนิทรรศการ เชน การตอบปญหา การแสดง
ละคร การบรรยาย การอภิปราย เปนตน
ดังนั้น การเรียนรูดานเจตคติ ดานอารมณ หรือดานจิตใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานจิตใจ อารมณหรือความรูสึก ทําใหผูชมเกิดความพอใจ เกิดความซาบซึ้ง และเห็ น
คุ ณ ค า เกิ ด ความศรั ท ธามี ค า นิ ย ม เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ ผู ช มสามารถเกิ ด การเรี ย นรู ด า นนี้ จ าก
นิทรรศการไดดี การเรียนรูดานกลามเนื้ อและประสาทสัมผัส หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เกี่ยวกับทักษะหรือความชํานาญในการใชกลามเนื้อหรืออวัยวะตาง ๆ ในการเคลื่อนไหว ไมวาจะเปน
ทักษะในการพูด การอาน การเขียน การเลนดนตรี กีฬา ฟอนรํา และการคํานวณ116
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูชมในการชมนิทรรศการ
การจัดแสดงนิทรรศการแตละครั้งผูชมจะเกิดการเรียนรูไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1. ผูชมหรือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน วุฒิภาวะและความพรอม
เพศ สติปญญา อารมณ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ประสบการณ
ระดับการศึกษา และความสนใจ
2. เนื้ อ หาบทเรี ย นและกิ จ กรรม เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและกิ จ กรรมในการจั ด
นิทรรศการ ความยากงายของเนื้อหา ความหมายของเนื้อหา ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรม
และความยาวของเนื้อหา
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3. เทคนิคการนําเสนอ การนําเสนอที่ดีควรมีขั้นตอนตอเนื่อง ดึงดูดความสนใจ ซึ่งมาจาก
ขั้นตอนการวางแผน เกี่ยวของกับการตั้งวัตถุประสงค การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย สถานที่ สื่อ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกตอง ความคลองแคลว และความพรอม
จิตวิทยาพัฒนาการ
นักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาถึงพัฒนาการของมนุษยวัยตาง ๆ ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา
ทําใหทราบวาธรรมชาติของมนุษยแตล ะวัยมีความสนใจ และความตองการแตกตางกัน อยา งไร
วัย หรืออายุของผูชมมีความเกี่ยวของกับวุฒิภาวะ ความพรอม การรับรู การเรียนรู ความตองการ
ความสนใจ และประสบการณตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการชมนิทรรศการ ดังนั้น ใน
การจัดนิทรรศการจึงควรคํานึงถึงวัยของผูชม ดังนี้
1. วัยเด็กตอนตน เด็กวัยนี้มีอายุตั้งแต 2 ถึง 6 ป เปนเด็กวัยเรียนในระดับชั้นบริบาล
อนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1 เปนวัยที่มีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เพราะเริ่มกาว
ออกสูสังคมนอกบาน เด็กวัยนี้ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ที่ไมเคยรูจักมากอน สนใจสิ่งรอบตัว เปนวัย
แหงการสํารวจอยางแทจริง ชางซักถาม ชอบรูปภาพในหนังสือ และชมสิ่งเคลื่อนไหวที่มีสีสัน สดใส
ชัดเจน สนใจของเลนที่จับตองไดถนัดมือ ชอบวิ่งเลนปนปายเคลื่อนไหว รองเพลงที่มีจังหวะงาย ๆ
เนื้อรองสั้น ๆ เลียนแบบผูที่โตกวา
2. วัยเด็กตอนกลาง ชวงของเด็กวัยนี้ประมาณ 7-12 ป อยูในชั้นระดับประถมศึกษาเด็ก
สนใจสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมรอบตัว พอใจที่จะเผชิญสิ่งแปลกใหม ชอบอานหนังสือ ฟงเพลง
รองเพลง ดูโทรทัศน ชอบภาพยนตรประเภทนิทาน นิยายผจญภัยลึกลับ การทดลองคนควาหา
ความจริ งทางวิทยาศาสตร สนใจรางกายของตนเอง สั ตวเลี้ ยง การเล น ที่มีการเคลื่ อนไหว การ
กระโดดโลดเตน การออกกําลังกาย การทํางานฝมือ การกอสราง และเกมการแขงขันตาง ๆ
3. วัยรุน อายุประมาณ 13 ถึง 19 ป ลักษณะความสนใจของวัยรุนมีขอบขายกวางขวาง
สนใจหลายอยางแตไมลึกซึ้งมาก สนใจและชอบเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมของสังคม
โดยเฉพาะดารา นอกจากนี้วัยรุนทั่วไปจะสนใจตนเอง เชน เรื่องรูปรางหนาตา ผิวพรรณ การแตงกาย
การปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การเสริมบุคลิกภาพและความงามใหทันสมัย
วัยนี้สนใจคบเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ ใหความสําคัญกับงานเลี้ยงชุมนุม การสังสรรค และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4. วัยผูใหญ แบงออกเปน วัยผูใหญตอนตน วัยผูใหญตอนกลาง และวัยผูใหญตอนปลาย
หรือวัยชรา วัยผูใหญตอนตน เริ่มตั้งแตอายุประมาณ 20 ถึง 40 ป โดยทั่วไปใหสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
รูปรางหนาตา การปรับปรุงบุคลิกภาพ และเสื้อผาการแตงกาย พอ ๆ กับวัยรุนตอนปลาย คนวัยนี้อยู
ในวัยสรา งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่อ ยูอ าศัย อิท ธิพ ลดา นอาชีพมีผ ลตอ ความสนใจมาก
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับอาชีพและสังคมที่ตนรับผิดชอบอยู การปรับตัวใหเขากับคูสมรส การ
อบรมเลี้ยงดูลูก นอกจากนี้ยังใหความสนใจกับงานสังคม การเมือง งานอดิเรก การทองเที่ยว การ
พักผอนหยอนใจและศาสนา วัยผูใหญตอนกลาง อายุประมาณ 40 ถึง 60 ป เปนระยะที่เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจไปในทางที่เสื่อมถอย ความสนใจอยูที่เรื่องสุขภาพ การปรับตัวใน
งานอาชีพที่ ตอเนื่องมาจากวัยผูใหญตอนตน กิจกรรมยามวาง ความสัมพันธในครอบครัว การทํา
ประโยชนใหกับสังคม วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา วัยชรา โดยทั่วไปมักจะกําหนดใหผูที่มีอายุ
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60 ปขึ้นไปเขาสูวัยชรา วัยนี้เปนวัยปรับตัวใหเหมาะกับความเสื่อมของสุขภาพรางกาย คนในวัยชรา
จึงสนใจเรื่องสุขภาพ ชอบใหมีคนอยูเปนเพื่อน สนใจเรื่องราวในอดีตที่ตนเองเคยรวมสมัย ตองการ
การยอมรับ การยกยองประสบการณ และความสําเร็จในอดีตที่ผานมา
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ (Museum Exhibition)
การจัดนิทรรศการเปนภารกิจหนึ่งของพิพิธภัณฑ เปนหนาที่สําคัญที่สุดในการใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องราวที่จัดแสดง นิคม มูลิกะคามะ กลาวถึง การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสรุปความไดวา
หนาที่สําคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ คือ การใหความรูแกประชาชนในรูปของการดูวัตถุตาง ๆ แทนการ
ฟงหรือการศึกษาขอความในเอกสารตาง ๆ การจัดนิทรรศการจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ตองปรากฏใน
พิพิธภัณฑการจัดนิทรรศการเสริมนาจะเปนกิจกรรมที่ขาดไมได การพัฒนาเทคนิคใหมีการใชแสง สี
เสียง เขามาประกอบ ทําใหนิทรรศการกลายเปนสื่อประชาสัมพันธที่มีอิทธิพลตอ
การศึกษาของประชาชน 117 นิทรรศการในพิพิธ ภัณ ฑถือ เปน สื่อ การประชาสัม พัน ธ ที่มี
บทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสารและเรื่องราวของพิพิธภัณฑใหประชาชนทั่วไปไดทราบ ผูเขาชม
สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระโดยสรุปจากนิทรรศการได
สมัยแรกเริ่มที่จัดตั้งพิพิธภัณฑนั้นยังไมมีหลักเกณฑในการจัดแตอยางใด เปนเพียงการนํา
ออกมาตั้งแสดงใหประชาชนชมเทานั้น ตอมามีห ลักการงาย ๆ วา ของพวกเดียวกันก็จัดแสดงไว
ดวยกัน (Object) หรือถาเปนเรื่องเดียวกันไมวาจะตางยุดตางสมัยก็รวมกันไวเปนเรื่อง (subject) เชน
พระพิมพ เครื่องจักสาน ฯลฯ เปนตน โดยมีบัตรประจําวัตถุบอกเรื่องราวความเปนมาของวัตถุนั้น
ไวดวย
ปจจุบัน นิทรรศการตาง ๆ ไดมีการพัฒนาเจริญรุดหนาขึ้น มีการสรุปเรื่องราวเปนฉาก
เปนตอน และใชวิทยาการสมัยใหมเขาไปประกอบดวย การบริการทางการศึกษาของประชาชนในรูป
ของการจัดแสดงจึงมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันมากขึ้น รวมถึงการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ดวย จนนิทรรศการกลายเปนสื่อ ซึ่งเปนการเผยแพรเรื่องราวของการสื่อสารที่
สําคัญในปจจุบัน พิพิธภัณฑแหงใดจะไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชนมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับมาตรฐานของการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการจึงเปนการสื่อสารที่สําคัญยิ่ง พิพิธภัณฑหลาย
แหงในปจจุบันไดจําแนกการจัดนิทรรศการออกตามกลุมผูชมกลุมใหญ ๆ 3 กลุม โดยอาศัยความรู
และระดับปญญาของผูชม คื อ กลุมเด็กอายุประมาณ 12 ป กลุมผูชมหนุมสาว และกลุมผูชมที่เปน
ผูเชี่ยวชาญ หลักการสําคัญในการจัดนิทรรศการมี 3 ประเภท คือ
1. การจัดนิทรรศการประจํา (Permanent Exhibition) เปนการจัดนิทรรศการในหองใด
ห อ งหนึ่ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ ย า งถาวร ไม มี โ ยกย า ยเปลี่ ย นแปลงเรื่ อ งราวต า ง ๆ ควรจั ด ลํ า ดั บ ให
ตอเนื่องกัน
2. การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาคนควา (Educational Exhibition) เปนนิทรรศการ
ถาวรเชนกันแตจุดมุงหมายของหองแสดงประเภทนี้ เนนในเรื่องวัตถุและการศึกษาคนความากกวาใน
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ดานความงามและความเพลิดเพลิน มีลักษณะที่เนนหนักในเรื่องระเบียบ และประวัติความเปนมาของ
วัตถุ จํานวนวัตถุ และประเภทของวัตถุ มีลักษณะที่คลายคลึงกับการเก็บของคงคลัง เวนเสียแตวาเปด
ใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเขาชมเพื่อศึกษาหาความรู
3. การจัดนิทรรศการชั่ว คราวหรือนิทรรศการพิเศษ (Temporary Exhibition) เปน
กิจกรรมที่มีบทบาทตอ พิพิธ ภัณ ฑม ากที่สุด เนื่อ งจากพิพิธ ภัณ ฑจํา เปน ตอ งมีก ารเคลื่อ นไหวจัด
กิจกรรมตาง ๆ เราความสนใจเพื่อประโยชนในการศึกษา รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรูของประชาชน
บทบาทของการจัดนิทรรศการพิเศษจึงเปน สิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะเรื่องราวขาวสารตาง ๆ ของ
พิพิธภัณฑหากไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว ผูชมจะเกิดความเบื่อหนาย
ระบบการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ (Technical Presentation)
การจัดนิทรรศการมีหลายแบบ ซึ่งพิพิธภัณฑ ห ลายแหง ไดพัฒ นาเทคนิค เฉพาะขึ้น ตาม
ความเหมาะสมของพิพิธภัณฑนั้น ๆ มีการปฏิรูปทั้งทางดานเนื้อหาสาระ และการเนนความสําคัญของวัตถุ
ที่จัดแสดง โดยการใชแสง สี และเสียงเขามาประกอบดวย มีการประยุกตสื่อประเภทโสตทัศนศึกษา
เขามาประกอบดวย ทําใหผู เขาชมมีความจําไดนาน เปน ผลใหหองแสดง และการจัดนิทรรศการ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายมากขึ้น ระบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑอาจจําแนกเปนหมวดหมูได
ดังนี้
1. การจัดแสดงวัตถุตามแบบธรรมชาติ (Natural Presentation)
2. การจัดตั้งตามอิริยาบถของสัตว (Habital Group)
3. การจัดแสดงตามสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา (Ecological Presentation)
4. การจัดแสดงตามความเปนจริง (Realistic Presentation)118
จากการที่กลาวมาในขางตนเกี่ยวกับบทบาทการบริหารจัดการมิวเซียมไดเพิ่มมากขึ้นจน
กลายเปนความรับผิดชอบ ของฝายที่จะวางแผนจัดกิจกรรมภายในความหมายของคําวา "การศึกษา"
ตองมีโครงการการสอน ตองพัฒนากิจกรรมการสอนใหมีความเกี่ยวโยงกับนิทรรศการ สําหรับ
นักเรียนและผูชมพิเศษ ความสําเร็จของงานที่ยุงยากของเจาหนาที่การศึกษา (Museum Education)
ในมิวเซียมจําเปนตองมีความชํานาญ ในการเปนครูที่มีความรูวิชาครู แตตองแตกตางไปตามกลุมคนที่
ตองสื่อสารดวย งานของเจาหนาที่การศึกษาจะตองเกี่ยวของกับกลุมคนซึ่งมี ความแตกตางกันทาง
ลักษณะและเจาหนาที่ การศึกษาตองมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษางาย ๆ ที่จะทําใหผูเขา
ชมเขาใจ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาจากงานวิชาการของสถาบัน และตองวางแผนโปรแกรมการศึกษา
โรงเรียน อาสาสมัคร เจาหนาที่การศึกษาที่ดีจะถูกสรางขึ้นมาจากการที่เปนผูเขาใจ แนวคิด เปาหมาย
ขอมูล ประวัติและการพัฒนาของพิพิธภัณฑสถานนั้น ๆ
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พิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนย (South-East Asian Music Museum)
พิพิธภัณฑดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนย (South-East Asian Music Museum) เปนประวัติศาสตร
ของชุมชนและมนุษยชาติ เปนเรื่ องราวในอดีตที่จะสรางภูมิปญญา สรางความภูมิใจใหกับ สังคม
ปจจุบัน พิพิธภัณฑดนตรีเป นพิพิธภัณฑเฉพาะทาง (ดนตรี) เปนสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องดนตรี
บันทึกวิธีการบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรี ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบาน และเครื่อง
ดนตรีใ นภูมิภ าคอุ ษ าคเนย รวมถึงวิถีชีวิต ที่เกี่ย วกับ พิธีกรรมที่ใชดนตรีประกอบ โดยมีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูนําทางวิชาการดนตรี
เครื่องดนตรีในพิพิธภัณฑดนตรี ไดมาจากการรวบรวมเครื่องดนตรีที่ไดรับบริจาคเปนหลัก
รวมกับเครื่องดนตรีเดิมที่มีอยูแลวของวิ ทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องดนตรีที่ซื้อ
เฉพาะเพื่อประโยชนของพิพิธภัณฑ เครื่องดนตรีที่ทายาทของนักดนตรีคนสําคัญๆ ของชาติไดมอบไว
ให เครื่องดนตรีชิ้นสําคัญๆ ที่หาซื้อจากแหลงบานเครื่องดนตรี และเครื่องดนตรีที่ซื้อจากแหลงทั่วไป
เสียงดนตรีพื้นบานในภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยงานวิจัย อาทิ ดนตรีชาวสยาม เพลงสวดใน
พุทธศาสนา ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย การนําคณะนักดนตรีมาแสดงในระยะเวลาที่ผานมาตั้งแต
พ.ศ.2530 เปนตนมา ดนตรีเหลานั้นถูกเก็บรวบรวมไวในรูปแบบตางๆ อยางนอยที่สุดก็เปนขอมูล
พื้นฐานที่จะใชในการคนควาในลําดับตอไป
พัฒนาการและประวัติศาสตรสังคม นับหลายรอยป เสียงเพลงและเครื่องดนตรีซึ่งเปน
อุปกรณของสังคมไดถูกพัฒนาและสรางขึ้นจํานวนมาก เปนมรดกตกทอดสืบตอกันมา เครื่องดนตรี
จํานวนมากไมไดใชเนื่องจากเจาของลมตาย ไมมีทายาทสืบทอดมรดก จึงถูกทิ้ง อยูในบาน อยูในวัด
อยูในที่ลับตาคน โดยเครื่องดนตรีไมไดรับใชสังคมอีกตอไป เครื่องดนตรีเหลานั้นจึงมีความหมายอยาง
มากตอสังคม โดยการนําเสนอไวในพิพิธภัณฑดนตรี
บทเพลงจํา นวนมากถูกใชป ระกอบพิธีกรรมตางๆ ใชในกิจกรรมของสังคม ทั้ง ที่เ ปน
พิธีกรรมและงานสังสรรครื่นเริง ดนตรีเหลานั้นยังคงยึดถือทํากันเปนประเพณีสืบตอกันมา กลายเปน
บทเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงไมได จึงเปนหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่เหลืออยู แม
จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใหผิดแผกไปบางตามกาลเวลา แตก็เปนความเปลี่ยนแปลงที่จําเปนจริงๆ โดย
รูเทาไมถึงการณ เฉพาะเงื่อนไขและขอจํากัดเทานั้น แตจิตวิญญาณของเพลงยังคงอยู
พิพิธภัณฑดนตรี เปนเครื่องหมายบอกความเจริญของสังคม “ดนตรีเปนอยางไร สังคม
เปนอยางนั้น สังคมเปนอยางไร ดนตรีเปนอยางนั้น” เนื่องจากดนตรีเปนการแสดงออกของความรูสึก
นึกคิด (รูสึก เปนปจ จุบัน นึก ถึง อดีต และคิด ถึง อนาคต) ที่อ อกมาจากจิต ใจของคน “เสีย งใสใจ
สะอาด” ดนตรีที่สะอาด ออกมาจากจิตใจที่สะอาด และดนตรีเปนอาภรณของผูเจริญ เมื่อดนตรีทําให
จิตใจสะอาด ดนตรีจึงเปนเครื่องหอหุมใหจิตใจคนเปนผูเจริญ
พิพิธภัณฑดนตรี เปนการนําอดีตมารับใชปจจุบัน มองเห็นอดีตโดยมองผานพิพิธภัณฑ
ดนตรี ใชเ ทคโนโลยีชว ยใหการมองเห็นอดีตไดชัด เจนยิ่งขึ้น และพิพิธ ภัณฑดนตรีเ ปน การสรา ง
บรรยากาศใหเกิดความไพเราะ เกิดเปนความงาม สามารถเชื่อมโยงจิตใจคนดวยเสียงดนตรี ทั้งนี้
เพราะดนตรีเปนเสียงที่มีอํานาจ เสียงเปนพลัง (งาน) เสียงสรางความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหว
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สรางความเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงทําใหสังคมพัฒนา ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมาก ก็ยิ่ง
พัฒนามากดวย
พิพิธภัณฑดนตรี เปนศูนยกลางการแสดงดนตรี (โบราณ ดั้งเดิม) โดยเฉพาะอยางยิ่งดนตรี
ในภูมิภาคอุษาคเนย (South-East Asia) เนื่องจากยังไมมีการสรางพิพิธภัณฑดนตรีขึ้นในภูมิภาคนี้
ดังนั้นประเทศไทยจึงเปนประเทศเดีย วที่สามารถรวบรวม กํากับ จัดการใหพิพิธ ภัณฑดนตรีเปน
สถานที่แสดงบทบาทและมีศักยภาพของภูมิภาคได
พิพิธภัณฑดนตรี เปนแหลงความรู เปนมหาอํานาจของความรู เปนแหลงความบันเทิง
และเปนแหลงทองเที่ยวทางวิชาการ โดยขายความเปนมา ขายวิถีชีวิต และขายวัฒนธรรมใหเปน
สินคาโดยที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองนอยที่สุด119
บทบาทของพิพิธภัณฑดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรีเปนเครื่องหมายของความเจริญของประเทศของภูมิภาค เปนการนําเสนอ
วิถีชีวิตของคนไทยและคนในภูมิภาค เปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษา เปนตัวอยางการ
พัฒนาวัฒนธรรมชาติ เปนการสรางวัฒนธรรมใหเปนสินคาเพื่อขายเปนรายได โดยไมตองสูญเสีย
ทรัพยากร และเผยแพรความรูสูสาธารณะ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ด นตรี เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ท างวิ ช าการและเป น ผู นํา ทาง “มนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร” ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางชัดเจน
(CulturalZone) ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนตัวอยางใหกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ สรางความ
สนใจ ใหความสําคัญ และใหคุณคาในศิลปวัฒนธรรมชาติที่เปนรูปธรรมที่สุด
พิพิธภัณฑดนตรีเปนการแปลงสินทรัพยเปนทุน “ทุนทางวัฒนธรรม” เปนแหลงนํารายได
จากการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของคนในชาติและเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวนานาชาติ
สรางรายไดโดยขายวิถีชีวิตของชุมชนในภูมิภาคอุษาคเนย
พิพิ ธ ภั ณ ฑ ด นตรี เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาดนตรี โดยเป ด สอนวิ ช าดนตรี ข องโลก
(World Music) อาทิ การเปดสอนวิชาดนตรีในทองถิ่นตางๆ ของภูมิภาค ดนตรีมอญ ดนตรีพมา
ดนตรีกะเหรี่ยง ดนตรีไทย ดนตรีไทยดํา ดนตรีไทยพวน ดนตรีไทยใหญ ดนตรีลาว ดนตรีเขมร ดนตรี
ญวน ดนตรีจีน ดนตรีอินเดีย ดนตรีมลายู ดนตรีชวา ดนตรีบาหลี และดนตรีญี่ปุน เปนตนโดยเชิญ
นักวิชาการดนตรีนั้นๆ มาสอน 7-10 วัน (48 ชั่วโมง สําหรับ 3 หนวยกิต) แสดงสาธิตโดยนักดนตรี
ชาวบาน แลวใหนักศึกษาที่เรียนดนตรีจากทั่วโลกที่สนใจดนตรีดังกลาว ลงทะเบียนเรียนแลวสามารถ
โอนยายหนวยกิตขามมหาวิทยาลัย ขามประเทศได เปนการจัดการศึกษาดนตรีทองถิ่นในภูมิภาค
ดนตรี ข องโลก (World Music) เพื่ อ ให นั กศึ ก ษาจากทั่ ว โลกได เข า มาเรีย นในหลั ก สู ตรเรง รั ด
(MasterClass) หลักสูตรเขาคายดนตรี (Music Camp) โดยคิดเปนวิชาเรียน (จํานวน 3 หนวยกิต)
เพื่อที่จะโอนกลับไปใหกับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด120
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สุกรี เจริญสุข , สูจิบัต รเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษอ าคารพิพิธ ภัณ ฑ ดนตรีอุษาคเนย
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เปาหมายการจัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรีจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมความรูดานดนตรี คนดนตรี เครื่องดนตรี เสียงดนตรี
วิธีการบรรเลง ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบาน และเครื่องดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย ซึ่งเปน
มรดกของชาติใหเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ใหสังคมไดศึกษาและเปนแหลงการเรียนรู
จัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี เพื่อการศึกษา เก็บรักษาดูแล และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งเปน
วิถีชีวิตของผูคนในสังคมและเปนประวัติศาสตรของชนชาติ
จัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี เพื่อพัฒนาและสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมและความรูของชาวบาน
และชาวโลกในมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรูของชาติ โดยพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอดีตให
เปนสินคา สรางใหเปนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยว
ตนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี โดยรวบรวมเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญๆ
ของชาติ รวบรวมเครื่องดนตรีของบุคคลสําคัญจากบานเครื่องดนตรีตางๆ อาทิ ปครูมีแขก เครื่อง
ดนตรีสมัยกรุงธนบุรี และสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร เครื่องดนตรีของทูนกระหมอมบริพัตร เครื่อง
ดนตรีของวังตางๆ เครื่องดนตรีบานจางวางทั่ว (พาทยโกศล) เครื่องดนตรีบานครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เครื่องดนตรีของครูดนตรีคนสําคัญๆ และเครื่องดนตรีจากบานชางตางๆ ที่
ทําเครื่องดนตรีเปนตน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี เพื่อสรางเปนแหลงความรูดนตรีของโลก ที่นักเรียนดนตรีจาก
ทั่วโลกไดมีโอกาสเขามาศึกษาและเรียนได โดยลงทะเบียนผานวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ การจัดตั้งพิพิธภัณฑดนตรี เพื่อสรางพิพิธภัณฑดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเปนเจาฟานักดนตรี ทรงรักดนตรี
และทรงสะสม เก็บรักษาเครื่องดนตรีไวเปนจํานวนมาก เปนมิ่งขวัญและกําลังใจใหกับสังคม
พิพิธภัณฑดนตรีเริ่มออกแบบเมื่อป พ.ศ.2550 ในสวนของพฤกษาดุริยางค ถนนดนตรี
อนุสาวรีย รานอาหาร Music Square ธุรกิจดนตรี ศาลาครูมีแขก และสะพานเชื่อมบริเวณอาคาร
สวนตัวพิพิธภัณฑดนตรี ไดออกแบบในป พ.ศ.2551 นอกจากนี้ไดมีการดูงานและทํางานวิจัยเรื่อง
พิพิธภัณฑดนตรีดวย สวนการกอสรางนั้นจะเริ่มการกอสรางพิพิธภัณฑดนตรี ในตนป พ.ศ.2552 และ
การกอสรางทั้งหมดจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2553 นอกจากนี้พิพิธภัณฑดนตรี ยังไดรั บการสนับสนุน
โครงการวิจัยเรื่องเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย จากรัฐบาลเยอรมัน โดยในป พ.ศ.2552 ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ผานนักวิชาการดนตรีชาวเยอรมัน เปนเงิน 6 ลานบาท121
ความจําเปนและความสําคัญของพิพิธภัณฑดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย (South-East Asia Music Museum) เปนเรื่องใหม
สําหรับสังคมไทย แมจะมีเครื่องดนตรีไทยจํานวนมากเก็บไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอยูแลวก็ตาม
แตพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนเพียงการเก็บเครื่องดนตรีเกาๆ เอาไวเทานั้น ไมไดแสดงถึงความ
เปนมา ไมมีบทบาทของเครื่องดนตรี ไมไดบอกวิถีชีวิตของคนในสังคมและวัฒนธรรมดนตรีแตอยางใด
และที่สําคัญก็คือไมไดมีบทบาทอื่นๆ ของดนตรีนอกจากการแสดงเครื่องดนตรีเทานั้น ไมมีเสียง ไมมี
121
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ความเปนมา ไมสามารถสรางบทบาทที่สําคัญแสดงใหกับสังคมได
พิพิธภัณฑดนตรี เปนการนําเสนอวิถีชีวิตของสังคมและวั ฒนธรรมในมุมมองใหม เสนอ
ดนตรีใหเปนหุนสวนของชีวิตที่สําคัญของประวัติศาสตรชาติ เพราะดนตรีมีบทบาทสรางรสนิยม คุณคา
และบรรยากาศของสังคม ดนตรีเปนวิญญาณของสังคม ทั้งๆ ที่สังคมชาวสยามมีประวัติศาสตรความ
เปนมาที่ยาวนานหลายรอยหลายพันป แตก็ไมมีพิพิธภัณฑดนตรีที่บงบอกความเปนมาและบงบอก
ความเจริญของสังคม เนื่องจากไมมีใครทําพิพิธภัณฑและไมมีใครรวบรวมเครื่องดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาดนตรีชั้นนําของภูมิภาค
อุษาคเนย จั ด การศึกษาทุกระดั บ ตั้งแตระดับเตรียมอุดมดนตรี กระทั่งปริญญาเอก ในการสร า ง
พิพิธภัณฑดนตรี (Music Museum) นั้น เปนการสรางความสมบูรณแบบใหกับการศึกษาดนตรีและ
เปนการสรางประวัติศาสตรใหกับสังคมชาวสยามที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดของพัฒนาการของสังคม ทั้ง
ดานการวิจัยหาองคความรูจากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสรางสรรคองคความรูใหม
พิพิธภัณฑดนตรี เปนสถานที่ใหมที่วิทยาลัยดุริยางคศิลปจะนําเสนอในลําดับตอไป บน
พื้น ที่ 5 ไร อยู ใ นพื้น ที่ว ัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลัย มหิด ล โดยมีว ัต ถุป ระสงคเ พื่อ รวบรวม
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาค รวบรวมเครื่องดนตรี เสียงดนตรี
วิธีการบรรเลง ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบาน และเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ซึ่งเปน
มรดกของชาติใหเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ใหสังคมไดศึกษาและเรียนรู
พิพิธภัณฑดนตรีเปนสถานที่เพื่อการศึกษา เก็บรักษาดูแล และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี
ซึ่งเปนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมและเปนประวัติศาสตรของชนชาติ เพราะดนตรีเปนอยางไร สังคมเปน
อยางนั้น สังคมเปนอยางไร ดนตรีเปนอยางนั้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ดนตรีใหเปนแหลงเรียนรู สนับสนุน
การทองเที่ยว พัฒนาดนตรีใหเปนสิน คา พิพิธ ภัณฑดนตรีจะเปนเปาหมายใหมในการศึกษาดนตรี
ของไทย122
พื้นที่พิพิธภัณฑดนตรี
1. พื้นที่ของพิพิธภัณฑดนตรีประมาณ 10,000 ตารางเมตร เปนอาคาร 6 ชั้นมีความสูง
ประมาณ 30 เมตร
2. พื้นที่ในผืนน้ําทางทิศเหนือของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล อยูติดทาง
ทิศใตของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย บนพื้นที่ ประมาณ 5.5 ไร โดยสรางมูลคาเพิ่มจาก
พื้ น น้ํ า ให เ ป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ด นตรี แ ละแสดงภู มิ ทั ศ น ที่ ส วยงามเพื่ อ ให เ ป น พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พื้นที่พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ด นตรี ประกอบไปด ว ยหมู เ รื อ นกลางน้ํา ห อ งพั ก คอย หอแสดง
นิทรรศการ หองซอมเครื่องดนตรี (เกา) หองสาธิตดนตรี หองฉายภาพยนตร หองพิพิธภัณฑ หอง
แสดงเครื่องดนตรี หองแสดงดนตรี เวทีแสดงดนตรีในพิพิธภัณฑ เวทีแสดงดนตรีหนาพิพิธภัณฑ หอง
ขายของที่ระลึก หองอาหาร และเรือนรับรองแขกกลางน้ํา
4. ในพื้นที่ชั้น 1-2 ของพิพิธภัณฑดนตรีเปนพื้นที่แสดงความเปนภู มิภาคอุษาคเนย เมื่อ
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ผูชมหรือนักศึกษาเดินผานชั้น 1-2 ของพิพิธภัณฑดนตรี สามารถเขาใจวิถีชีวิตและความเปนชุมชนใน
ภูมิภาคอุษาคเนยมากขึ้น
5. พื้นที่ชั้น 3-4 ของพิพิธภัณฑดนตรีเปนพื้นที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคอุษาคเนย
กับโลกวาเปนอยางไร อุษาคเนยอยูกับโลกอยางไร และแสดงถึงอิทธิพลของอุษาคเนยที่มีตอโลก
6. พื้นที่ชั้น 5 ของพิพิธภัณฑด นตรี เ ป น พื้ น ที่ ข องการแสดงนิ ท รรศการดนตรี ข องโลก
(World Music) เปนพื้นที่สําหรับนิทรรศการหมุนเวียน
7. พื้นที่ชั้น 6 ของพิพิธภัณฑดนตรีเปนหองแสดงดนตรี (Recital Hall) เปนพื้นที่ของ
ดนตรีพื้นบาน ดนตรีประจําชาติ และดนตรีพื้นเมือง เปนตน มีที่นั่งประมาณ 150 ที่นั่ง โดยมีเวทีอยู
ตรงกลาง และมีที่นั่งเรียงรายอยูโดยรอบ สําหรับเวทีนั้นสามารถหมุนไดประหนึ่ง “โตะจีน” เพื่อเปด
โอกาสใหผูชมสามารถดูนักแสดงไดรอบ
8. ทางเขาพิพิธภัณฑดนตรีเปนกระเชาลอยฟาสรางเปนหอคอยสูง 30 เมตร เชื่อมกับตัว
อาคารพิพิธภัณฑดนตรี สรางความตื่นเตนใหกับผูชม โดยรวมพิพิธภัณฑดนตรี มหาวิทยาลัยที่เปน
แหลงความรูของชุมชน และเปนสวนสนุกรวมเขาดวยกัน เพื่อใหเด็กๆ อยากชมพิพิธภัณฑดนตรี แลว
ชักชวนพอแมมาชมพิพิธภัณฑดนตรีดวย123
การออกแบบพิพิธภัณฑดนตรี
การออกแบบพิพิธภัณฑดนตรี เปนหนาที่ของคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล ซึ่งเปนผูออกแบบ
โครงการอาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้คณะผูที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานในพิพิธภัณฑดนตรี ไดเดินทางไปดูงานรวมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งประกอบดว ยคุณนิ วัติ กองเพียร เพื่อนศิล ป น ที่มีความเขาใจงานพิพิธ ภัณฑ คุณพิสิ ฐ
เกียรติสุขศรี และคณะวิศวกรจากบริษัทที่เปนผูรับเหมากอสรางอาคารพิพิธภัณฑดนตรี อาจารย
กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ผูดูแลการกอสราง รวมทั้งคณบดีเอง รองศาสตราจารยสุกรี เจริญสุข รวมไปดู
งานวา ฝรั่งเศสทําพิพิธภัณฑดนตรีอยางไร
การออกแบบใหเปนอาคารพิพิธภัณฑดนตรี ตั้งอยูกลางน้ําประหนึ่งหอไตรในสมัยโบราณ
ที่เปนอาคารมีน้ําลอมรอบ ปองกันไฟไหม ปองกันปลวกขึ้น แตสําหรับพิพิธภัณฑดนตรีนั้ น ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขวาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยไมมีอีกแลว ซึ่งมีสระน้ําขนาด 5.5 ไร ที่มหาวิทยาลัยไดขุดเพื่อเอาดิน
ไปถมกอสรางอาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สระน้ําในบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล และเปนพื้นที่ติดอยูกับ วิทยาลัยดุริยางคศิล ป
อธิการบดีในขณะนั้น ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ ไดอนุมัติพื้นที่ใหสรางพิพิธภัณฑ
ดนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 จึงเปน พื้น ที่เหมาะสมที่สุด อาศัยเงื่อนไขที่ป รับใหเขากับ ความ
ตองการ124
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรู จากรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูและการสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนาดานการอานออกเขียนไดและเปนบุคคลแหง
การเรียนรูของสํานักงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน (วพร.) พบวา
ผลการจัดการเรียนรูดานผู เรียนพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาเฉลี่ยของการเปนบุคคลแหง
การเรียนรูสูงขึ้น ดานครู พบวา มีทักษะการเขียนแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูหลากหลายทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน มี
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากเดิมที่มุงพัฒนาใหนักเรียน
ทํารายงาน/ผลงานมาเนนการพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคมดวย ไดแก การใชกระบวนการกลุมในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานผูบริหาร พบวา มีทักษะในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการใช
กระบวนการเชิงระบบ รวมพลังครูทั้งโรงเรียนใหพัฒนางานในการปฏิรูปการเรียนรูตามวงจร PDCA
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน มีการจัดและพัฒนาแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นในโรงเรียนที่พรอม
และเอื้อตอการเรียนรูทําใหมีการใชประโยชนมากขึ้น สวนแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึ กษาผูบริหารก็
สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการเขามามีสวนในการจัดการเรียนรูจนนักเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่นอยางกวางขวาง 125 สําหรับรายงานผลการวิจัยเรื่อ งการวิจัย และพัฒนา
แหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต กรณีศึกษานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา แหลงเรียนรูแตละแหงไมไดมีสาระ
ความรูเ พีย งดา นใดดา นหนึ่ง เทา นั้น แตจะมีความรูสะสม และซอนทับปะปนกันอยูเปนจํานวนมาก
คุณลักษณะและปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อนําไปสูการพิจารณา
ประเมินศักยภาพและคัดเลือกแหลงเรียนรูเพื่อการกําหนดรูปแบบการพัฒนาประกอบดวยปจจัย 10
ประการ คือ 1) ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู 2) ความโดดเดนของทรัพยากรแหลง
เรียนรู 3) กิจกรรมภาคปฏิบัติ 4)ความนาสนใจของทรัพยากรที่มีอยูในแหลง 5) ความหลากหลายของ
ความรูที่มี 6) การดูแลรักษาสภาพแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม 7) การเขาถึง 8) ความพรอมของ
ปจจัยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประเภทวิทยากร/ผูแนะนํา 9) ความพรอมของปจจัยอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูประเภทสื่อเอกสารและ 10) ความพรอมของปจจัยอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูประเภทสื่อนิทรรศการ/ปายและเกณฑ ในการคัดเลือกแหลงเรียนรูเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ
กําหนดรูปแบบการพัฒนามี 9 ขอคือ 1) มีทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลาย 2) มีสาระความรูที่
หลากหลาย 3) มีวัตถุประสงคในการเปนแหลงเรียนรู ตามมาตรา 25 4) การเขาถึงสะดวกและ
ปลอดภัย 5) มีวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ/ผูแนะนํา/ผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดตามมาตรา 23
และมาตรา 24 6) มีทรัพยากรที่โดดเดนนาสนใจสอดคลองกับหลักสูตรและมีสาระการเรียนรูตาม
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มาตรา 23 7)มีการปฏิบัติกิจกรรมที่กระตุนใหเกิด กระบวนการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 8) มีเนื้อหา
สาระทางวิช าการหรือวิช าชีพที่ไมมีห รือ มีแตเขาถึง ไดย ากในโรงเรีย นวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัย
และ 9) ในกรณีของเอกชนผูครอบครองหรือเจาของแหลงเรียนรูมีความเต็มใจที่จะพัฒนา 126 สวน
ศิริพร ทวีชาติ ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
แหลงขอมูลเพื่อเสริมสรางความสามารถดานสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในป
พ.ศ. 2545 ในรายวิชาสังคมศึกษา พบวา นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรูโดยใชแหลงขอมูลเปนหลักมีความสามารถดานสารสนเทศเกี่ยวกับความรูความเขาใจทาง
สารสนเทศโดยเฉลี่ยรอยละ 51 มีความสามารถดานสารสนเทศเกี่ยวกับการใชกระบวนการสารสนเทศ
โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี มีความสามารถดานสารสนเทศเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการใชสารสนเทศ
ในสังคมโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5127 และในป พ.ศ. 2548 มนูญ ศรีสนามได
ทําการศึกษา สภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การใชแหลงเรียนรูในชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ บุคคล สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง ประเภทศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยส รางขึ้นอยูในระดับ มาก และโดยรวมทั้ง 5
ประเภทอยูในระดับปานกลาง สภาพปญหาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน แหลงเรียนรู กฎหมาย และระเบียบขอปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง ดานงบประมาณอยูในระดับมาก และโดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการใชแ หลงเรียนรูในชุมชนประเภทอาคารสถานที่บุคคล ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น และสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และประธานนักเรียน พบวา ทุก
ประเภทไมแตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบปญหาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และประธานนักเรียน พบวา ไมแตกตางกัน 4 ดาน
คือ ดานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน แหลงเรียนรู กฎหมาย และระเบียบขอปฏิบัติมี
ความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานงบประมาณ128
126

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , การวิจัยและพัฒนา
แหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต กรณีศึกษานครประวัติศ าสตรพ ระนครศรีอยุธ ยาและ
พื้นที่ใกลเคียง (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ม.ป.ป.), 5-6.
127
ศิริพร ทวีช าติ , “การพัฒนารู ป แบบการเรีย นการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
แหลง ขอ มูล เปน หลัก เพื่อ เสริม สรา งความสามารถดา นสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 97.
128
มนูญ ศรีสนาม, สภาพและปญหาการใชแหลงการเรียนรูในชุมชนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 2, เขาถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2550, เขาถึง
ไดจาก http://learners.in.th/blog/chokthumrong-crm/46713
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ธีรศักดิ์ วิเศษชัยนุสรณ ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตอการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่นในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา หนาที่
ดานการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ซึ่งเปน วัตถุป ระสงคข องการจัด ตั้ ง พิพิธ ภัณฑส ถานแหง ชาติ
กําแพงเพชร ไมไดมีบทบาทในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทั้งที่ผูบริหารใหความสําคัญมาก มี
ปจจัยเรื่องแนวคิดที่ยังไมใหความสําคัญระดับการศึกษาไมเทาเทียมกัน ยังไมใหความสนใจเรื่องการ
สื่อสารระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกับโรงเรียน ไมไ ดเปนแหลงขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น
ที่ครูจะจําเนื้อหาไปสอน129
สวรรค ตั้งตรงสิทธิกุล ไดศึกษาเรื่อง โครงการออกแบบพิพิธภัณฑเมืองกรุงเทพ ฯ ผล
การศึกษาพบวา การนําเสนอในพิพิธภัณฑไดมีการปรับเปลี่ยนมาสูวิธีการนําเสนอแบบศิลปะมากขึ้น
การนําศิลปะมาเปนสวนประกอบเพื่อสรางความนาสนใจใหกับวัตถุ สื่อตาง ๆ ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว
ทั้งทางเทคนิคเนื้อหา และการนําเสนอ นิทรรศการจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางที่
เปนอิสระมากขึ้น ตลอดจนตองสอดคลองกับทัศนะคติ คานิยมรวมสมัย และเขาถึงมวลชนจํานวนมาก130
หัสนัย ริยาพันธ ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑทองถิ่นในจังหวัดหนองคาย
ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดตั้งควรใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑอยางยิ่งเพราะจะเปนประโยชนตอ
การศึกษา และการพัฒนาทองถิ่นทางดานตางๆโดยมีหนวยงานภายในจังหวัดเปนแกนนําในการจัดตั้ง
มีคณะกรรมการฝายตางๆใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวม ดานการจัดกิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมที่
ตองเราความสนใจสงเสริมใหเกิดผลในทางที่ดีงามเกิดจินตนาการความรื่นรมย เพลิดเพลิน โดยการใช
แสงสีแสง และสื่อรูปแบบตางๆที่สามารถสื่อสารไดสองทางตามความตองการ ดานการดําเนินงานเพื่อ
เปนการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมควรเปนเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดี
โบราณวัตถุศิลปวัตถุหัตถกรรมทองถิ่นเปนตน มีกิจกรรมที่ใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมการสัมมนา
การประชุมการแสดงการประกวดการจัดกิจกรรมทางดานตางๆพิพิธ ภัณฑเปนผู กําหนดนโยบาย
วางแผนออกแบบและจัดสรางสื่อแสดงดานการบริหารจัดตั้งคณะกรรมการในการควบคุมและการ
บริหารประกอบดวยบุคคลตางๆ เชน ขาราชการประชาชนและผูเชี่ยวชาญในจัดหวัดหนองคายมี
อิสระในการบริหารมีหนวยงานกลางในการสนับสนุนวิชาการ131
ชํานาญ ภูมาลี ไดทําการศึกษาเรื่ อง การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพิพิธ ภัณฑสถาน
แหงชาติเพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษาควรมี
รูปแบบรายละเอียด ดังนี้ คือ ดานบุคลากรการศึกษามีนักวิชาการศึกษาผูประสานงานกับสถานศึกษา
129

ธีรศักดิ์ วิเศษชัยนุสรณ, “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
ในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538).
130
สวรรค ตั้งตรงสิทธิกุล, การเสนอโครงการออกแบบพิพิธภัณฑกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540).
131
หัสนัย ริยาพันธ, “การนําเสนอรูปแบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด หนองคาย ”
(วิทยานิพนธ ค รุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ, 2540).
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และเจาหนาที่นําชมที่เพียงพอกับผูเขาชม ดานการจั ดนิทรรศการมีการนําเสนอใหผูเขาชมไดรับทั้ง
ความรู ความเขาใจเห็นคุณคาความงาม ความสําคัญ และสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองมีสื่อ
ภาพและเสียง เอกสารแจก คูมือนําชมประกอบการชม ในการชมควรมีการบรรยายสรุปกอนการเขา
ชม อุปกรณนําชมดวยตนเองมีเสียงบรรยายอัตโนมัติ มีการแสดงแสงสีเสียงคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณ
ที่มีปฏิสัมพันธผูชมสามารถทดลองทดสอบได ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการศึกษา ไดแก
หองสมุด หองเรียน หองทดลอง หองปฏิบัติการ หองคนควาสืบขอมูล หองบรรยาย หองประชุม และ
หองสัมมนา นอกจากนี้ยังตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั่วไปอื่น ๆ ดวย เชน ที่พักผอน รานอาหาร
เครื่องดื่ม ที่รับฝากของ และรานขายของที่ระลึก เปนตนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติควรจะมีกิจกรรม
ทางการศึกษาดวย เชน การแสดง และการละเลนตางๆโดยมีการรวมมือจากสมาชิกพิพิธภัณฑสถาน
ในการติดตอเขาชม ครูหรือสถาบันตองมีการเตรียมการทั้งในดานความรูและความสะดวกในการเขาชม
ภายหลังกลับไปจากการเขาชมจะตองมีการประเมินผลดวย132
วิเชียร วิไลแกว ไดศึกษาเรื่อง พัฒนาการของพิพิธภัณฑไทย : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา พิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติ 40 แห ง กระจายอยูใน 29 จังหวัด
พิพิธภัณฑ สถานแหงชาติพัฒนามาจากพิพิธภัณฑสวนพระองคในรัชการที่ 5 ไดพัฒนาเปนพิพิธภัณฑ
ที่เปดใหคนทั่วไปเขาชม โดยใชระบบการจัดการแบบตะวันตก ตอมาในสมัยรัชการที่ 6 เกิดแนวคิด
เรื่องชาตินิยม ทําใหพิพิธภัณฑก ลายเป น สถานที่ จั ด แสดงเฉพาะโบราณวั ต ถุ เ พื่ อ ยืนยันความเปน
เอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ แนวการจัดแสดงที่ใหความสําคัญกับโบราณวัตถุเปนเหตุใหผูเขาชม
ไมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตนกับ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อีกทั้งกรม
ศิลปากรยังไมใหความสําคัญกับวัด ซึ่งเปนรากฐานของพิพิธภัณฑอันเปนภูมิปญญาประจําทองถิ่นแหงนี้
การทําความเขาใจบทบาทของวัดพรอมกับการทบทวนประวัติศาสตร อยางไตรตรองจะนําไปสูการ
ปรับบทบาทของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหเปนสถาบันการศึกษานอกระบบ เพื่อประโยชนในการศึกษา
คนควา และความเพลิดเพลินอยางสมบูรณ133
วรวิทย องคครุฑรักษา ไดศึกษาเรื่อง พิพิธภัณฑที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ในดานการจัดพิพิธภัณฑที่พึงประสงค ควรมีสิ่งที่
ดึงดูดใจในการจัดแสดง รวมทั้งตองมีความหลากหลาย และนําเสนอแสดงวัตถุจําลองที่สามารถหยิบ
จับและทดลองของที่จัดแสดงได ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตองการหองน้ําที่ส ะอาดเพียงพอ มี
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ชํ า นาญ ภู ม าลี , “การนํ า เสนอรู ป แบบการพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ พื่ อ
การศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2542).
133
วิเชียร วิไลแกว , “พัฒนาการของพิพิธ ภัณฑไทย : กรณีศึกษาพิพิธ ภัณฑสถาน
แหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543).
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สถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีรานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ของวาง มีสวนใหพักผอน และดานการ
เขาถึง พบวานักทองเที่ยวตองการใหพิพิธภัณฑอยูในตัวเมือง หรือหมูบานมีปายบอกทางชัดเจน134
ศิรินทิรา ปทมคม ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่น ภัณฑารักษ
ผูบริหารโรงเรียน และครูศิลปศึกษา เกี่ยวกับการใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูสําหรับการ
เรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาจากประชากรในพื้ นที่ที่
พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยูทั่วประเทศ ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรมีความเห็นดวยในระดับสูงทั้ง
4 ดาน คือ ดานการวางแผน การใชดานการใหพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียน
การสอนโดยใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู และดานความคาดหวังตอผลที่การใชพิพิธภัณฑเปน
แหลงเรียนรู135
สุทราสินี วัชรบูล ไดศึกษาเรื่อง พิพิธภัณฑขุมพลังแหงการเรียนรู กรณีศึกษาประเทศ
อังกฤษ ผลการศึกษาพบวา รัฐบาลอังกฤษมีความจริงจังในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนเรื่อง
การสรางลักษณะนิสัยการเรียนรูใหเกิ ดขึ้นแกประชาชนทุกคน ประชาชนตองเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติ การเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาในระบบเพียงอยางเดียวไม
สามารถทําใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการศึกษาไดอยางทั่วถึง เปาหมายของรัฐบาลมิไดอยู
เพียงการปรับปรุงทักษะการอานออก เขียนได และการคํานวณเทานั้น หากแตรัฐบาลตองดําเนินการ
เพื่อใหไดการศึกษาที่กวางไกลยืดหยุนและที่สําคัญมีแรงจูงใจ การศึกษาตองตระหนักถึงความสามารถ
ที่ตางกันของเด็กๆทุกคน และตองใหผลเปนเลิศสําหรับทุกคนดวย คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาแหงชาติ
ดานการศึกษาเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรมคนพบวาองคกรภายนอก ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑ โรง
ละครหอศิลป ศูนยวิทยาศาสตรนั้น สามารถเปนผูใหการศึกษาไดเปนอยางดี มีหลายแหงที่ดําเนินงาน
และจั ดตั้งโครงการทางการศึก ษาและโครงการขยายโอกาสขึ้นแลว ซึ่งองคกรเหลานี้พรอมที่จะให
ความร ว มมือเป นอย างดี ดังนั้ นจึ งเป น หนาที่ของรัฐ บาลที่จะตองระดมทรัพยากร บุคลากร และ
งบประมาณสนับ สนุ น องค กรเหล านี้ เพื่อ ให ป ระชาชนทุ กคนมีโ อกาสได รับ การศึ กษาเต็ มที่ เต็ ม
ศักยภาพ136
อัมรินทร สันตินิยมภักดี ไดศึกษาเรื่อง บทบาทและผลกระทบจากบทบาทดานวัฒนธรรม
พื้นบานภาคใตของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ผลการศึกษาพบวา บทบาทดานการเก็บรวบรวมและ
จัดระบบ ขอมูลไดขอมูลที่มีคุณภาพ นําขอมูลมาจัดระบบจําแนกประเภทและหมวดหมู ทําทะเบียน
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วรวิทย องคครุฑรักษา, “พิพิธภัณฑที่พึงประสงค ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม ” (วิทยานิพนธป ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวัฒ นธรรมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544).
135
ศิรินทรา ปทมคม, “ความคิดเห็นของผูบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่น ภัณฑารักษ ผูบริหาร
โรงเรียนและครูศิลปศึกษาเกี่ยวกับการใชพิพิธภัณฑทองถิ่น เปนแหลงการเรียนรูสําหรับการเรียนการ
สอนวิช าศิล ปศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544).
136
สุ ท ธาสิ นี วั ช รบู ล , รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ขุ ม พลั ง แห ง การเรี ย นรู
กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544), 54.
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วัตถุ บทบาทดานการจัดพิพิธภัณฑคติชนวิทยา จัดแสดงขอมูลประเภท วัตถุของจริง แยกจัดเปนหอง
ตามกลุมขอมูล บทบาทดานการสงเสริมเผยแพร ดําเนินงานเผยแพรผานการจัดประชุมสัมมนา การ
จัดนิทรรศการ การผลิตสื่อตาง ๆ บทบาทดานการวิจัยศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต บทบาท
ดานการใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลแกผูสนใจทั่วไป นอกจากนั้นยังเปนแหลงศึกษาคนควาข อมูล
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมภาคใต สนั บ สนุ น ให มี ก ารวิ จั ย ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม พั ฒ นา
วัฒนธรรมพื้นบาน เปนแบบอยางของการดําเนินการแกหนวยงานอื่น และเปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม137
วิรัช ปณฑพรรธนกุล ไดศึกษาเรื่อง โครงการพัฒนาตนแบบพิพิธภัณฑชุมชน เพื่อศึกษา
ความเปนไปได และแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชน รวมถึงศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑชุมชนใหสามารถดํารงอยูไดหลังการจัดตั้ง โดยศึกษาเฉพาะพื้น ที่ชุม ชนและยานที่สนใจ
บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทรกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปน พื้น ที่ที่มีค วามพรอ มในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสูงโดยศึกษาตั้งแตประเด็นการเริ่มจัดตั้งแนวทางสําหรับการหาผูสนับสนุนดานงบประมาณ
หลักการจัดแสดงเนื้อหา โครงสรางการบริหาร แนวทางการบริหารงาน รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑที่เปนไปได ผลการศึกษาพบวา มีหลายชุมชนที่มีความพรอมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
แตกตางกันตามเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งมีหลักสําคัญในการดําเนินการ คือ ไมควรใหมีการผลักดันจาก
ภายนอกชุมชน ควรชี้แนะแนวทางดานการดําเนินพิพิธ ภัณฑเพื่อใหชุมชนดําเนินการตาง ๆ ดว ย
ตนเอง ซึ่งจะทําใหพิพิธภัณฑนั้นเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยางเต็มที่138
สุริยา สมจันทร ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑพื้นบาน
จา ทวี อํา เภอเมือ ง จัง หวัด พิษ ณุโ ลก ผลการศึก ษาพบวา พิพิธ ภัณ ฑพื้น บา นจา ทวีเ ปน องคก ร
ภาคเอกชนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานวัฒนธรรมพื้นบานของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย
ซึ่งเปนแหลงวิทยาการบูรณาการทางความรูของทองถิ่น มีภาพลักษณที่ดีเปนที่ชื่นชมของนักทองเที่ยว
แตตองไดรับการพัฒนาปรับดานตลาดเพื่อใหพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวีมีความเจริญกาวหนาตอไป โดย
ปรับปรุงสวนผสมของพิพิธภัณฑในดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด139
ชลพงศ อารมณ ดี ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ ร อ ยเอ็ ด ในฐานะ
พิพิธภัณฑประจําเมือง ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑไดมุงเนนการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง
137

อัมรินทร สันตินิยมภักดี, “ศึกษาเรื่องบทบาทและผลกระทบจากบทบาทดานวัฒนธรรม
พื้นบานภาคใตของสถาบันทักษิณคดีศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544).
138
วิรัช ปณฑพรรธนกุล, “โครงการพั ฒ นาต น แบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ชุ ม ชน โครงการทาง
วัฒนธรรม” (วิทยานิพนธป ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545).
139
สุริยา สมจันทร, “การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545).
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รอยเอ็ดในดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา บุคคลสําคัญ โบราณคดี และประวัติศาสตร ศิลปะพื้นบานวิถี
ชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรมผาไหม สงผลใหพิพิธภัณฑสถานมีบทบาทหลักในดานการศึกษา
บทบาทในการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนใน
ทองถิ่น และบทบาทในการจั ดแสดง รวมทั้งมีบทบาทรองในดานการเปนแมแบบของพิพิธ ภัณฑ
ประจําเมือง บทบาททางดานเศรษฐกิจ และบทบาททางการเมือง140
ประพั ฒ น วรทรั พย ได การศึก ษาวิ จั ย เรื่ อง แหล งการเรี ยนรู แบบบู ร ณาการในพื้ น ที่
โดยรอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษา
ประเภทและจํานวนแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในพื้นที่ศึกษา และ
เพื่อวิเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เนนนักเรียนเปน และการมีสวนรวมของชุมชน
ดวยการวิจัยเอกสาร การสํารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ รายงานผลการวิจัยดวยการพรรณนาวิเคราะห โดย
มีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาเปนรัศมีระยะ 5 กิโลเมตรจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จากการศึกษาพบวา
แหลงการเรียนรูรอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาแตละแหงมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ แตกตางกันไป จําแนกประเภทของแหลงการเรียนรู
แบบบูรณาการออกเปน 5 ประเภท โดยแตละประเภทมีจํานวนแหลงการเรียนรูดังนี้ แหลงการเรียนรู
ดานประวัติศาสตรทองถิ่น จํานวน 8 แหลง แหลงการเรียนรูดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น จํานวน 12 แหลง แหลงการเรียนรูทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แหลง แหลงการ
เรียนรูดา นการประกอบอาชีพ ที่เ ปน เอกลัก ษณ ของทองถิ่นจํานวน 8 แหลง แหลงการเรียนรูดาน
วิทยาการสมัยใหมจํานวน 9 แหลง จํานวนแหลงการเรียนรูทั้งหมดที่ศึกษาในแตละประเภทเมื่อรวม
แหลงการเรียนรูที่มีชื่อซ้ําอยูในแหลงอื่น ๆ มีจํานวนทั้งสิ้น 33 แหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในแหลงการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและการมีสวน
รวมของชุมชน สงผลใหนักเรียนเปนคนเกง ดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรู ใหมจากกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
เปนไปตามความตองการของผูเรียน ดวยกิจกรรมที่ผสมผสานและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยมีการวางแผนในการกําหนดโครงการรวมกันระหวางสถานศึกษา ครูผูสอน
และชุมชนที่เกี่ย วของ สํา หรับการดําเนินงานของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสามารถดําเนินการไดใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอน ซึ่งสามารถจัดการเรียนรูไดทั้งบูรณาการแบบคูขนาน บูรณาการ
แบบสหวิทยาการ และบูรณาการแบบโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดทําแผนการเรียนรู สถานศึกษา
เปนสําคัญ141
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ชลพงศ อารมณดี, “บทบาทพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด ในฐานะพิพิธภัณฑ
ประจําเมือง” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546).
141
ประพัฒ น วรทรั พย , แหล งการเรี ยนรู แ บบบูร ณาการในพื้น ที่โ ดยรอบโรงเรี ยน
ศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2546), บทคัดยอ.

94
เชิดชาย หิรัญ โร ไดศึก ษาเรื่อ ง การสื่อ ความหมาย และการรับ รูจ ากนิท รรศการใน
พิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน
มีลักษณะเปนพิพิธภัณฑที่ผสมผสานระหวางหลายรูปแบบ ดานการออกแบบนิทรรศการและวิธีการ
สื่อความหมายนั้นมุงเนนการนําเสนอประวัติศาสตรโบราณคดีและศิลปกรรมเมืองเชียงแสนเปนหลัก
และมีเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุมชนในเมืองเชียงแสนเปนสวนเสริมโดยเนนวิธีการสื่อความหมาย
ผานโบราณศิลปวัตถุเปนสําคัญ142
สิรินยา จุรุเทียบ ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอการจัดพิพิธภัณฑ ของดีเมืองกาฬสินธุ เพื่อ
การศึกษาของชุมชน ผลการศึกษาพบวา สภาพและบทบาทงานบริหารการศึกษาของพิพิธภัณฑ ใน
ดานการจัดแสดงมีเนื้อหาเกี่ย วกับ ทองถิ่น มีป ระโยชน ในหลายดานทั้งใหความรู ความภาคภูมิใจใน
ภูมิลําเนา และสนุกสนาน เมื่อเขาชม ใชประโยชนในการสอนไดหลายวิชา ปจจุบันยังไมสามารถ
สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดทั้งหมด ทั้งการบริการขอมูล การนําเสนอขอมูล การอธิ บาย
การประชาสัม พัน ธ ชุม ชนตอ งการใหมีเ จา หนา ที่นํ า ชม เพิ่ม เนื้อ หาภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และนํา
เทคโนโลยีเขามาชว ย เพิ่มการบริการสื่ อสิ่ งพิมพ เปน ตน ระบบการจัดการพิพิธภัณฑของดีเมือง
กาฬสินธุเพื่อการศึกษาของชุมชนมี 4 องคประกอบ คือ 1) ปจจัยนําเขาระบบจัดการพิพิธภัณฑเพื่อ
การศึกษา คือ สภาพแวดลอม สถานศึกษา ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐ และ
ปจจัยการจัดพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาที่ประกอบดวย นโยบายของพิพิธภัณฑ บุคลากร งบประมาณ
และความตองการของชุมชน 2) กระบวนการ ดําเนินงานของพิพิธภัณฑประกอบดวย การจัดแสดงที่
เนนการใหความรูของดีเมืองกาฬสินธุ ใชการจัดแสดงโดยใชเทคนิคโสตทัศนูปกรณ การบริการศึกษา
ทั้งในและนอกพิพิธภัณฑ 3) การศึกษาชุมชน เปนสิ่งอํานวยประโยชนใหชุมชนได รับขาวสาร ความรู
เขา รว มกิจ กรรม เรีย นรูวัฒ นธรรมภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และรัก ในทอ งถิ่น ตน 4) การประเมิน ผล
ดําเนินการโดยเก็บขอมูลสถิติ สํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมและชุมชนเพื่อนําไปปรับปรุงปจจัย
และกระบวนการดําเนินงานตอไป143
จี้เทง ปยะกาญจน และคณะ ไดศึกษาเรื่ อง การจัดการดานการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ผลการศึกษาพบวา บทบาทของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวนใหญไมไดมีบทบาทตอการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในตางจังหวัด ขาดการสื่อสารระหวางพิพิธ ภัณฑกับ
โรงเรียน นอกจากนั้นการเดินทางก็เปนอุปสรรค สวนการศึกษาพัฒนาการของพิพิธภัณฑแตละแหงก็
กระทําเพียงศึกษาเอกสาร พิพิธภัณฑสวนใหญที่มีการศึกษาจะจัดตั้งโดยรัฐมีกระบวนการคลายกัน
ผูวิจัยเห็นวายังไมมีการศึกษาพัฒนาการการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนพิพิธภัณฑขนาดกลาง และ
รูปแบบการดําเนินการของพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยทั่วไปจะเปนองคกรเล็ก ๆ ในลักษณะครอบครัวหรือ
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เชิดชาติ หิรัญโร, “การสื่อความหมายและการรับรู จ ากนิ ท รรศการในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ :
กรณีศึก ษาพิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติ ” (วิท ยานิพ นธ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546).
143
สิรินยา จุรุเทียบ, “การนําเสนอระบบจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ข องดี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เพื่อ
การศึกษาของชุมชน” (วิทยานิพนธปริยญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546).
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ชุมชน ไมไดมีระบบราชการเขาไปเกี่ยวของ การศึกษาพัฒนาการพิพิธภัณฑที่มีเปนการศึกษาเอกสาร
สามารถประยุกตใชในการวิจัยเกี่ยวกับเอกสารขั้นตนได เพียงแตเอกสารในการวิจัยครั้งนี้มาจากหลาย
แหล งจึงมีความคลาดเคลื่ อนอยู บาง ในส วนของการออกแบบอาคารพิพิธ ภัณฑ ผู วิจั ยนํ ามาเปน
แนวทางในการศึกษาเอกสารและเก็บขอมูล รวมทั้งวิเคราะหการออกแบบ นอกจากนั้นลักษณะเฉพาะ
ของพิพิธภัณฑคติชนวิทยานาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่ง การวิจัยจะไดทราบขอมูลเพิ่มขึ้น ทั้งรูปแบบ
การจัดแสดงที่สะทอนความเปนทองถิ่นแตบูรณาการใหรวมสมัย การกอสรางอาคารที่ใชความตาง
ระดับของพื้นที่มาเปนจุดเดนในการนําเสนอ และวิธีการรวบรวมขอมูลที่ใชแนวทางคติชนวิทยา ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษตางจากโบราณคดี แตยังคงใหความสําคัญกับขอมูลทางโบราณคดีและเอื้อประโยชนแก
กัน และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยหนวยงานของรัฐ144
ชูศรี สุจารักษ ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น ของผูปกครอง ครู และนักเรียนที่มีตอ การ
เรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่นแบบมีสวนรวมในโรงเรียนวัดศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน ผลการศึกษา
พบวา ผู ปกครองรอยละ 61.85 มีสว นรวมในการเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่น และผูปกครองรอยละ
83.33 ไดรับประโยชนจากการเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่น แตรอยละ 74.31 ของผูปกครอง มีปญหา
อุปสรรคในการเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่นแบบมีสวนรวม สวนผลการศึกษาของผูบริหารและครูในดาน
การมีสวนรวมพบวา ผูบริหาร ครู รวมกันเสนอแนวคิดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น จัดทําหนวยการ
เรียนรู จัดทําแผนการเรียนรู และทําเครี่องมือวัดและประเมินผล ในดานประโยชนที่ไดรับจากการ
เรียนรู คือ ไดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดรับความรวมมือระหวางคณะครู
และผูปกครองในการพัฒนาหลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่น ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียน ดานการเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่นแบบมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ดานประโยชนที่
นักเรียนไดรับโดยรวมอยูในระดับมาก ดานความตองการและขอคิดเห็นอื่น ๆ โดยรวมทุกประเด็น
นักเรียนมีความคิดเห็นแสดงความตองการคิดเปนรอยละ 100 145
สํานักเลขาธิการสภาศึกษา ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูพิพิธภัณฑในฐานะเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ มีดังนี้
1. นโยบายและจุดมุงหมาย พิพิธภัณฑควรมีนโยบายเพื่อมุงพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต จุดมุงหมายมีทั้งจุดมุงหมายหลักและจุดมุงหมายเฉพาะ จุดมุงหมายหลักไดแก การเปน
แหลงรวบรวม เผยแพรความรู เปนแหลงธํารงและสืบทอดคุณคาและเอกลักษณของชาติเปนแหลง
คนควาเฉพาะทาง เปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะ เปนศูนยกลางเรียนรูของชุมชน
2. การบริหารจัดการ ควรมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการแบงเปนฝายตามกลุมงาน
หลัก ไดแก งานบริหาร งานวิชาการ ประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน เปนตน ในดาน
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จี้เทง ป ย ะกาญจน และคณะ, โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การด า นการออกแบบ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547).
145
ชูศรี สุจารั ก ษ , “ความคิ ด เห็ น ของผู ป กครอง ครู และนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
พิพิธภัณฑทองถิ่นแบบมีสวนรวมในโรงเรียนวัดศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,
2547).
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การดําเนินงาน ควรมีการวางแผนทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ในดานงบประมาณ ควรไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลเปนหลัก รองลงมาเปนองคกรเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ระหวางประเทศและภาคประชาชน
3. บุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถตรงกับงาน มีจิตใจพรอมใหบริการเปนผูถายทอด
ที่ดี เปนนักประชาสัมพันธและมีจํานวนเพียงพอกั บงานที่รับผิดชอบ ควรมีการพัฒนาบุคลากรและ
สงเสริมใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมที่พิพิธภัณฑควรจัด พิพิธภัณฑควรวิเคราะหหาจุดเดนของตน โดยมีกิจกรรม
หลัก กิจกรรมเสริม จัดกิจกรรมตามความตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุม กิจกรรมที่จัดควรมี
ชีวิตชีวานาสนใจ จัดกิจกรรมนอกสถานที่ จัดทําสื่อตางๆ เผยแพรความรูแกประชาชน
5. มีการประชาสัมพันธเชิงรุก ทําการตลาด สํารวจและกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมาย
และจัดกิจกรรมใหตรงกับความสนใจ สงเสริมใหสถานศึกษาในทองถิ่นเขามาชวยทําหลักสูตรทองถิ่น
รว มกับโรงเรี ยน เขาถึงกลุ มเปาหมายดวยวิธีตางๆ ผู บ ริหารตองมีวิสัยทัศนพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ ตองทําใหพิพิธภัณฑเปนที่ยอมรับวาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
6. การมีสวนรวมของประชาชน กับพิพิธภัณฑ เชน การเขาชม การชวยประชาสัมพันธ
การบริจาคทุนหรือสิ่งของ รวมถึงการเปนกรรมการรวมบริหาร เปนตน
7. การใหบริการ พิพิธภัณฑควรเปดใหบริการทุกวัน โดยหมุนเวียนบุคลากรมาใหบริการ
สวนคาบริการสวนใหญลงความเห็นวาไมควรเก็บคาบริการ
8. การประสานงานและการสร า งเครื อ ข า ย ควรมี ก ารประสานงานร ว มกั บ หลายๆ
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งหน วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่อเปน สว นหนึ่งในการพัฒ นา
แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยประชาสัมพันธใหกับพิพิธภัณฑ
9. การติดตามประเมินผล ควรประเมินใหครอบคลุมทุกเรื่องที่สําคัญ ไดแก โครงสรางการ
บริหาร การดําเนินการ การจัดแสดง กิจกรรมที่ใหบริการและผลการดําเนินงาน เปนตน
10. ความตองการการสนับสนุนจากรัฐบาล การสนับสนุนจากรัฐบาลที่จําเปน ไดแก
10.1 มีนโยบายที่ชัดเจน
10.2 รณรงคสรางความรูความเขาใจแกหนวยงานและประชาชนเรื่องพิพิธภัณฑเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
10.3 รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
10.4 ใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสม
10.5 ใหการสนับสนุนพิพิธภัณฑของเอกชนที่มีทุนนอยใหสามารถเปนแหลงเรียนรู
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรูของแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548).
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พ.อ. สุรศักย วัยคุณา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทหารแหงชาติ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการทหารในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สวนใหญมีความคิดเห็นตอ
แนวทางในการจัดพิพิธภัณฑทหารแหงชาติ ทั้งในดานโครงสรางกายภาพของอาคารในดานองคประกอบ
ทางเทคนิคของอาคาร และในพื้นที่ที่ใหบ ริการในระดับ เหมาะสมมาก สํา หรับ การเปรียบเทีย บ
ความคิดเห็นของขาราชการทหาร (ในศาลาวาการกลาโหม) พบวาขาราชการทหาร (ในศาลาวาการ
กลาโหม) ที่ มีเพศ ชั้นยศ อายุ การศึกษา ภูมิลําเนา และความสนใจในประวัติศาสตรพิพิธ ภัณฑ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทหารแหงชาติไมแตกตางกัน ยกเวน
ขาราชการทหาร (ในศาลาวาการกลาโหม) ที่มีความสนใจในการอานประวัติศาสตร ความสนใจในการ
จัดแสดง ความสนใจในการจัดทํา พิพิธ ภัณฑที่แ ตกตา งกัน มีค วามคิด เห็น ตอแนวทางในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01147
อัญชลีรัตน มิลินทสูต ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
1) ดานการใชพิพิธภัณฑในการเรีย นการสอนวิช าทัศ นศิล ปสง เสริม ใหผูเ รีย นไดพัฒนาความรูและ
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรีย นรูศิล ปะ(ทัศ นศิล ป ) ครูสว นใหญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการ
สรางงานศิล ปะ 2) ดานลักษณะการใชพิพิธ ภัณฑในการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลปของครูศิลปะ
2.1) ขั้นการเตรียมพรอมกอนที่จะใชพิพิธภัณฑ ครูสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ 2.2) ขั้นการทํากิจกรรมในพิพิธภัณฑ ครู
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่องการใชแหลงขอมูล ความรูที่ท างพิพิธภัณฑ
จัดทําขึ้นในการเผยแพร อยางเชน เอกสารหรือแผนพับ 2.3) ขั้นสรุปผลภายหลังการใชพิพิธภัณฑ ครู
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่องการประเมินผลการใชพิพิธภัณฑดวยการจัด
กลุมอภิปราย 3) ดานประโยชนของการใชพิพิธภัณฑในการจัดการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลปครู
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็น ดว ยอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่ผูเรียนสามารถไดศึกษา
ผลงานศิลปะที่หลากหลาย 4) ดานการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนและพิพิธภัณฑเพื่อสงเสริม
การศึกษาในวิชาทัศนศิลป ครูสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่องการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในความตองการของทั้ง 2 ฝาย รวมถึงขอใหทางพิพิธภัณฑจัดทําขอมูล
เฉพาะเรื่อง หรือ ตามความตองการของโรงเรียน เพื่อใหเปนแหลงคนควาหาความรูสําหรับผูเรียน
เชน หองสมุด และ web site เปนตน สวนเจาหนาที่พิพิธภัณฑมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ใน
เรื่องการเนนความรวมมือระยะยาวและการสื่อสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในความตองการ
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สุรศักย วัยคุณา, พันเอก, “แนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทหารแหงชาติ” (วิทยานิพนธ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2548).
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ของทั้ง 2 ฝา ยและรว มกัน สรุป วัต ถุป ระสงค และเปา หมายทางการจัด การเรีย นการสอนใน
พิพิธภัณฑ148
กฤษฎา ทองระคนธ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีดียเรื่อง พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจ าอยู หั ว ผ านเครื อขายอิน เทอรเน็ตพัฒ นาสํ าหรับ ผู เข า ชม ผลการ
ศึกษาวิจั ยพบวา การพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล า
เจาอยูหัวผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีคุณภาพในดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับ
ดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด149
โชค ไกรเทพ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑพื้นบาน (ไทย-รามัญ) จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑพื้นบาน (ไทย-รามัญ) ในจังหวัดปทุมธานี ใหเปน
แหลงรวบรวมขอมูลและวัตถุสิ่งของที่เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงศึกษาแนวทางใน
การจัดแสดงและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวา โครงการนี้ปจจัยที่นําไปสูความ
เปนไปไดหลายอยาง เชน ความพรอมทางดานสถานที่ มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของจัดแสดง
หลายรายการอีกทั้งความคิดเห็นของกลุมตัวอยางยังตรงกัน คือ เห็นดวยที่จะใหจัดตั้งพิพิธภัณฑ และ
พรอมที่จะใหความรวมมือ150
ปยะนุช บัว น้ํา จืด ไดศึก ษาวิจัย เรื่อ ง โครงการจัด ตั้ง พิพิธ ภัณ ฑ ล ะครไทย ผลจาก
การศึกษาพบวา การทําใหพิพิธภัณฑแหงนี้เปนพิพิธภัณฑสมัยใหมที่เปนเสมือนแหลงการเรียนรู โดย
มุงเนนใหผูเขาชมเกิดการเรียนรู มากกวาจะมุงเปนพิพิธภัณฑที่เนนการจัดแสดงวัตถุเพียงอยางเดียว
เทานั้น อีกทั้งยังพบวาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑในปจจุบันจําเปนตองประกอบไปดวยองคประกอบ
หลาย ๆ ดาน ในอันที่จะทําใหงานพิพิธภัณฑสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
มีรายไดเพียงพอตอการดําเนินงานดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําแนวทางดานการบริหารการตลาด
เขามาใชในงานพิพิธภัณฑนั้น ก็เปนอีกหนึ่งแนวทางที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการบริหาร
ทางการตลาดนั้น จะทําใหองคกรพิพิธภัณฑเขาใจความตองการของผูเขาชมอยางแทจริง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูเขาชมไดอยางสม่ําเสมอให
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อัญชลีรัตน มิลินทสูต, “การศึกษาการใชพิพิธภัณฑเปนแหลง การเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอนศิล ปศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนตนเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), บทคัดยอ.
149
กฤษฎา ทองระคนธ, “การพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวผานเครือขายอินเทอรเน็ต” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
150
โชค ไกรเทพ, “โครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑพื้นบาน (ไทย-รามัญ) จังหวัดปทุมธานี”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), บทคัดยอ.
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พิพิธ ภัณ ฑเ ปน พิพิธ ภัณ ฑที่มีชีวิต มีค วามเคลื่อ นไหวอยูต ลอดเวลา และไมใ ชส ถานที่ที่นา เบื่อ
อีกตอไป151
เสริมฤทธิ์ เอี่ยมธนากุล ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิ พิธภัณฑ
ทองถิ่นในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ ผลการศึกษาพบวา สถานที่ตั้งตองเปนที่รูจัก
และมีความสะดวกในการเดินทาง ขนาดไมควรเล็กเกินไปและควรมีประชาสัมพันธเพื่อชวยเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึง ดานผูใชงาน วิเคราะหจากผูเขาชมและเจาหนาที่พิพิธภัณฑ โดยศึกษาการแสดงและการ
ดําเนิ น งาน พบวา ส วนของการจั ด แสดงควรมีการศึกษาเอกลั ก ษณของถิ่นให ลึ กซึ้งกอ นกําหนด
ความสําคัญของเนื้อหา และจัดเสนทางการเขาชมเพื่อความตอเนื่องของเนื้อหา วัตถุที่นํามาจัดแสดง
ควรมีความหลากหลายมากกวาแคภาพถายและควรใชเทคนิคในการนําเสนอที่ใหผูชมมีสวนรวมเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูชม รวมถึงพื้นที่จัดแสดงควรคํานึงถึง การถายเทอากาศ แสงสวาง การตกแตง
และการสัญจร ในสวนของการดําเนินงาน เจาหนาที่พิพิธภัณฑควรเลือกผูที่มีความรู ความเขาใจและ
ทราบถึงปญหาของทองถิ่นนั้นๆและควรมีสวนรวมในการบริหารเพื่อสามารถชวยพัฒนากิจกรรมตางๆ
ภายในพิพิธภัณฑได และดานสุดทายคือดานวิธีการ ควรเปดโอกาสหรือสงเสริมใหคนในทองถิ่นเขามา
มีสวนในการบริหารจัดการ โดยการประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีใหคนในทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญ
ของพิพิธภัณฑทองถิ่น152
สุภาพ บุญ ญาสั ย และคณะ ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงการวิจั ยและพัฒ นาองคความรู
พิพิธ ภัณฑศิลปะพื้นบาน โรงเรียนสองพิทยาคมอําเภอสอง จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา องค
ความรูในพิพิธภัณฑศิลปะพื้นบานโรงเรียนสองพิทยาคม เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ทําใหทราบถึงการดําเนินชีวิต ภูมิปญญาของชุมชน ทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข
รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี การกินอยูอันมีเอกลักษณของชาวอําเภอสอง153
ณัฏฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุทธศิลป ไดทําการศึกษา เรื่อง ระบบการจัดการ
พิพิธภัณฑโบราณสถานศาสนสถานใหเปน แหล งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษา
พบวา พิพิธภัณฑตองมีการจัดการใหมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณมีภูมิทัศนที่สวยงามมีหองน้ําที่
สะอาดมีที่นั่งพักมีสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรของพิพิธภัณฑตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารไดมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรูเรื่องโบราณวัตถุที่จัดแสดงเปนอยางดีการบริหารจัดการ
องคกรตองยึดแบบเอกชน การจัดแสดงในพิพิธภัณฑตองมีชีวิตสามารถเขาไปมีสวนรวมไดมีขอความ
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ปยะนุช บัว น้ํา จืด , “โครงการจัด ตั้ง พิพิธ ภัณ ฑล ะครไทย” (วิท ยานิพนธป ริญ ญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,
2549).
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เสริมฤทธิ์ เอี่ยมนากุล, “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), บทคัดยอ.
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สุภาพ บุญญาสัย และคณะ, โครงการวิจัยและพัฒนาองคความรูพิพิธภัณฑศิลปะ
พื้นบาน โรงเรียนสองพิทยาคมอําเภอสอง จังหวัดแพร (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ, 2549), บทคัดยอ.

100
บรรยายเปนภาษาอังกฤษมีจุ ดขายที่ชัดเจนและตองมีการประชาสั มพันธเพิ่มขึ้น ทั้งทางตรงและ
ทางออมเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมโบราณสถาน
ตองจัดใหมีอาคารสํานักงานอาคารจัดนิทรรศการความเปนมาและความสําคัญของโบราณสถานมี
หองน้ําไวใหบริการนักทองเที่ยวจัดหาบุคลากรประจําโบราณสถานแตละแหงเพื่อทํางานฝายวิชาการ
และบริการนักทองเที่ยวและจัดใหเปนแหลงเรียนรูมีลานจอดรถเพียงพอ หองน้ําสะอาด154
ธนาภา วุฒิญาโณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึ ก ษา พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ทํ า การศึ ก ษาเป น หญิ ง ร อ ยละ 55.0 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 26.64 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 31.9 เปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รอยละ 45.6 มีที่พักปจจุบัน
อยูในจังหวัดปทุมธานีรอยละ 47.4 เคยเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ รอยละ 62.9 ดวยเหตุผลเขาเยี่ยมชม
เพื่อทัศนศึกษา รอยละ 44.1 และเพื่อนเปนแหลงขอมูลรอยละ 44.4 สําหรับความคิดเห็น ปรากฏวา
นักทองเที่ยวไดรับความรู ประโยชน และความพึงพอใจมากจากการเยี่ยมชมโครงการตาง ๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกิจกรรมทางการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในเรือนไทย 4 ภาค นอกจากนั้น ยังพบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากในการบริการและแหลงบริการที่เกี่ยวของ สวนปญหาของนักทองเที่ยว
พบวามีปญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบการจัดแสดงเสีย รวมทั้งเนื้อหานิทรรศการ
ไมเปนปจจุบัน จึงมีขอเสนอแนะวา ควรซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบการจัดแสดงใหใชการ
ได และควรมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาและการจัดนิทรรศการใหทันสมัยอยูเสมอ จากการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏวา นั กทองเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ที่พักปจจุบัน ไดรับ
ความรู ประโยชน และความพึงพอใจจากการเยี่ย มชม โครงการตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา อยูหัว ศูน ยศึก ษาการพัฒ นาอัน เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ กิจ กรรมทางการเกษตรตามแนว
พระราชดําริกิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในเรือนไทย 4 ภาค รวมทั้งการบริการและแหลงบริการที่
เกี่ยวของ บางประการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05155
ธีร ะ จั นทิปะ ไดศึกษา เรื่อง พัฒนาการของพิพิธ ภัณฑคติช นวิทยา สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา ผลการศึกษาพบวา การบริห ารจัดการพิพิธ ภัณฑคติชนวิทยา มีเพียงคณะทํางาน ขณะที่
นโยบาย และงบประมาณยังเปนการบริหารจัดการโดยสถาบั นทักษิณคดีศึกษา สําหรับการจัดการ
ทรัพยากรของพิพิธภัณฑคติชนวิทยาใชหลักคติชนวิทยา จัดเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง
ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลวรรณกรรมทองถิ่น แลวจัดระบบขอมูลเปนแบงประเภทและ
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ณัฐพงศ ถือดํา และ สมหมาย ปนพุทธศิลป, ระบบการจัดการพิพิธภัณฑ โบราณสถาน
ศาสนสถาน ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน (ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,
2550), บทคัดยอ.
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ธนาภา วุฒิญาโณ, “ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,
2550).

101
หมวดหมู เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑคติช นวิทยากับทฤษฎีพิพิธภัณฑสถานวิทยา พบวา
การแบง สว นงานภายในพิพิธ ภัณ ฑนั้น เปน ไปตามหลัก ทฤษฎี ดัง กลา ว จะมีค วามแตกตา งใน
รายละเอียด อยางไรก็ดี แมวาจะมีการแบงสวนงานตามทฤษฎี แตเนื่องดวยขอจํากัดในเรื่ องการ
บริหารจัดการ ทําใหไมมีบุค ลากรรับ ผิด ชอบในหนา ที่ไ ด อ ยา งเต็ม ประสิท ธิภ าพ ในขณะเดียวกัน
ก็พบวา พิพิธภัณฑคติชนวิทยามีลักษณะพิเศษที่สําคัญ คือ การจัดแสดงที่ทําใหเห็นวิถีชีวิตชาวบาน
ภาคใต ทั้งวัตถุที่จัดแสดง อาคารสถานที่ และแนวความคิดในการจัดแสดงปญหาและอุปสรรคในการ
กอตั้งและบริหารงานพิพิธภัณฑคติชนวิ ทยานั้น เนื่องจากพิพิธภัณฑเปนหนวยงานที่อยูภายใตกํากับ
ดูแลของสถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งแตแรกเริ่มสงผลการดําเนินการของพิพิธภัณฑตองเปนไปภายใต
นโยบายของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไมมีอิสระเพียงพอที่จะมีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑตามหลัก
วิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา156
ปรัชญา ธนาภักษไพศาล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของครูศิลปะในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอ บทบาทของพิพิธ ภัณ ฑศิล ปะและวัฒ นธรรม ผลการศึกษาพบวา ครูทั้ส องกลุมมีท รรศนะไม
แตกตางกันและมีทรรศนะสอดคลองกันวาบทบาทของพิพิธภัณฑทั้งสามดานมีประโยชนตอการเรียน
การสอนศิลปะอยางมาก โดยระดับความสําคัญในรายขอที่ครูศิลปะใหความสําคัญมากที่สุดจากบทบาท
ในดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑคือ พิพิธภัณฑควรมีปายบรรยายในตําแหนงที่ชัดเจน, เนนเนื้อหา
เรื่องราวที่สําคัญ,เนนใหเห็นคุณคาของศิลปวัตถุ ทําใหผูชมเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย
ระดับความสํา คัญในรายขอ ที่ค รูศิล ปะใหค วามสํา คัญ มากที่สุดจากบทบาทในดานการบริการทาง
การศึกษาของพิพิธภัณฑ คือ พิพิธภัณฑควรมีความรูในเรื่องที่พิพิธภัณฑจัดแสดงไวอยางดี , และมีการ
จัดกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนศิลปะในแตละระดับการศึกษา มีขอมูลเหมาะสม
กับทุกระดับการศึกษา และระดับความสําคัญในรายขอที่ครูศิลปะใหความสําคัญมากที่สุดจากบทบาท
ในดานการอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑคือ พิพิธภัณฑควรใหความสะดวกในดานสาธารณสุข
เชน หองน้ํา จัดทางเดินไมสับสนงายตอการชม ใหความรวมมือในการขอเขาชมพิพิธภัณฑจากทาง
โรงเรียนเปนอยางดี และมีคาชมที่ไมแพงสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ในสวนของความคิดเห็น ปญหา
ตาง ๆ ที่สําคัญคือ พิพิธภัณฑมีเวลาเขาชมที่จํากัด การเดินทางที่ลําบาก ขาดความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอ ครูเองก็ไมมีเวลาพานักเรียนไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑยังขาดการประชาสัมพั นธและการ
ประสานงานกับสถานศึกษาที่ดีทําใหไมทราบขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ, ควรมีเจาหนาที่ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในสวนขอเสนอแนะที่นาสนใจเห็นวา ควรมีความยืดหยุนดานเวลาการชม เปด ปด เปนพิเศษ มีกิจกรรมประชาสัมพันธเชิญชวน หรือมีกิจกรรมใหม ๆ ที่ดีนาสนใจ ใหความรูมากขึ้น
และนักเรียนควรไมเสียคาเขาชม157
156

ธีระ จันทิปะ, “พัฒนาการของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ค ติ ช นวิ ท ยา สถาบั น ทั ก ษิ ณ คดี ศึกษา”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), บทคัดยอ.
157
ปรัชญา ธนาภักษไพศาล, “ศึกษาทรรศนะของครูผูสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครตอบทบาทของพิพิธ ภัณฑ ศิลปะและวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
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ปารมี ลางคุลานนท ไดศึกษาเรื่อง การบริหารสารสนเทศของพิพิธภัณฑสถานแหงในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบ งบริการสารสนเทศที่จั ดให บริ การในพิพิธ ภัณฑออกเปน 2 ประเภทคือ 1) บริการสารสนเทศ
ภายในพิพิธภัณฑ ไดแก การอธิบายนําชมทั่วไป การอธิบายนําชมภายในอาคาร การอธิบายนําชม
ภายนอกอาคาร การอธิบายนําชมพิเศษ การจัดทําบทเรียนเฉพาะเรื่อง การจัดอบรมทางศิลปะ การ
จัดนิทรรศการทางการศึกษา การจัดนิทรรศการพิเศษ การจัดกิจกรรมวันพิเศษ หองสมุดและบริการ
อื่นๆ 2) บริการสารสนเทศภายนอกพิพิธภัณฑ ไดแก การบริการใหยืมศิลปวัตถุ การบริการวิทยากร
บรรยายพิเศษ การจัดทัศนศึกษา และการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ ดําเนินการใหบริการสารสนเทศตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ โดย
ปรับใหเหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดลอมตางๆของพิพิธภัณฑ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
สารสนเทศพบวา ป จจัยที่สําคัญในระดับมาก คือ การประชาสัมพันธ สวนปจจัยที่ความสําคัญใน
ระดับ นอ ย คือ ชุม ชนหรือ ทอ งถิ่น และปจ จั ย ที่สํา คัญ ระดับ นอ ยที่สุด คือ นัก การเมือ งทอ งถิ่น
สวนผลการวิจัยดานปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการใหบริการสารสนเทศพบวา ปญหาและอุปสรรค
ที่สงผลตอการใหบริการในระดับมากคือ เทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ การบริหารงานในพิพิธภัณฑ
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการสารสนเทศในพิพิธภัณฑและการจัดสรรงบประมาณ ปญหาระดับนอยคือ
จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาชมพิพิธภัณฑ การคนควาวิจัยสําหรับ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละความสั ม พั น ธ กั บ
หนวยงานอื่นขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ การปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑให
เนนความสนใจของผูเขาชม การพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน การตลาด
การตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ การผลิตสื่อ การหารายไดนอกงบประมาณ และ
การใหชุมชนและทองถิ่นรวมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ158
รัง สฤษฏ สัต ยาวุธ ไดศึก ษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑใ นประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา ประชาชนเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑในประเทศไทยดานการโฆษณา
ประชาสั มพันธ เปนอันดับ แรก รองลงมาเปน ดานสถานที่ ดานบุคลากร และดานการจัด แสดง
ตามลําดับ จากผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประชาชนที่มี เพศ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ขอเสนอแนะจาก
ผลการศึกษา ดานสถานที่ควรมีการจัดสรางสภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑใหดูเปนธรรมชาติ บรรยากาศ
สดชื่น และมีที่จอดรถสะดวกสบาย และเดินทางมาไดสะดวก ดานการจัดแสดง ควรจัดหางานศิลปะ
ตางๆในแตละจังหวัดมาจัดแสดง โดยแบงการแสดงเปน 2 ประเภท คือ การจัดแสดงศิลปวัตถุ และ
ศิลปะการแสดงการละเลนพื้นบาน ผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มความนาสนใจ ดานบุคลากร ควรจะมีการ
เตรียมความพรอม โดยการศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของงานศิลปะที่จัดแสดงไดเปนอยางดี รวมทั้ง
เสริมความรูทางดานการจัดการทางธุรกิจ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารงานพิพิธภัณฑ
158

ปารมี ลางคุลานนท , “การบริการสารสนเทศ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในเขต
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), บทคัดยอ.
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ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆที่เกี่ยวกับพิ พิธภัณฑในแง
ของคุณคางานศิลปะเพื่อชักชวนใหประชาชนสนใจมากขึ้น159
กลวัชร คลายนาค ไดศึกษาเรื่อง การสรางพิพิธภัณฑเสมือนจริงเพื่อสงเสริมการศึกษา
สถาปตยกรรมไทย: กรณีศึกษาเรือนไทลื้อ ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการใชสื่อพิพิธภัณฑเสมือน
เรือนไทลื้อ นักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรือนไทลื้อตามผลการเรียนที่คาดหวัง โดยมีผลการ
ทดสอบ T-test เทากับ -16.26 ซึ่งมีคานอยกวาคาวิกฤตของ H0 (-1.96) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 79.27 ซึ่งอยูในชวงคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู สวนผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
ในภาพรวมทั้งในดานของเนื้อหา และดานการออกแบบมี ร ะดับ คาความพึง พอใจในภาพรวมอยูใ น
ระดับที่พึงพอใจมากไมวาจะเปนในสวนของเนื้อหาการออกแบบกราฟก ภาพประกอบ ภาษาที่ใช
ตลอดจนเสียงที่ใชประกอบในตัวสื่อ จึงกลาวไดวา สื่อพิพิธภัณฑเสมือนจริงเพื่อสงเสริมการศึกษา
สถาปตยกรรมไทยกรณีศึกษาเรือนไทลื้อสามารถใชในการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เรือนไทลื้อเพราะเกิดการเรียนรูในเรื่องผังบริเวณ ประโยชนใชสอยภายในและลักษณะโครงสรางของ
เรือนไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงสรุปไดวา สื่อพิพิธภัณฑเสมือนเรือนไทลื้อ มีผลตอการสงเสริมการศึกษา
เรือนไทลื้อ เพื่อเปนรากฐานในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นในภายภาคหนา160
ธนกิจ ชารู ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยว
เชิงธรณีวิทยาของพิพิธภัณฑสิรินธรอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยว
สวนใหญรอยละ 51.5 เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 30.5 ป รอยละ 70.3. จบการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษา รอยละ 38.3 มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 86.3 มีภูมิลําเนาอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 77.8 ทราบขอมูลแหลงทองเที่ยวจากคําบอกเลาจากบุคคลอื่น รอยละ
72.3 เดิ น ทางมาโดยรถยนต ส ว นตั ว ร อ ยละ 56.2 มาท อ งเที่ ย วเป น ครั้ ง แรก ร อ ยละ 72.0 มี
วัตถุประสงคการมาทองเที่ยวเพื่อทองเที่ยวหรือพักผอนรอยละ 52.8 เดินทางมาพรอมครอบครัว
รอ ยละ 38.3 สมาชิกในการมาทองเที่ยว 3-5 คน รอยละ 84.5 เดินทางมาทองเที่ยวแบบไป-กลับ
รอยละ 51.0 ไมเดินทางไปเที่ยวสถานที่อื่น รอยละ 93.0 คิดวาจะกลั บมาเที่ยวสถานที่แหงนี้อีก
สําหรั บ คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวเฉลี่ ย 1,090.00 บาทตอคน รอยละ 82.3 ใชจายเปน
คาอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 74.5 มีความคิดเห็นวาควรเก็บคาธรรมเนียมในการเขาชมพิพิธภัณฑ
สิรินธร โดยอัตราคาธรรมเนียมสํ าหรับเด็กควรเก็บ เฉลี่ย 14.80 บาทตอคน ผูใหญควรเก็บเฉลี่ ย
32.40 บาทต อ คน และชาวต า งประเทศควรเก็ บ เฉลี่ ย 90.40 บาทต อ คน ความคิ ด เห็ น ของ
นัก ทอ งเที่ย วที่มีตอ การจัด การการทอ งเที่ย วเชิง ธรณีวิท ยาของพิพิธ ภัณ ฑสิริน ธร ใน 5 ดา น
ประกอบดวย 1) ดานสิ่งดึงดูดความสนใจ 2) ดานการคมนาคม 3) ดานบุคลากร 4) ดานสิ่งอํานวย
159

รังสฤษฏ สัตยาวุธ, “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑในประเทศไทย” (วิทยานิ พนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 2550), บทคัดยอ.
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กลวัชร คลายนาค, “การสรางพิพิธภัณฑเสมือนจริงเพื่อสงเสริมการศึกษาสถาปตยกรรม
ไทย: กรณีศึกษาเรือนไทลื้อ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), บทคัดยอ.
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ความสะดวก และ 5 ) ดานความปลอดภัย พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาดีทุกดาน การทดสอบ
สมมุติฐานดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ที่มีตอความคิดเห็น ตอการจั ดการทองเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาของพิพิธภัณฑสิรินธร พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติบางประการ จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานการศึกษา ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 1) ควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่
เชื่อมโยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวให นักทองเที่ยวตัดสินใจเลือก 2) ควรจัดพื้นที่รานคาใหเหมาะสม
และสงเสริมใหมีการจําหนายพืชผัก ผลไมของที่ระลึกประจําถิ่น รวมทั้งพัฒนาความพรอมดานอาหาร
ใหมีความหลากหลาย ไดมาตรฐาน ทั้งรสชาติและคุณคาทางโภชนาการ 3) ควรเพิ่มเติมจํานวนที่นั่งพัก
ตูโทรศัพทสาธารณะบริการในแหลงทองเที่ยวใหเพียงพอ และปายบอกทางบริเวณปอมตํารวจทาง
เลี้ย วเขาแหลงทองเที่ยวใหชัดเจน 4) ควรเก็บ คาธรรมเนียมในการเขาชมพิพิธ ภัณฑเพื่อเปน คา
บํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว และ 5) ควรบํารุงดูแลสภาพถนนเสนทางหลักในจังหวัดกาฬสินธุ ที่จะ
มายังแหลงทองเที่ยวใหมีสภาพดีตลอด161
พิมพยิหวา จํารูญวงษ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ
กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑของรัฐ 10 แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
ทางกายภาพของพิพ ะภัณ ฑแ บง ไดเ ปน 2 กลุม ไดแ ก พิพิธ ภัณ ฑข นาดใหญซึ่ง สรา งขึ้น มาเปน
พิพิธภัณฑเปนการเฉพาะ และพิพิธภัณฑขนาดเล็กที่ปรับใชอาคารที่มีอยูเดิมมาเปนพิพิธภัณฑ สภาพ
ทั่วไปของพิพิธภัณฑพบวามีพิพิธ ภัณฑ 9 แหง จาก 10 แหง ที่มีสภาพอาคารชํารุดทรุดโทรม เชน
ผิวหนังมีสีหลุดลอก มีรอยดางดําขอทางน้ําฝน และมักมีอุปกรณประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ
ชํารุดเสียหาย หนวยงานดานอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีหนวยงาน
ดานอาคารสถานที่โดยเฉพาะ และกลุมที่ไมมีหนวยงานดานอาคารสถานที่โดยเฉพาะ บุคลากรดาน
อาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑมักมีเพียงบุคลากรในระดับลาง ไดแก ชาง แมบาน และเจาหนาที่นักษา
ความปลอดภัย มีพิพิธภัณฑเพียง 3 แหงเทานั้น ที่มีหัวหนา หรือผู จัดการดานอาคารสถานที่ของ
พิพิธภัณฑ ขอบเขตการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑพบวา ยังขาดการบํารุงรักษาระบบ
ปองกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง ขอบเขตของการบริการอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ พบวา ยัง
ขาดการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาด จากการศึกษา
พบวา พิพิธภัณฑ 7 แหง จาก 10 แหง มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการดานอาคารสถานที่ไวเปน
แนวคิด ใชการบอกกลาว ไมไดออกเปนลายลักษณอักษร จึงเปนผลใหการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน
การปฏิบัติงานสวนใหญเปนงานเพื่อใหอาคารสามารถตอบสนองตอผูใช หรือรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ประจํา โดยหนวยงานภายในมักเปนผูดําเนินการเอง ยังขาดการตรวจสอบ การประเมินผล และการ
บํา รุง รัก ษาอาคาร เนน การซอ มแซมเมื่อ เกิด การชํา รุ ด เสีย หายเทา นั้น การศึก ษานี้มีขอ สรุป วา
พิพิธภัณฑสวนใหญมีสภาพอาคารทรุดโทรม อาจเปนเพราะขาดนโยบายในการดําเนินการดานอาคาร
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ธนกิจ ชารู, “ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
ของพิพิธภัณฑสิรินธร อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551).

105
สถานที่ที่ชัดเจน และเนนการปฏิบัติงานในเชิงซอมแซมมากกวาปองกัน โดยมักใหหนวยงานภายใน
เปนผูดําเนินการเองกอน หากไมสามารถแกไขไดแลวจึงใชจางบริษัทภายนอกมาดําเนินการ162
วรรษรวี โคตรบง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการศึกษาวิจัยพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย ได
พัฒนาการมาจากหนวยประเคราะหของกองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการระหวางป พ.ศ. 25192521 ตอมาไดมีวิวัฒนาการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ ดังนี้ พ.ศ. 2522 หนวย
วัฒนธรรมประเคราะห มีห นาที่ในการเป น ศูนยกลางการสง เสริมและประสานงาน เผยแพร และ
ประชาสัมพันธงานและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2524 ศูนยสงเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อเปนศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเลย ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยศูนยวัฒนธรรม พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529 (ฉ.2) ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนย
วัฒนธรรมแตละจังหวัด จึงมีศูนยวัฒนธรรม 2 ระดับ คือ ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด วิทยาลัยครู
เลย ในขณะนั้นจึงไดรับเกียรติใหเปนที่ตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม และไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนย
วัฒนธรรมจังหวัดเลย พ.ศ. 2530 ไดเปดศูนยเปนทางการ (22 ธันวาคม 2530) พ.ศ. 2533 ไดรับ
อนุมัติงบประมาณการจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวน 3.75 ลานบาท
พ.ศ. 2535 จึงสรางแลวเสร็จเปนอาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใน
ปจจุบัน พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มีกระบวนการดําเนินงานคือ มีการวางแผนบริหารงานดาน
งบประมาณ โครงการหรือกิจกรรม บุคลากรผูรับผิดชอบโดยการจัดโครงสรางงานแบงออกเปน 5
ดาน ดังนี้ งานบริหารงานทั่วไป งานสารสนเทศ และเครือขาย งานพิพิธภัณฑ งานสงเสริมเผยแพร
ศิล ปวัฒนธรรม งานอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมและแหล งทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม และประเมินผล เปน
รายงานประจําป ตามลําดับ พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทใน
ดานการทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ ทั้ง
ยัง ใหบ ริก ารความรูแ ละสารสนเทศทางวัฒ นธรรมทองถิ่นจังหวัดเลย และมีการประสานงานเปน
เครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู ซึ่งลักษณะเครือขายแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก 1) หนวยงาน
ดา นการศึก ษา 2) องคก รวัฒ นธรรมทองถิ่น 3) องคกรชุม ชน 4) องคก รปกครองสว นทองถิ่น
5) หนวยงานองคกรตางประเทศ 6) บุคลากรทางวัฒนธรรม 7) บุคลากรและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ 8) หนวยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินงานวัฒนธรรม
แบบมีสวนรวม มีการจัดการความรูรวมกัน สรางจิตสํานึกรักวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย ให
คงอยูสืบไป163
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พิมพยิหวา จํารูญวงษ, “การบริหารทรัพ ยากรกายภาพของพิพิธ ภัณ ฑ กรณีศึก ษา
อาคารพิพิธภัณฑของรัฐ 10 แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2551).
163
วรรษรวี โคตรบง, “บทบาทแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัด
เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาเพื่อ
การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2551).

106
วัน ทนา สุว รรณรัศ มี ไดศึก ษาวิจัย เรื่อ ง รูป แบบพิพิธ ภัณ ฑเ สมือ นเพื่อ การศึก ษา
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) เว็บไซตพิพิธภัณฑเสมือนเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยรูปแบบการ
นําเสนอขอมูลเพื่อให ความรู 4 รูปแบบ คือ ขอมูลแบบบรรยายประกอบภาพ การลิงคไปสู แหล ง
ทรัพ ยากรอื่ น กิจกรรมเกมเชิง ปฏิสั มพั น ธ และเครื่อ งมื อสื่ อ สารออนไลน 2) โครงสร างเว็บ ไซต
พิพิธภัณฑเสมือนเพื่อการศึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ประกอบดวยเมนูหลัก 2 เมนู
คือ เมนูวัตถุมองตางมุม แบงเปนเมนูยอย 5 เมนู นําเสนอขอมูลแบบบรรยายประกอบภาพและลิงค
ไปสูแหลงทรัพยากรอื่น เมนูมุมเด็กแบงเปนเมนูยอย 4 เมนู นําเสนอกิจกรรมเกมเชิงปฏิสัมพันธและ
เครื่องมือสื่อสารออนไลน 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นหลังการทดลองใชพิพิธภัณฑเสมือนฯ พบวา
ครูผูสอนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อพิพิธภัณฑเสมือนฯ ในระดับเห็นดวยถึงเห็นดวยอยางยิ่ง ทั้ง
ดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ โดยมีผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะทดลองใชที่สนับ สนุน
ผลดังกลาว 4) ผูวิจัยไดสรุปขอมูลเพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑเสมือนเพื่อการศึกษาจากขอเสนอแนะ
ของกลุมตัวอยางคือ ความตองการใหพัฒนาเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเสนอตอผูรับผิดชอบในการดูแล
เว็บไซตพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร164
วิชชุดา จิตอัคคะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
รูปแบบกิจกรรมขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา ดานขอมูลทั่วไปของ
ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญเ ปน เพศหญิง มากกวา เพศชาย มีอ ายุ 15-20 ป ระดับ การศึก ษา
ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ลักษณะการเขามาใชบริการขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
มากับครอบครัว/สวนตัว สวนดานรูปแบบกิจกรรมที่เขารวมคือ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร
ผลการศึกษาระดับความคาดหวังทั้ง 3 ดานสรุปไดวาผูที่เขามาใชบริการมีความคาดหวังตอการใช
บริการในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับความคาดหวังจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานบุค ลากร/เจา หนา ที่ และดา นรูป แบบกิจ กรรม ตามลํา ดับ ในสว นของระดับ
ความพึงพอใจทั้ง 3 ดานสรุปไดวาผูที่เขามาใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการในระดับมาก
ทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานบุคลากร/เจาหนาที่ ดาน
รูปแบบกิจกรรม และดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ165
ศิกานต กันธารักษ กลาวถึง การจัดนิทรรศการเปนการสื่อสาระดวยวิธีการจัดแสดงใน
รูปแบบตาง ๆ โดยมีป จ จั ยที่สํ าคัญ คือ การดึง ดูดความสนใจผู ช ม ป จ จุบั น มีงานวิ จัยหลายฉบั บ
กลาวถึงรูปแบบของการจัดแสดงสินคาแตไมไดกลาวถึงการจัดนิทรรศการโดยเฉพาะปจจัยที่ดึงดูด
ความสนใจในการสื่อสาระ ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการจัดแสดงที่มีผลตอ
การดึงดูดความสนใจ ผูชม ซึ่งไดแก แสงขนาดและวิธีการจัดแสดงและศึกษาอิทธิพลของลักษณะ
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วันทนา สุวรรณรัศมี, “รูปแบบพิพิธภัณฑเสมือนเพื่อการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2551.
165
วิชชุดา จิตอัคคะ, “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตอรูปแบบกิจกรรม
ขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551).
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บุค คลที่ ส งผลตอ ความสั ม พั นธ ร ะหว างลั กษณะการจั ด แสดงกั บ ความดึ ง ดูด ใจของผู ช มโดยมี ห อ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เปนกรณีศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดแสดงที่เหมาะสมกับปจจัย
ดานบุคคลและสาระการจัดแสดงโดยการศึกษาในครั้งนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานตามทฤษฎีวัตถุประสงคในเชิง
การนําเสนอ (Representational Meaning) ตามทฤษฎีของ แลงค จอหน (Lang, Jon. (Ed.)) โดย
สามารถแบงทฤษฎีออกเปนสองแบบ ไดแก ทฤษฏีการรับ รูแบบวัตถุประสงคในเชิงการนําเสนอ
(Presentational Meaning) คือ ลักษณะการรับรูสวนบุคคลที่เปนความชอบไมชอบสวนบุคคลตอ
รูปลักษณของสภาพแวดลอม การจัดแสดงรูปแบบการรับรูตามทฤษฎีนี้อธิบายรูปแบบการหยุดชม
เมื่อผูชมพบเห็นชิ้นงานแลว ชอบจึงหยุด ชม และทฤษฎีการรับ รูแบบวัตถุประสงคในเชิงการรับรู
(Referential Meaning) คือ ลักษณะการรับรูสวนบุคคล ที่เกิดจากการหาเหตุผลการที่ผูชมจะหยุด
ชมในระยะเวลาที่ยาวนานแคไหนขึ้นอยูกับวาตัวสาระดึงดูดความสนใจของผูที่หยุดชมหรือไม ไมวาจะ
เปนในเรื่องของรูปแบบการให แสง ขนาดและวิธีการจัดแสดงที่ทําใหระยะเวลาการหยุดชมไมเทากัน
ดังนั้น การออกแบบงานวิจัยนี้จึงใชหลักการ 2 หลักการในการสรางตัวชี้วัด ไดแก วัดการรับรูแบบ
วัตถุประสงคในเชิงการเสนอ (Presentational Meaning) ดวยการการหยุ ดชมและไมห ยุด ชม
(Dichotomous) และวัดการรับรูแบบวัตถุประสงคในเชิงการรับรู (Referential Meaning) ดวย
ระยะเวลาในการหยุดชมเปนวินาที (Continuous) งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi
Experimental) ในกรณีที่ไมสามารถสรางสภาพแวดลอมในลักษณะที่ตองการไดและใชสภาพแวดลอมที่
มีอยูของหอศิล ปวัฒ นธรรมเมือ งเชีย งใหมเ ปน พื้น ที่ท ดลองซึ่ง สภาพแวดลอ มที่เปนพื้นที่ทดลอง
ประกอบดวย การจัดแสดง 2 ชั้นแบงเปน 15 หอง รวมเปนจุดทดลองทั้งหมด 75 จุด ที่มีการ
ผสมผสานของรูป แบบการใหแ สงขนาดและวิธีก ารจัดแสดงที่ไมเหมือนกัน โดยมี ผูเขาชมเปนผูถูก
ทดลอง จํานวน 150 คน (Subject) ที่ไดรับการสุมโดยวิธีการแบบมีระบบ (Systematic Random
Sampling) เพื่อทดสอบ กับสภาพแวดลอมของการจัดแสดง 75 รูปแบบ ดังนั้นผูถูกทดลองแตละคน
จะไดรับการทดลอง 75 ครั้งหนวยของการวิเคราะหไมใชปจเจกบุคคลแตเป นจํานวนครั้ง ของการ
ทดลองทําใหคุณลักษณะสวนบุคคลของผูถูกทดลองไมเปนอิสระตอกรณีของการทดลอง ดังนั้นการ
วิจัยนี้จึงเลือกใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ (Hierarchical Linear Model) HLM ที่เปดโอกาสใหมี
การวิเคราะหในขอมูลที่ขาดความเปนอิสระของการสังเกตเปนการวิเคราะหรูปแบบเชิงเสนแบบเปน
ลําดับขั้น เปนการวิเคราะหที่อาศัยขอมูลที่มีหนวยของการวิเคราะหที่แตกตางกันสามารถวิเคราะห
รวมกันไดผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา รูปแบบการอธิบ ายการหยุด หรือ ไมห ยุด ชมอยูภายใต
แนวคิดทฤษฏีการรับรูแบบวัตถุประสงคในเชิงการนําเสนอ (Presentational Meaning) ที่วาคนหยุด
ดูเพราะชอบรูปลักษณของสภาพแวดลอมการจัดแสดงจึงหยุดชมในครั้งแรกที่พบเห็นโดยไมไดผูกพัน
กับเนื้อหาสาระของการจัดแสดง จากการวิเคราะหสถิติ พ บวา มีตัว แปรชุด หนึ่ง ที่มี ระดับนัยสําคัญ
(Significant) แลวสื่อใหเห็นถึงการมีผลตอการดึงดูดความสนใจครั้งแรก ดังนั้นสามารถเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบตามลักษณะของการนําไปใช ถาหากตองการการออกแบบพื้นที่ที่ดึงดูดความสนใจ
ผูช มตั้ง แตแ รกที่เ ห็น ควรสนใจตัว แปรที่เ กี่ย วขอ งกับการหยุดชมหรือไม ซึ่งมีตัวแปรหลายตัวจาก
ผลลัพธสถิติจะเห็นไดวาอิทธิพลสว นบุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการจัดแสดงไมมีผลตอการหยุดไม
หยุดเลยในอีกทางหนึ่งการใชเวลากับชิ้นงานอยูภายใตแนวคิดทฤษฎีการรับรูแบบวัตถุประสงคในเชิง
การรับรู (Referential Meaning) ซึ่งการที่บุคคลหยุดชมและใชเวลากับชิ้นงานเปนระยะเวลานาน
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และการที่ผูชมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนตัวชี้วัดในการศึกษาครั้งนี้ อันไดแก การอาน การพูดหรือ
การชิ้นิ้ว การใชอุปกรณโตตอบเกี่ยวของกับการตีความและเนื้อหาสาระของการจัดแสดงการวิเคราะห
สถิติชุดที่สองที่พู ด ถึ ง ระยะเวลาของการหยุ ด ชมจะสื่ อ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของสภาพแวดลอม ดังนั้น
สามารถเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ซึ่ง นํามาใชใ นการออกแบบ ในกรณีที่เ มื่อหยุดชมแลว
ตองการสื่อสาระและดึงดูดความสนใจใหไดโดยวัดไดจากการหยุดชมเปนระยะเวลานานซึ่งในผลการ
วิเ คราะห ส ถิติ นี้ มี ชุด หนึ่ งของตัว แปรที่ แตกต างจากชุ ด แรกและในขณะเดี ยวกัน ตัว แปรที่ วา ดว ย
คุณลักษณะบุคคลซึ่งมีนัยสําคัญ (Significant) ไมมาก และมีบางประเด็นของลักษณะผูใชที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญจากผลลัพธตามทฤษฎีทั้งสองรูปแบบและผลลัพธของรูปแบบพฤติกรรม
การโตตอบของผูชมกับสภาพแวดลอมสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อประโยชนในการหา
ขอสรุปแนวทางการออกแบบการจัดแสดงที่เหมาะสมอีกทั้งเปนขอเสนอแนะที่ดีตอนักวิจัยเพื่อการ
พัฒนาผลงานวิจัยในดานการพิพิธภัณฑประเภทหอศิลปและแขนงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ย วของตอไปใน
อนาคต166
สุ วิท ย เปานาเรี ยง ได ศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง ความพึง พอใจของผู เ ขา ชมที่มีต อ นิท รรศการ
ไซเบอรสเตชั่นของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา
1) ผูเขาชมมีความพึงพอใจตอนิทรรศการไซเบอรสเตชั่นของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับพึงพอใจ 2) ผูเขาชมที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอนิทรรศการไซเบอรสเตชั่นของ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูเขาชมที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจ
ตอนิทรรศการไซเบอรสเตชั่น ของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภาพรวมและรายดาน จํานวน 2 ดาน คือ
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต และดานนิทรรศการ
เกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตแตกตางกัน สวนดานการแนะนําการใชอินเทอรเน็ตไมพบความแตกตาง
4) ผูเขาชมที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอนิทรรศการไซเบอรสเตชั่นของพิพิธภัณฑ วิทยาศาสตร
ภาพรวมและรายดาน จํ า นวน 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมส งเสริมการเรียนรู และสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต และดานการแนะนําการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน สวนดานนิทรรศการ
เกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต ไมพบความแตกตาง 5) ผูเขาชมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
พึง พอใจตอนิทรรศการไซเบอรสเตชั่นของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภาพรวมและรายดาน จํานวน 2
ดาน คือ ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตไมพบ
ความแตกต า ง 6) ผู เ ข า ชมที่ มี อ าชี พ ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ นิ ท รรศการไซเบอร ส เตชั่ น ของ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภาพรวมและรายดาน จํานวน 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและ
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ศิกานต กันธารักษ, “การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการจัดนิทรรศการที่ดึงดูดความสนใจ
ผูชมและเหมาะสมกับสาระ : กรณีศึกษารูปแบบการใหแสงขนาดและวิธีการจัดแสดงหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551), บทคัดยอ.
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สรางความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต และดานการแนะนําการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน
สวนดานนิทรรศการเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตไมพบความแตกตาง167
กัลยา ซองรัมย ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน กรณีศ ึก ษากรุง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบวา พิพ ิธ ภัณ ฑใ นเขต
กรุงเทพมหานคร รอยละ82.50 สังกัดอยูในหนวยงานรัฐบาลและไมเก็บคาเขาชม กลุมผูชมสวนใหญ
มักเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การชมพิ พิธภัณฑมีทั้ง 2 แบบ คือ มีเจาหนาที่นําชม และชมอยาง
อิส ระ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ รอ ยละ 42.50 เป น พิพิ ธ ภั ณฑ ท างด า นศิ ล ปะ โบราณวัต ถุ เมื่ อ จํ าแนกหรื อ จั ด
หมวดหมู และดูความสอดคลองของเนื้อหาของพิพิธภัณฑกับสาระการเรียนรู พบวามี 2 ลักษณะ คือ
1) เนื้อหาตรง คือ มีเนื้อหาที่ตรงกับสาระการเรียนรูในรายวิชาที่โรงเรียนสามารถนําไปใชไดทันที คือ
วิช า ภาษาไทย และวิช าภาษาตา งประเทศ ส ว นรายวิ ช าที่มี เนื้ อหาสอดคล อ งน อยที่สุ ด คือ วิช า
คณิตศาสตร 2) เนื้อหาบูรณาการ หมายถึง ผูสอนใชการจัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการแบบ
สหวิ ท ยาการมาช ว ยจึ ง จะทํา ให พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ป น แหล ง เรี ย นรู ที่ ส มบู ร ณ ไ ด ก ารทําใหพิพิธภัณฑใน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงเรียนรูอยางสมบูรณได ยังอาศัยความรวมมือของโรงเรียน โดยการสราง
หุนสวนทางการศึกษาระหวางโรงเรียน และพิพิธภัณฑตองอาศัยองคประกอบ 4 อยาง คือ 1) องค
ความรู 2) สื่อ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู 4) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ภายใตความรวมมือของ
บุคลากรทั้งสองฝายอยางจริงจัง นอกจากนั้นยังตองอาศัยแรงสนับสนุน และความเขาใจจากชุมชนใน
ดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และจากรัฐในดานความรวมมือดานการศึกษา การสงเสริม และ
เปนตัวกลางในการผลักดันใหเกิดการใชแหลงเรียนรูในเชิงหุนสวนทางการศึกษาอยางสมบูรณตอไป168
กุมารี ลาภอาภรณ ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑชนเผาบานจะแล ต.แมยาว
อ.เมือง จ. เชียงราย ผลการศึกษาพบวา กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑชนเผาบานจะแลในสว นอาคาร
“ซุมดิน ศิล ปวัฒ นธรรม วิถีชีวิตชนเผ าบ านจะแล” เกิดขึ้นเนื่องจากการเล็ งเห็นความสํ าคัญทาง
วัฒนธรรมชุมชน และมีขั้นตอนในการจัดตั้งดวยลักษณะการควบคุม จัดการ และดําเนินการ โดย
องคกรพัฒนาเอกชน ตั้งแตการใหความหมายของพิพิธภัณฑจนกรทั่งการบริหารจัดการ ชุมชนมี สวน
รวมในลักษณะเขารวมกิจกรรมตามที่องคกรพัฒนาเอกชนไดกําหนดไว แตยังขาดการมีสวนรวมใน
การวางแผนและเปนผูตัดสินใจ จึงทําใหพิพิธภัณฑกลายเปนเพียงสถานที่เก็บสิ่งของ และยังไม สามารถ
ทําหนาที่ใ นการอนุรัก ษวัฒ นธรรมของชุม ชนไดสว นกระบวนการจัดทําเว็บไซทพิพิธภัณฑชนเผา
ออนไลนพบวา เกิดขึ้นในลักษณะการเสริมพลังของทีมงานเยาวชนเผา ภายใตแนวคิดขององคกร
พัฒนาเอกชนดวยการสรางกระบวนการใหทีมงานเยาวชนชนเผาไดฝกฝนทักษะ เทคนิคในการสราง
167
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), บทคัดยอ.

110
สื่อสารคดีและเว็บไซท ทําใหสามารถเลาเรื่องราวของตนเองได เกิดการปฏิสัมพันธระหว างคนชนเผา
และสังคมโลกจนกลายเปนชุมชนออนไลน อีกทั้งยังมีบทบาทในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนใน
การจัด ทํา กิจ กรรมรว มกับ ชุม ชนเพื่อ กระตุน ใหเ ยาวชนเผา และคนในชุมชนไดเล็งเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของวัฒนธรรมตนเอง169
มนัญญา นวลศรี ไดศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดการพิพิ ธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร โดยรวมนั้นพบวา ยังมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ไดแก ขาดแคลน
งบประมาณ กิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย บุคลากรไม มีความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ และมีผูเขา
ชมนอย สวนแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑในดานจุดมุงหมายและนโยบาย มีจํานวน 6 ขอคือ
เพื่อใหเปนแหลงธํารงและสืบทอดคุณคา เอกลักษณและมรดกของชาติ เพื่อเปนแหลงแสดงวิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อ เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อสงเสริม การศึกษานอกระบบโรงเรีย นและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และนโยบายควรเกิดจากความตองการของประชาชนในทองถิ่น ดานการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑที่ไดรับฉันทามติ มีจํานวน 8 ขอ คือ เพื่อมุงใหประโยชนตอชุมชน ควรมีแผนงานบริหาร
จัดการทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเปนแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ
แผนงานระยะสั้นควรเปนแผนประจําปที่สนองความตองการของกลุมเปาหมาย งบประมาณควรมา
จากการสนับสนุนของรัฐบาลเปนหลัก ใหองคกรทองถิ่ นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ผูบริหาร
ตอ งมีวิสัย ทัศ นแ ละใหก ารสนับ สนุน ในการจัด กิจ กรรมตา งๆ ควรวางแผนโครงการตามลํา ดับ
ความสํ า คัญ ดานบุ คลากรมีจํ า นวน 7 ข อ คื อ มีความรู ตรงกับ ลั กษณะงานที่ป ฏิบัติ มีใ จรั ก ดา น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีจิตใจ
พรอมใหบริการ ควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี ควรจัดใหไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้ง
ในและตางประเทศ ดานกิจกรรมมีจํานวน 6 ขอ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ควรมี
การจัดนิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักที่เปน
จุดเดนและควรจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมาย
ควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรู ดานการติดตามประเมินผล มีจํานวน 7 ขอ คือ ควรมี
การติ ด ตามประเมิ น ผลทุ ก กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง ควรมี ก ารนํา ผลการประเมิ น มาใช ควรตั้ ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลประกอบดวยบุคคลภายในและภายนอก ควรใหประชาชนมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพรผลการประเมิน ควรมี การวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบ
เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ดาน
ความตองการการสนับสนุนจากรัฐบาล มีจํานวน 5 ขอ คือควรจัดใหเปนวาระแหงชาติ ควรรณรงค
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ องคกรทองถิ่น
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กุมารี ลาภอาภรณ, “กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑชนเผาบานจะแล ต.แมยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), บทคัดยอ.

111
ควรมีบทบาทอยางจริงจังในการดูแลพิพิธ ภัณฑ และควรจัดใหมีห นวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแ ล
รับผิดชอบพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยเฉพาะ170
ณัฐกฤตา จันทรหอม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการตลาดและองคประกอบของ
พิพิธภัณฑเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ผล
การศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ใน
ดานการตลาดและดานองคประกอบของพิพิธภัณฑอยูในระดับมาก 2) ความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางการตลาดและดานองคประกอบของพิพิธภัณฑกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการเดินทาง
มาทองเที่ยวสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผลการ
ทดสอบปจจัยดานการตลาด และดานองคประกอบพิพิธภัณฑ ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ
พบวาปจจัยดนการตลาด และดานองคป ระกอบของพิพิธ ภัณ ฑมีอิท ธิพ ลต อ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ขอเสนอแนะสําหรับ
ปจจัยดานการตลาดของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ควรมีการพัฒนาในดานราคา ในสวนคา
สินคาที่ระลึกและคาอาหารและเครื่องดื่มควรมีก ารปรับ ปรุงใหเ หมาะสมกับชนิดของสินคาตาง ๆ
ไมใหมีความแตกตางมากเกินไป ในดานสถานที่ จ อดรถควรจัด ใหมีส ถานที่ก วา งขวางและสามารถ
รองรับปริมาณนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ ในสวนของการสงเสริมการตลาด ควรใชสื่อประชาสัมพันธ
เชน เว็บไซต นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ เพื่อใหมีความหลากลาย สรางจุดสนใจใหแกผูที่สนใจทองเที่ยว
สวนดานองคประกอบเกี่ยวกับการเดินทางมาพิพิธภัณฑ ควรแนะนําวิธีการเดินทางใหแกนักทองเที่ยว
รวมทั้ง จัด รถรับ สง จากสถานีร ถไฟฟา หรือ สถานีร ถประจํา ทางเพื่อํา นวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวในการเดินทางเขาชมพิพิธภัณฑ171
ปารมี สุขคราม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนารานขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การซื้อของที่ระลึกเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเขาชมพิพิธภัณฑสวนใหญ
จะตองทําในระหวางการเขาชมพิพิธภัณฑ สินคาที่ซื้ออาจเปนทั้งหนังสือเกี่ยวกับนิทรรศการ ภาพ
โปสเตอรง านศิ ล ปะ เสื้ อ ยื ดที่มี สั ญลั กษณแ ละชื่ อของพิพิธ ภั ณฑ รานขายของที่ร ะลึ ก จึ งเป นการ
ใหบริการพื้นฐานที่พิพิธภัณฑจัดเตรียมไวสําหรับผูเขาชมมาตั้งแตในอดีตและกลายเปนสวนหนึ่งของ
การใหบริการที่ขาดเสียมิได ทั้งยังเปนการสรางรายไดที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งแกตัวพิพิธภัณฑ
ดวย เนื่องจากพิพิธภัณฑแตละแหง ลวนมีคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูง ไมวาจะเปนการ
บูรณะซอมแซมโบราณวัตถุและอาคาร การศึกษาวิจัย การจัดกิจกรรมตาง ๆ การประชาสัมพันธ ฯลฯ
คา ใช จา ยเหลา นี้ ลว นเปน คา ใชจา ยที่พิพิธ ภัณ ฑตอ งแบกรับ และพยายามจัด สรรใหอ ยูภ ายใต
170

มนัญญา นวลศรี, “แนวทางในการจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดยอ.
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ณัฐกฤตา จันทรหอม, “แนวทางพัฒนาการตลาดและองคประกอบของพิพิธภัณฑเพื่อ
เสริม สรา งความพึง พอใจแกนัก ทอ งเที่ย ว กรณีศึก ษา : สถาบัน พิพิธ ภัณ ฑก ารเรีย นรูแ หง ชาติ
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552).

112
งบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล หรือการสนับสนุนจากภาคเอกชน บางครั้งดวยขอจํากัดดานงบประมาณ
ทําใหพิพิธภัณฑไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพนัก ดังนั้น หากพิพิธภัณฑนําหลักการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจมาประยุกตใชกับ Museum Shop ของพิพิธภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก็นาจะสามารถสรางรายไดใหแกพิพิธภัณฑไดอีก ทางหนึ่ง รวมทั้งเสริมการใหบริการของพิพิธภัณฑ
ใหมีความสมบูรณและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้น ผูวิจัยเห็นวา Museum Shop ของ
พิพิธภัณฑในประเทศไทยสามารถมีสวนชวยในการ เผยแพรความรู ความเขาใจทางศิลปวัฒนธรรม
ไปสูสังคมไดโดยผานทางสินคาหลากหลาย เพิ่มรายไดซึ่งจะนําไปพัฒนากิจการอื่น ๆ ของพิพิธภัณฑ
ตอ ๆ ไป รวมถึงเพิ่มการรับรูบทบาทหนาที่และความสําคัญของพิพิธภั ณฑที่มีตอสังคมใหมากขึ้นได
จึง เปน ที่ม าของการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาการบริห ารจัด การ Museum Shop ของพิพิธ ภัณ ฑใ น
ประเทศไทยใหเกิดประโยชน สูงสุดตอองคกร172
พระปลัดประพจน อยูสําราญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพิพิธภัณฑในการพัฒนาชุมชน :
พหุกรณี ศึกษาพื้นบาน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา 1) ศึกษาแนวคิดและ
รูปแบบในการจัดพิพิธภัณฑในเขตอําเภอนครชัยศรี เกิดจากความตองการของชุมชน และชุมชนเปนผู
ริเริ่มดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ โดยมีหนวยงานภายนอก เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐม
เจดีย ชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑแหงนครปฐมเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ โดย
นําเสนอเรื่องราวของชุมชนไดแก ประวัติความเปนมาของชุมชน การทํามาหากิน ศาสนา ความเชื่อ
ตลอดถึงความสัมพันธภายในชุมชนเปนสําคัญผานการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือวัตถุเสมือนที่เกี่ยวของ
ดวยวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 2) พิพิธภัณฑพื้นบานมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนในดานตาง
ๆ ดังนี้ ในดนการศึกษา พิพิธภัณฑทั้ง 3 แหง จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการศึกษาประวัติความเปนมา
วิถีชีวิต กระบวนการของการดําเนินชีวิตทองถิ่นในอดีต เปนศูนยกลางในการเรียนรูขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี คานิยมของทองถิ่น ซึ่งถายทอดผานวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑพื้นบานรวมถึงการสาธิต
วิธีการใชงานของวัตถุที่จัดแสดงนั้น เพื่อใหเห็นเปน รูป ธรรมและสามารถนํา มาประยุก ตใ ชไ ด ใน
ชีวิตประจําวันตามวิถีของชุมชนในดานตาง ๆ เชน ดานเกษตรกรรม ดานศิลปกรรม ดานจิตรกรรม
ดานประติมากรรม ดานหัตถกรรม และดานนาฏศิลป ในดานสังคม พิพิธภัณฑพื้นบานเปนศูนยกลาง
ในการสืบสานความภาคภูมิใจจากบรรพบุรุษมาสูลูกหลาน เปน ที่ยึดเหนี่ย วจิตใจของคนในชุมชน
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พิพิธภัณฑ
เปนศูนยกลางที่สอดคลองและเกี่ยวของโดยตรงกับประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรม และความเชื่อของ
คนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมของพิพิธีภัณฑมักมีการสอดแทรกการละเลนตาง ๆ ที่เห็นสมควรจะ
ไดรับการอนุรักษเขาในการจัดกิจกรรมของชุมชนดวย และในดานเศรษฐกิจ การจัดพิพิธภัณฑทําให
เกิดการสรางงาน และนํามาซึ่งการเพิ่มรายไดใหชุมชน ทั้งจากการขายผลิตภัณฑตาง ๆ และจากการ
เปนวิทยากรบรรยายความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 3) เมื่อเปรียบเทียบบทบาททางการพัฒนาสังคมของ
พิพิธภัณฑพื้นบานที่ดําเนินการโดยวัด บานและโรงเรียนพบวามีความแตกตางกันที่กระบวนการใน
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ปารมี สุขคราม, “กลยุทธการพัฒนารานขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑในประเทศไทย”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม บัณฑิตวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552).
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การนําเสนอและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในพิพิธภัณฑแตในภาพรวมยังมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อ
การอนุรักษแ ละสง เสริม การเรีย นรูวิถีชีวิต และภูมิปญ ญาของชุม ชนเพื่อสะทอนความเปนอยูของ
บรรพบุรุษ ซึ่งเปนภูมิปญญาที่ไมสามารถประเมินคาไดและคงไวใหลูกหลานในชุมชนไดเรียนรู หวงแหน
อนุรักษและสามารถสืบสานตอเจตนารมณของพิพิธภัณฑพื้นบานตอไป173
มนตทิชา วงศพรเพ็ญภาพ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑธรณีวิทยาเปน
แหงทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑทั้ง 3 แห ง มีจุดดนและเอกลักษณ
แตกตางกัน ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรูได เหมาะสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา โดยพิพิธภัณฑธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี มีความเดนดานการจัดนิทรรศการ
ตัวอยาง หิน-แร ตัวอยางโครงกระดูกไดโนเสาร ภาพจําลอง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้พิพิธภัณฑควรมี
การพัฒนาการดูแลรักษาอุปกณอยางสม่ําเสมอ ควรจัดหาบุค ลากรและจัด หาสถานที่จ อดรถเพิ่ม
สําหรับผูชมในชวงวันธรรมดา พิพิธภัณฑธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรร
มหาวิทยาลัย มีความเดนดานการจัดนิทรรศการ ฟอสซิ ลเปลือกหอย ฟอลซิลไดโนเสาร ซากปะการัง
ตั ว อย า งไม ก ลายเป น หิ น ก อ นอุ ก าบาตสี ดํ า และรายไดโนเสาร บ นหิ น ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งจาก
พิพิธภัณฑของกรมทรัพยากรธรณี ดังนั้น สิ่งที่ควรพัฒนา คือ เพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น จัดหา
เจาหนาที่ประจําพิพิธภัณฑ และเปดทําการในวัน หยุดสุดสัปดาห สวนพิพิธภัณฑไดโนโธเปย สวน
สยาม มีความเดนดานดารจัดนิทรรศการ หุนจําลองไดโนเสารแอนิเมชั่น และตัวอยางโครงกระดูก
ไดโนเสาร ทั้งนี้ควรพัฒนาความหลากหลายของเนื้อหาที่จัดแสดง เนื้อหาควรเปนภาษาที่เขาใจงาย
เหมาะกับ ผูช มทุก เพศทุก วัย ควรเพิ่ม แสงสวา งและควบคุม อุณ หภูมิ เพื่อ เสริม ความมั่น ใจแก
นักทองเที่ยวเนื่องจากหองคอนขางอับ174
มาฆวดี บุญสมบัติ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑพลเรือเอก
พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” ผลการศึกษา
พบวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑฯ สวนใหญใหความสนใจในสิ่งของที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑและมี
ความประทับใจในการบรรยายของเจาหนาที่ประจําพิพิธภัณฑเปนอยางมาก นอกจากนี้ผูเขาชมสวน
ใหญมีความคิดเห็นวาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑในหลาย ๆ ดาน ไดแก การเนนดานการ
ประชาสัมพันธ การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชตา ง ๆ และการนํา เทคโนโลยีมาชวยเปน สื่อในการ
นําเสนอ รวมถึงการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเขาชมพิพิธภัณฑใหมากขึ้น การศึกษาในเรื่องนี้
ทําใหไดรูวา การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑในสื่อดานตาง ๆ จะมีผลอยางยิ่งตอการเพิ่มจํานวนผูเขาชม
โดยเฉพาะการจัดทําปายบอกทางที่ชัดเจนหรือปายประชาสัมพันธเนื่องจากในระหวางทําการวิจัยครั้งนี้
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พระปลัดประพจน อยูสําราญ, “บทบาทพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน : พหุ ก รณี
ศึกษาพื้นบาน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552).
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มนตทิชา วงศพรเพ็ญภาพ, “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑธรณีวิทยาเปนแหงทองเที่ยว
เพื่อการศึกษาเรียนรู” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการ
จัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2552).
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ผูวิจัยไดจั ดทําปายดังกลาวซึ่งสงผลใหจํานวนผูเขา ชมเพิ่มขึ้นอย างเห็น ไดชัดการเพิ่มจํ านวนของ
เครื่องใชของพระองคทานที่จัดแสดงภายในอาคารและการนําเทคโนโลยีมาชวยเปนสื่อในการนําเสนอ
ก็จะชวยดึงดูดความสนใจของผูเขาชมใหมากขึ้นการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ
โดยการปลูกไมดอกไมประดับแทนตนไมใหญก็จะทําใหผูที่เขามาสักการะพระอนุสาวรียพระองคทาน
สามารถมองเห็นอาคารพิพิธ ภัณฑไดอยางชั ดเจน รวมทั้งการจัดเจาหนาที่ซึ่งมีความรูและความ
เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ประจําในแตละอาคารเพื่อแนะนําและอํานวยความสะดวกก็จะสรางความ
ประทับใจใหแกผูเขาชมใหมากขึ้นดวย นอกจากนี้กองทัพเรือซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบพิพิธภัณฑแหงนี้
ควรใหความสําคัญพิพิธภัณฑและคัด เลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อเปนเจาหนาที่ประจํา
พิพิธภัณฑรวมถึงการขอรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ การมีสวนรวมหรือ
แหลง เงิน ทุน จากหนว ยงานอื่น และประชาชนในพื้น ที่ใ หม ากกวา ที่เ ปน อยู ในปจจุบันก็จะทําให
พิพิธภัณฑพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ไดรับการยอมรับและความสนใจจากนั ก ท อ งเที่ ย งไปตลอดจนเป น แหล ง เรียนรูใหแกผูที่สนใจ
ประวัติศาสตรดานการทหารเรือไทยใหมากขึ้น175
มานิตา ศรีสิตานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารหอศิลปรวมสมัย เอกชน ผลการศึกษา
พบวาผูบริหารทั้ง 3 กลุมมีแนวคิดการบริหารที่คลายคลึงกัน กลาวคือทราบและเขาใจบทบาทของ
หอศิลปในการสงวนรักษา เผยแพรและสงเสริมศิลปะรวมสมัย โดยจัดกิจกรรมและดําเนินงาน เชน
การสื่อสารและการประชาสัมพันธในลักษณะที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายหลักของหอศิลป ในสวน
ของผูเขาชมนิทรรศการพบวาพึงพอใจตอการดําเนินงานของหอศิลป โดยคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มี
ตอหอศิลปและการใหบริการโดยรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้ผูเขาชมนิทรรศการไดแสดงความคาดหวังตอ
หอศิลปทั้งในดานการเปนแหลงการศึกษาดานศิลปะ เชน การใหบริการสื่อเกี่ยวกับศิลปน/นิทรรศการ
การเปด โอกาสใหศิล ปน รุน ใหมไ ดม าแสดงผลงาน และการใหบ ริก ารของเจา หนา ที่ ผูวิจัย มี
ขอเสนอแนะวาการดําเนินงานของหอศิลปควรมุงเนนไปที่บทบาทในการดําเนินงานดานการสงวนรักษา
เผยแพรและสงเสริมศิลปะรวมสมัย โดยมีการจัดกิ จกรรมรวมกับสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรม
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา และการรวมมือระหวางหอศิลปในดานการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปะเพื่อ
ประโยชนแกการเรียนรูอันจะกอใหเกิดความรัก หวงแหนอนุรักษและสืบสานศิลปะเพื่อเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบไป การใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใหบริการของหอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร176
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ศิริอร เพชรภิรมย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานีที่
สอดคลองกับความตองการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา ความ
ตองการดานตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑที่นักเรียนตองการ ผูวิจัยไดใชขอมูลความคิดเห็นของ
นักเรียนมาวิเคราะหและสังเคราะห นําไปสูการจัดทําเนื้อหาของนิทรรศการและใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบพิพิธภัฯฑเมืองสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบการจัดนิทรรศการที่นําเสนอใหผูชมเปน
สวนหนึ่งของนิทรรศการ (Immersive Environments) ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู
ของเด็ก กําหนดแนวคิดหลัก คือ เจาะเวลาหาบานดอน (Bandon in the Past) นําเสนอเนื้อหา
ตามลําดับขั้น และโครงสรางบรรยากาศที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของบานดอนในอดีตสืบเนื่องมา
จนถึงปจจุบันตลอดตั้ง แตตนจนจบ โดยกําหนดแกนเรื่องมุงเนนไปที่ประวัติศาสตรความเปนมาของ
บานดอน ตั้งแตการตั้งถิ่นฐานริมฝงแมน้ําตาป ประสบการณชีวิตของบรรพชนที่พัฒนาเมืองสุราษฎร
ธานี รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด ผูวิจัยพบวาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
เมืองสุราษฎรธานีมีความเปนไปได คือ เนื่องมาจากนโยบายดานการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร
ธานีมุงเนนเพือ่ สรางความเปนเลิศทางดานการศึกษา มีโครงสรางถนนอุทยานการเรียนรู และพบวามี
กลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายดาน เชน ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรทองถิ่น ดานสถาปตยกรรม
นักการเมืองทองถิ่น นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน พรอมใหความรวมมือกับเทศบาลสุราษฎรธานี ในการ
สนับสนุนใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวา ยังมีปญหาและอุปสรรค คือ
การเลือกสถานที่ตั้งในการจัดตั้ง พิพิธ ภัณฑเมืองสุราษฎรธานี เนื่องจากไมมีพื้นที่วางและเหมาะสม
และหากนโยบายการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถสืบทอดตอเนื่องก็จะเปนอุปสสรรค
สําคัญ แนวทางแกไข คือ ผลักดันใหชาวสุรราษฎรธานีมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน177
สุจารีย จรัสดวง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่ฝงพระนคร
และฝงธนบุรี จากการคัดเลือกกรณีศึกษา จํา นวน 4 แห ง มีรูปแบบในการดําเนินงานและบริหาร
จัดการที่แตกตางกัน ถึงแมเบื้องตนพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะไดรับการวางแผน
งานและกําหนดนโยบายโดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว แตภายหลังจากการโอนภารกิจ
ในการดําเนินงานใหสํานักงานเขตของแตละพื้นที่ปกครองเปนผูบริหารจัดการและกําหนดแผนในการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่ฝงพระนครไดแก
เขตวังทองหลาง และเขตพญาไท ยังคงยึดรูปแบบและกรอบแนวทางการบริหารจัดการจากสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว เปนสําคัญ โดยขาดการวางแผนงานและสรางสรรคกิจกรรมการ
เรียนรูในรูปแบบของตน ตลอดจนขาดการนําชุม ชนทองถิ่นเขามามีสว นรวมในการบริหาราจัดการ
อยางแทจริง ซึ่งแตกตางจากการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี ไดแก
เขนบางขุนเทียน และเขตบางกอกใหญ ที่มีการวางแผนงานและการสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูใน
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รูปแบบของตนเองที่มีความสอดคลองกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี
ของชุมชนทองถิ่น ควบคูไปกับการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการของสํานักวัฒนธรรม
กีฬา และการทองเที่ยว รวมทั้งมีการนําชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การ
เปนอาสาสมัครนํา ชม การบริจาคสิ่งของ การดําเนินงานและเขารวมกิจกรรมของชุมชนทองถิ่น
นอกจากนั้นจากการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานและบริหารจัดการพบวา การบริหาร
จัดการดานบุคลากร ควรเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเชน ควรนํานักพัฒนา
ชุมชนเขามาเปน แกนนํ า สํา คัญ ในการดํา เนิน งานควบคูกับ กับ การประสานงานรวมกันระหวาง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและบริหารจัดการ ตลอดจน
การบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึงและครอบคลุมโดยเฉพาะ
ประชากรในชุมชนทองถิ่น เพื่อใหชุมชนทองถิ่นเกิดความรูสึกเปนเจาของและรูสึกรวมวา พิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานครมีขึ้นเพื่อชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
คือ ควรมีการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการดานการใหบริการ เชน การประชาสัมพันธ การใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเขาชม การใหบริการหองสมุดและการพั ฒนา รานคาจําหนายของ
ที่ระลึก เปนตน เนื่องจากปจจุบัน การบริ ห ารจั ด การด า นการให บ ริ ก ารของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ต าง ๆ ยั งไมมีประสิ ทธิภ าพในการดําเนิ นงานมากนั ก ดังนั้น การศึกษา
ประเด็น ดังกล าวในเชิง ลึ กจะสามารถนํ า ขอมู ล ที่ ไดม าพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารจั ด การดานการ
ใหบริการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น178
กาญจนา อินทรสุนานนท ไดศึกษา เรื่องรูปแบบการสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน :
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปภาคตะวันตกของประเทศไทย ผลของการศึกษาพบวา ดานประวัติความ
เปนมาของชาติพันธุกะเหรี่ยงโป ในอดีตชาวกะเหรี่ยงโปอาศัยอยูในทิเบต แลวเคลื่อนยายมาอาศัยใน
บริเวณลุมน้ําแยงซีเกียง ลุมน้ําโขงและลุมน้ําสาละวิน และหลังจากนั้นไดเขามาอาศัยและตั้งบานเรือน
อยูใ นบริเวณตะเข็บ ชายแดนของประเทศไทยในภาคเหนือ และภาคตะวั น ตกของประเทศไทย
ทํา หนาที่เปนหนาดาน จนหัวหนาชาวกะเหรี่ย งไดรับแตงตั้งใหเปน เจาเมืองสังขละบุรีใ นตําแหนง
พระศรีสุวรรณคีรีสืบตอกันหลายคน ในปจจุบันชุมชนกะเหรี่ยงโปไดสราง บานเรือนจากไมไผ มีการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การทอผาและการคาขาย การศึกษา ชาวกะเหรี่ยงไดรับการศึกษาตาม
ระบบของรัฐ เพราะมีโรงเรียนในชุมชนและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับการถายทอดภูมิ
ปญญา เปนการศึกษาตามอัธยาศัย มีการสาธารณสุขจากรัฐ สําหรับในดานศาสนาและความเชื่อ ชาว
กะเหรี่ยงโปนับถือศาสนาพุทธนับถือผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และฤาษี โดยมีสัญลักษณไดแก โกละ (มโหระทึก)
งาชางศักดิ์สิทธิ์ และฆวย (เขาควาย)ซึ่งใชเปาสงสัญญาณและใชบรรเลงดนตรีไดสําหรับสภาพปญหา
และอัตลั กษณในปจจุ บันพบวา มีป ญหาเรื่อ งการรุก รานจากประเทศเมีย นมารต ามแนวตะเข็บ
ชายแดนบาง ปญหาเรื่องการทํามาทํากิน ปญหาเรื่องความมั่นคงในชีวิตปญหาเรื่องการศึกษาของ
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สุจารีย จรัสดวง, “การบริการจัดการพิพิธภัณฑทองถิน่ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552).
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บุตรหลานและปญหาการใชเสนทางลําเลียงยาเสพติด ในดานอัตลักษณพบวามีอัตลักษณที่โดดเดน
หลายดาน ไดแก ดานดนตรี ดานการแสดง ดานการแตงกาย ดาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ดาน
พิธีกรรม และดานศิลปหั ตถกรรม นอกจากนี้ มีการรวบรวมสิ่ งของเครื่องใชในกลุมผาทอมือและ
เครื่องจักสานตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันที่เปนของชาวกะเหรี่ยงโป ดานรูปแบบของพิพิธภัณฑ
พบวา รูปแบบของพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน : กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโป ควรเปนรูปแบบของ
บานเรือนลักษณะตาง ๆ ของกะเหรี่ยงโป ปลูก สรางอยูเปนกลุมซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับวัด และมี
โรงเรือนที่แข็งแรงเปนโรงเรือนพิพิธภัณฑที่จัดใหมีการทอผาจักสาน แสดงดนตรี และการแสดงอื่น ๆ
ของชาติพันธุกะเหรี่ยงโป ควรมีบริเวณลานที่จะจัดใหมีพิธีกรรมตาง ๆ ในแตละเดือน รวมทั้งพิธีกรรม
ทางศาสนา และสําหรับการจัดวางสิ่งของเครื่องใชในวิถีชีวิตของชาติพันธุกะเหรี่ยงโป อันไดแกปจจัยสี่
ควรจัดแสดงไว ใ นบ า นของกะเหรี่ ย งโปแต ล ะหลั ง สํา หรั บ การจั ด การพิพิธภัณฑนั้น ใหชุมชนเปน
ผูจัดการโดยใหเยาวชนมีสวนรวม โดยการเปนมัคคุเทศนําชมพิพิธภัณฑ การแสดงดนตรี และการ
แสดงอื่น ๆ โดยสรุป การจัดตั้งพิพิธภัณฑของชาวกะเหรี่ยงโปจะกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนใน
ทองถิ่นทั้งดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นปลูกฝงความรักความหวงแหนและตระหนัก
ในคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนสรางและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนสมควร
ที่องคกรในทองถิ่นจะใหการสงเสริมและสนับสนุนโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑใหประสบความสําเร็จและ
ดําเนินไปดวยความยั่งยืนสืบไป179
นรพรรณ วัจนสุนทร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู
กรณีศึกษามิวเซียมสยาม” ผลการศึกษาพบวา ความเห็นที่ผูมาเยี่ ยมชมชาวไทยมีตอการดําเนินธุรกิจ
ของพิพิธภัณฑมิวเซียมสยามทั้งในสวนของการทําการตลาด ความสะดวกในการเขาถึงบรรยากาศและ
การบริการภายในพิพิธภัณฑ ภาพรวมทั่วไปแสดงถึงความพึงพอใจอยูในระดับสูง อยางไรก็ตามยังคงมี
ปจจัยอื่น ๆ ในสวนที่เปนจุดออนของพิพิธภัณฑและภาวะคุกคามจากภายนอกซึ่งถาหากฝายบริหาร
ของมิวเซียมสยามหรือผู เกี่ยวของกับมิวเซียมสยามให ความสนใจและนําไปพิจารณาแลว จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการมากยิ่งขึ้น และสงผลใหมีจํานวนผูมาเยี่ยม
ชมมากขึ้นตอไป180
มัณฑนา หนูอราม ไดศึกษาเรื่ อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑอาหารไทย: กรณีตัวอยาง
บริเวณแพรงนรา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
อาหารไทยดวยเหตุผลหลักๆ คือ สถานที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลง
เรี ยนรู และรวบรวมภูมิป ญญาดา นอาหารไทยเขาไวดว ยกัน โดยรูป แบบ และการบริหารจัดการ
179

กาญจนา อินทรสุนานนท, “รูปแบบการสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน : กลุมชาติ
พันธุกะเหรี่ยงโปภาคตะวันตกของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553), บทคัดยอ.
180
นรพรรณ วัจนสุนทร, “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู กรณีศึกษามิวเซียม
สยาม” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553).
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พิพิธภัณฑตองแตกตางจากพิพิธภัณฑที่มีอยูทั่วไป กลาวคือ ดานการจัดแสดงตองสามารถสัมผัสและ
โตตอบกับสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑได และมีรูปแบบการจัดการความรูที่ทันสมัยมีความแปลก
ใหมไมนาเบื่อและตองสอดแทรกความบันเทิง พรอมดวยกิจกรรมในรูปแบบตางๆใหมีความนาสนใจ
อยูตลอด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณ กลาวคือ นอกจากการใชเทคโนโลยี
สื่อมัลติมีเดียมาชวยในการนําเสนอแลว รูปแบบและสวนของการจัดแสดงจะตองแปลกและแตกตาง
จากรูปแบบพิพิธภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน ควรมีนิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพื่อไมใหพิพิธภัณฑหยุดนิ่ง
และมีกิจกรรมที่ใหผูเขาชมมีสวนรวมในพิพิธภัณฑที่สามารถสามารถจับตองไดเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งความหลากหลายตรงนี้จะทําใหเกิดความประทับใจ และทําใหกลับมาใชบริการซ้ําอีก181
ฤทัย นิธิธนวิชิต ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและสิ่งที่ไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 1) ผูเขาชมพิพิธ ภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุต่ํากวา 18 ป อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ย
นอยกวา 5,000 บาท 2) ผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร สวนใหญเขาชม
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรก โดยมีเหตุผลที่เขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรู
กรุงเทพมหานครเพื่อทัศนศึกษา ชวงเวลาในการเขาชมพิพิธภัณฑสวนใหญเปน 10.00-12.00 น. และ
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง 3) จากการศึกษาความ
คาดหวังของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการ
นําเสนอ ดานพื้นที่จัดแสดง ดานผูนําชม /เจาหนาที่ ดานพฤติกรรมและความรูสึก และดานประโยชน
ที่ไดรับ โดยภาพรวมพบวา ผูเขาชมการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก 4) จากการศึกษาสิ่งที่ไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร
ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานพฤติกรรมและความรู สึก และดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุด รองลงมา
คือ ดานเนื้อหา ดานพื้นที่จัดแสดง ดานผูนําชม /เจาหนาที่ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 5) จาก
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง และสิ่ ง ที่ ไ ด รั บ ของผู เ ข า ชม พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานครพบวา คา sig ในแตละดานมีคาเทากัน คือ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่น คือ ความคาดหวังและสิ่งที่ไดรับ
จากการเขาชม มีผลทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวัง
ในพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานครต่ํากวาสิ่งที่ไดรับจากการเขาชมอยางมีนัยสําคัญ
0.05182
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มัณฑนา หนูอราม, “การบริหารจัดการพิพิธ ภัณ ฑอ าหารไทย:กรณีตัว อยา งบริเ วณ
แพรงนรา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), บทคัดยอ.
182
ฤทัย นิธิธนวิชิต, “ความคาดหวังและสิ่งที่ไดรับของผูเขาชมพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ.
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วดี โภคศิริ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑ
บา นบุค คลสํา คัญ กรณีศึก ษา วัง สาเกในพระจา บรมวงศเ ธอ กรมหลวงประจัก ษศิล ปาคม ผล
การศึกษาพบวา วังสาเกมีคุณคาทางประวัติศาสตรและคุณคาทางสถาปตยกรรม ซึ่ งเปนคุณคาทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ สมควรแกการอนุรักษและจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญในอนาคต
แตถึงอยางไรก็ตาม การจัดตตั้งพิพิธภัณฑนี้จะไมสามารถเห็นเปนรูปธรรมไดถาขาดปจจัยดานเงินทุน
สถานที่ บุคลากรตาง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่จะตองเขามาชวยสนับสนุนใหวังสาเกมีโอกาส
พัฒนาและจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่ชวยเสริมสรางให
ผูเขาชมไดรับรูถึงเรื่องราวในอดีต เกิดความรูความเขาใจ และชวยกันอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติตอไป แมกระนั้นก็ดี มีผลสรุปแนวทางสําหรับการจัดการวังสาเกในอนาคต อยู 4 วิธี คือ (1)
รักษาพื้นที่เดิมและอนุรักษอาคารโบราณทั้งหมดไว (2) อาจไมมีอาคารเดิมเหลืออยู แตใชสัญลักษณ
บงบอกวาเปนที่ตั้งของวังสาเกในอดีต (3) สรางอาคารขึ้นมาใหมทั้งหมดโดยอาจจะเลียนแบบอาคาร
ดั้งเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนลักษณะทางสถาปตยกรรมใหแตกตางไปจากเดิม และ (4) การทําลายอาคาร
เดิม แลวไปสรางพิพิธภัณฑในสถานที่อื่นแทน183
วิไลวรรณ อยูทองจุย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัต ถุ
ทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ผลการศึกษาพบวาโบราณวัตถุมีประมาณมากและ
หลากหลายประเภท โดยสามารถแบงออกได 7 ประเภท คือ (1) ประเภทเศษภาชนะดินเผา (2)
ประเภทประกอบสถาปตยกรรม (3) ประเภทประติมากรรม (4) ประเภทโลหะ (5) ประเภทกระดูก
สัตว (6) ประเภทแกว (7) ประเภทอื่น ๆ เชน เบาหลอมโลหะ สวนของปริมาณโบราณวัตถุมีประมาณ
56,070 ชิ้น สวนใหญเปนโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา สวนรูปแบบและแนวทางการจัดการ
ที่เหมาะสมกับคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ควร
เปนรูปแบบเพื่อการเรียนรูและการอนุรักษ โดยการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนคือ 1) พื้นที่สวนการ
เรียนรู เปนสวนของการจัดนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู 2) พื้นที่
สวนของการอนุรักษ เปนสวนสําหรับทําการอนุรักษและใหความรูเรื่องของการอนุรักษโบราณวัตถุ 3)
พื้นที่สวนคลังโบราณวัตถุ (คลังปด) สําหรับเปนพื้นที่หรือหองในการจัดเก็บโบราณวัตถุ โดยรูปแบบ
และแนวทางการจั ดการคลั งโบราณวัตถุขา งตนเป นรู ปแบบการจัดการที่อยูบ นพื้นฐานของความ
ตองการของผูมีสวนเกี่ยวของและสอดคลองกับแนวทางนโยบาย เพื่อใหเกิดประโยชนต อประชาชน
พิพิธภัณฑและโบราณวัตถุอยางแทจริง184

183

วดี โภคศิริ, “แนวทางการศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑบานบุคคล
สําคัญ กรณีศึกษา วังสาเกในพระจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553).
184
วิไลวรรณ อยูทองจุย, “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553).
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สิริลักษณ กัลยา ไดศึกษาวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑทาง
วัฒนธรรม ระหวางพิพิธภัณฑวังสวนผักกาด และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ผลการศึกษา
พบวา พิพิธภัณฑวังสวนผักกาดมีการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน มีกลุมเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไป
สวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีการบริหารจัดการโดยหนวยงานรัฐบาล โดยมีกลุมเปาหมาย
เปนนักเรียนและนักศึกษา โดยผูเขาชมของทั้ง 2 พิพิธภัณฑสวนใหญตรงกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
ซึ่งทั้ง 2 พิพิธภัณฑมีพื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ พื้นที่เพื่อการศึกษาพื้นที่เก็บรักษาวัตถุ มีพื้นที่สําหรับ
การดําเนินงานอนุรักษ / ซอมแซมวัตถุ มีพื้นที่สาธารณะ เชน รานจําหนายของที่ระลึก จุดนัดพบ จุด
พักผอน ผูบริหารหรือผูดูแลพิพิธ ภัณฑทั้ง 2 แหงมีความเห็นตรงกันวา พิพิธภัณฑควรจัดใหมีการ
พัฒนาเทคนิค รูปแบบในการจัดแสดงตาง ๆ มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจ เพื่อสราง
ความภูมิใจในมรดกของชาติ ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพไดรับการฝกอบรม
และมีความรูเกี่ยวกับ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ มีการปรับปรุ งกระบวนการทําบัน ทึกหลักฐาน
ปรับปรุงการจัดนิทรรศการ และการจัดแสดงใหนาสนใจขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาชม มีความตองการใน
การจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อหารายได
สวนพันธกิจ หลั กที่มีความแตกตางกันของพิพิธ ภัณฑทั้ง 2 แห ง คือ พิพิธภัณฑวังสวนผักกาดไมมี
พันธกิจหลักในการดําเนินงานดานการวิจัย แผนงานดานการใหการศึกษา การสนับสนุนใหชุมชน
ทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมที่พิพิธภัณฑจัดขึ้น และการกระตุนใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการ
สงวนรักษาอนุรักษมรดกของชาติ แตเปนภารกิจหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร สําหรับ
ผลการสัมภาษณพบวา เจาหนาที่ทุกคนไดรับการสนับสนุนและเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน มีการปฏิบัติตามขอกําหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการทํางานเปนลายลักษณอักษร
โดยกํา หนดภาระงาน และหนาที่รับ ผิด ชอบของบุคลากรในการทํางานดานตาง ๆ อยางมีความ
เหมาะสม ผลการประเมินระดับความคิดเห็นตอการจัดการพิพิธภัณฑของนักทองเที่ยวและมัคคุเทศก
พบวา ทั้ง 2 พิพิธภัณฑมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรูตามศักยภาพ
ดานที่ตั้งและอาคาร ดานนิทรรศการและการใหคําปรึกษา ดานการบริหารและจัดการการทองเที่ยว ที่
ไมแตกตางกัน โดยพิพิธภัณฑทั้ง 2 แหง มีความโดดเดน ดานตัวอาคารมีความสวยงาม ดึงดูดใหเขา
เที่ยวชม มีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองจัดแสดง มีการรักษาความปลอดภัย
แกผูเขาชม เจาหนาที่และภัณฑารักษมีความสามารถในการถ ายทอดความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ แก
ผูเขาชมอยางเหมาะสมในฐานะเปนแหลงเรียนรู ซึ่งนักทองเที่ยวและมัคคุเทศกใหคะแนนดานความ
พึงพอใจในภาพรวมตอการทองเที่ยวพิพิธภัณฑวังสวนผักกาดมากกวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
สํ าหรั บการประเมิ นคุณ ภาพ/ศัก ยภาพของพิพิ ธ ภัณ ฑโ ดยผู เ ชี่ย วชาญ พบวา ภาพรวมของทั้ง 2
พิพิธภัณฑมีศักยภาพที่ไมแตกตางกันโดย ดานการอนุรักษ จัดการสิ่งแวดลอม มีศักยภาพมากที่สุด
ดานการดึงดูดใจนักทองเที่ยว การเปนแหลงเรียนรู การรองรับการทองเที่ยว และดานการบริหาร
จั ด การ มี ศั ก ยภาพมาก ส ว นด า นการจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการ มี ศั ก ยภาพในระดั บ น อ ย โดยมี
ขอเสนอแนะสําหรับพิพิธภัณฑทั้ง 2 แหง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ปรับปรุงขอมูล วิธีการจัดแสดง
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ใหทันสมัยอยูเสมอ พัฒนาบุคลากรดานภาษา การใหบริการ และหาชองทางในการเพิ่มงบประมาณ
ของพิพิธภัณฑ185
จิรั ฏฐา จารุ พิสิ ฐธร ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในพิพิธภัณฑดนตรี ผลการศึกษาพบวา 1) พิพิธภัณฑดนตรีในปจจุบันมีการดําเนินงานตาม
จุดมุงหมาย ทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูดนตรีที่ไดรับการยอมรับ และมีความตองการในการพัฒนาดาน
การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 2)แนวทางในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพิพิธภัณฑดนตรี ดาน
จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค เป น แหล งรวบรวมเครื่องดนตรี และหลั ก ฐานทางดนตรี ส ง เสริ ม
การศึกษา เปนศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรองคความรูดานดนตรี และเปนหองเรียนตลอดชีวิตของ
ทุกคน ดานการบริหารจัดการ มีความชัดเจน และพัฒนาคนไปดวย คือ มีการสงเจาหนาที่ไปเรียนใน
ดานวิชาที่เกี่ยวของ บุคลากรตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง เรียนรู และพัฒนาตนเอง พิพิธภัณฑดนตรี
จะตองมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก ภัณฑารักษที่ทํางานควรมีความรูเรื่องดนตรี ควรมีผูเชี่ยวชาญใน
หลายสาขา ในการทํางานรวมกัน และควรมีการจัดตั้งกองทุนในการจัดหางบประมาณ ดานการจัด
กิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นควรประกอบดวย นิทรรศการที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ใหอิสระในการตั้งคําถาม ตีความ และเรียนรู มีการจัดสรรลานกิจกรรมเอนกประสงคใ ชเปนพื้นที่ทาง
การศึกษา มีพื้นที่สําหรับผูชมในการสืบคน คนควา เปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม มีการแสดงดนตรีสด
และ ผสมผสานทั้งการจัดแสดงดานวัตถุ การจัดแสดงเนื้อหา กิจกรรม และนิทรรศการหมุนเวียน ดาน
การประเมินผล การประเมินผลรายบุคคล โดยไมทําลายสุนทรียะในการชมพิพิธภัณฑดนตรี มีหลาย
รูปแบบ และใชวิธีการสังเกตในการประเมินความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย สราง
เครือขายกับพิพิธภัณฑดนตรี และกลุมศิลปวัฒนธรรมการแสดง เปนการแบงปน แลกเปลี่ยน ความรู
และเครื่องดนตรี สร างเครือขายไปยั งตางประเทศ และ รว มกับกลุมนักดนตรีอิส ระ ศิล ปน และ
นักสะสม186
มะลิวรรณ ระหูภา ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตและฐานขอมูลโบราณวัตถุ :
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ผลการศึกษาพบวา ไดเว็บไซตที่สามารถใชเปนแหลง
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียงใหแกผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงไดผาน
ระบบอินเทอรเน็ต โดยเว็บไซตไดจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อ benching museum สําหรับระบบ
ฐานขอมูลโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ประกอบดวยขอมูลที่เปนขอความและภาพ
โบราณวัต ถุที่ผู ใชส ามารถปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ลบและคน หาข อมูล ไดอ ยางถู กตองและรวดเร็ ว ผลการ
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สิริลักษณ กัลยา, “การเปรียบเทียบรู ป แบบการจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท างวั ฒ นธรรม
ระหวางพิพิธภัณฑวังสวนผักกาดและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจั ด การการท อ งเที่ ย วเพื่ อ อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), บทคัดยอ.
186
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร, “การนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพิพิธภัณฑ
ดนตรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ.

122
ประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตและระบบฐานขอมูลโบราณวัตถุพบวา ในภาพรวมผูใชมี
ความพึงพอใจตอการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในระดับดี187
สุเทพ ประสงคมณี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลต อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา พนักงานองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มีขวัญและกําลังใจดานปจจัยนโยบายและการบริหารขององคการสูง รองลงมาคือ
ปจจัยดานบทบาทของผูนํามีขวัญและกําลังใจสูง ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีระดับ
ขวัญและกําลังใจสูง แตสําหรับปจจัยดานสวัสดิการของหนวยงานพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจต่ํา
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนใหญมี
ขวัญและกํา ลัง ใจสูง โดยในเรื่อ งรัก ศัก ดิ์ศ รีใ นความเป น พนัก งานขององคกรมีขวัญและกําลังใจสูง
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เรื่องความตั้งใจการทํางานมีขวัญและกําลังใจสูง ปจจัยที่มีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ คือ ปจจัยดานอายุ
นโยบายด า นการบริ ห าร บทบาทของผู นํ า สภาพแวดล อ มของการทํ า งาน ความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชา สวัสดิการของหนวยงาน และโอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน โดยปจจัย บทบาทของ
ผูนํา อายุ และโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่188
งานวิจัยตางประเทศ
มัธธิอาส (Matthias) ไดกลาวถึง กลาวถึงประโยชนและวิธีการที่มีประสิทธิภ าพในการ
ถายทอดความรูดานศิลปะแกนักศึกษาผูเขาชมพิพิธภัณฑ แนวทางที่ ใชในการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเขาไปดวยนั้นเรียกวาเปนแบบวิธีโซแครติค (Socratic Method)
กลาวคือ ผูที่ทําหนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะตองทําหนาที่คลายเปนครูผูสอนไปในตัว ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนแบบนี้ เปนกิจกรรมในการจัดการความรูที่ผูทําหนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะเขาฟงความรูตาง ๆ
ในชั้น เรีย นรว มกับ นัก ศึก ษากอ นอยา งนอ ยหนึ่ง ถึง สองครั้งกอนที่จะถึงวันพาชมพิพิธภัณฑจริงๆ
นอกจากนี้ยังตองใหคําแนะนําหนังสือที่เกี่ยวของใหนักเรียนไดอานเพื่อเปนการเตรียมตัวใหพวกเขา
คุนเคยกับสิ่งที่กําลังจะไปศึกษาจากพิพิธภัณฑ เมื่อถึงวันเยี่ยมชมจริง ผูที่ทําหนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะ
ไมเพียงแตพาเดินดูงานศิลปะชิ้นตางๆที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู แตจะมีการตั้ง
ประเด็นคําถามใหนักศึกษาไดอภิปรายถกเถียงกันในระหวางนั้น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพรอมกับมี
การอภิปรายประเด็นตางๆจะทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดและเปดโอกาสใหเขาได
เรียนรูเพิ่มขึ้น ไมเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมักจะเปนฝายรับขอมูลจากผูทําหนาที่พาชมพิ พิธภัณฑแต
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มะลิวรรณ ระหูภา, “การพัฒนาเว็บไซตและฐานขอมูลโบราณวัตถุ : กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554).
188
สุเทพ ประสงคมณี, “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐ ประศาสนศาสตร บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2554).
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เพียงอยางเดียว ซึ่งวิธีนี้ทําใหเด็กๆจะสามารถจดจําขอมูลไดดีกวา พรอมทั้งมีความคิดที่หลากหลาย
เปดโลกทัศนใหเขามีมุมมองกวางขวางขึ้น และไมจํากัดเฉพาะการเรียนวิชาดานสุนทรียศาสตร วิชา
ศิลปะ วิชาประวัติศาสตรแมแตวิชาภาษาตางประเทศ เด็กๆก็จะไดฝกฝนการพูดแสดงความคิดเห็นตอ
งานศิลปะตางๆดวยภาษาที่กําลังเรียนอยูไปในตัว189
ยามากูชิ (Yamaguchi) บทความ The poetics of Exhibition in Japanese Culture.
จากหนังสือ The Exhibiting culture กลาวถึงการจัดแสดงที่นอกเหนือไปจากวัตถุเนนที่การสราง
ความหมายและจินตนาการแกผูเขาชม โดยเปรียบเทียบกับเทคนิคในการจัดแสดงของชาวญี่ปุน ที่ได
สรางความหมายใหกับวัตถุและที่วางดวยเทคนิคที่เรียกวา มิตาเต ( Mitate ) มิตาเตเปนเทคนิคที่เกิด
จากความเชื่อ ตํานาน และวิถีชีวิต ที่ไดสรางใหเห็น ความหมายที่ซอนเรนทั้งที่เปนเนื้อ หาในวิถีชีวิต
ของชาวญี่ปุน การจัดแสดงรวมทั้งการจัดการกิจกรรมในชนิดสะทอนใหเห็นรากฐานทางความคิดแบบ
ตะวันตก นับแตยุคโบราณ เปนความพยายามใหความหมายกับวัตถุใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและ
สรางใหวัตถุนั้นเปนของสูงสง และมีคุณคาความงามอยางสูงทางศิลปะ190
คารี (Cary) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแนวคิดเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กับ
การจัดแสดงวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ขณะที่พิพิธภัณฑในตะวันตกพยายาม
รวบรวมงานศิลปะตะวันตกใหครบถวนอยูนั้น พิพิธภัณฑสถานที่ กรุงเทพฯมิไดดําเนินรอยเชนนั้น แต
กลั บกํา หนดพรมแดนของตนเอง อัน ไดแก ความเป นมาของไทยทั้งสมัยประวัติศาสตร และกอน
ประวัติศาสตร ชาติพันธุวิทยา และพุทธศิลปะ ดวยความคิดที่วาศิลปะไทยเปนสิ่งที่ประณีตล้ําคา
พิพิธภัณฑสถานของสยามก็เชนเดียวกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ที่รับรูปแบบมาจากภายนอก กลาวคือ
ไดรับการกําหนดมาจากเบื้องบน จากการเก็บรวบรวมเปนการสวนตัวของชนชั้นผูนําในชวงกลาง
ศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการอวดอางแกชาวตางประเทศ พิพิธภัณฑสถาน
ก็กลายเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะสรางความสัมพันธใหมใหแกเหลาประชาชนในประเทศ
ในชว งแรกของการปฏิรูป ครั ้ง ใหญ สาธารณะ (public) ถูก สรา งขึ้น ในบริบ ทของการสรา ง
ความสัมพันธเชิงอํานาจกับพระมหากษัตริย ในทศรรษ 1920 อันเปนสนธยาแหงการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย พิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติไดกาวสู ฐานะใหม นั่นคือ ฐานะของสว นหนึ่งใน
แนวโนมการสรางระบบราชการของความรู และเปนสถาบันที่ทําหนาที่ควบคุมประวัติศาสตร และ
มรดกของชาติ191
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Diana C.J. Matthias, “Education and the University Museum,” Journal
of Aesthetic Education, no. 21 (1987): 83-96.
190
M. Yamaguchi, “The Poetics of Exhibition in Japanese Culture,” in Ivan
Karp &Steven D. Lavine, (eds), Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of
MuseumDisplay (Washington & London: Smithsonian Institution Press, 1991), 57-67.
191
Cary, C.S., “Triple gems and double meanings: Contested Spaces in the
National Museum of Bangkok” (Ph.D. dissertation in Art History, Cornell University,
Ithaca NY,1994), 5-18.
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ลู (Lou) ไดศึกษาถึง การดําเนิน งานของพิพิธ ภัณฑศิล ปะในป คศ.1984 ซึ่งเปน การ
ประเมินผลในการบริบทของพิพิธภัณฑศิล ปะในสหรัฐ อเมริกา โดยไดศึกษาจากหลักการและบท
วิเคราะหของไอนสเนอรและดอบส ที่ไดศึกษาและวิเคราะห การดําเนินงานของพิพิธภัณฑศิลปะเพื่อ
การศึกษา ซึ่งพบปญหาของพิพิธภัณฑศิลปะจําแนกไดดังนี้คือ 1) ความไมประสานสอดคลองกันใน
จุดประสงค 2) การไมมีมาตรฐานในการทํางาน 3) ขาดเครือขายการสื่อสารที่ดี 4) ขาดแคลนกําลังคน
และแหลงทรัพยากรตางๆ 5) มีขอจํากัดทําใหไมมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 6) นักการศึกษา
พิพิธภัณฑยังขาดความเขาใจถึงนโยบายหลักของพิพิธภัณฑ 7) ขาดฐานความรูขอมูลที่เพียงพอผล
การศึกษาพบวา ขอกําหนดและมาตรฐานของพิพิธภัณฑที่มีความหลากหลาย และปญหาที่ไอนสเนอร
และดอบสได ทําการศึกษาไว นั้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาปญหาที่ยังคงเปนอยูคือ ยังขาด
เครื อขายการสื่อสาร ระหวางกลุมพิพิธภัณฑศิลปะ ขาดแหลงวัตถุดิบ ทรัพยากร และทีมงานที่มี
ความรูความชํานาญในการดําเนินงานพิพิธภัณฑศิลปะ และควรจะมีการเพิ่มบทบาททางการศึกษา
ของพิพิธภัณฑศิลปะ ใหมากกวานี้192
ไวทลอพ (Whitelaw) ไดศึกษาถึง ศิล ปศึกษาในพิพิธ ภัณ ฑศิล ปะ ทางดา น นโยบาย
หลักสูตร และความสัมพันธกับชุมชน โดยนําเอาหลักการศึกษาของพิพิธภัณฑศิลปะ ที่มีหลักการ
เรียนรูโดยวัตถุที่จัดแสดงเปนศูนยกลาง และ การเรียนรูโดยกลุมผูชมเปนศูนยกลาง วารูปแบบใดเปน
การสรางประสบการณสุนทรียจากพิพิธภัณฑศิลปะ ผลการศึกษาพบวา ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภัณฑารักษและนักการศึกษาของพิพิธภัณฑศิลปะ ใหมีความรูความเขาใจ ทางดานการดําเนินการ
และการจัดการศึกษา มากยิ่ งขึ้น การเรียนรูและสรางประสบการณสุนทรียใหประสบผลสําเร็จตอง
คํานึงถึงความหลากหลายและมีมิติทางวัฒนธรรมของแตละสถานที่และแตละคน193
อุไรวรรณ (Uraivan) นําเสนอรูปแบบการพัฒนาพิพิธ ภัณฑทองถิ่นเพื่อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ
นําเอามาเปนฐานในการปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม 2) ผลกระทบ ผลสะทอนที่จะเกิดขึ้นหรือสงผล
กระทบ 3) ประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวา
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่พิพิธภัณฑ มีความเห็นที่สอดคลองกันในการจัดตั้งพิพิธภัณฑฯ ในประเทศไทย
และมีความคิดเห็นวา พิพิธภัณฑตองเปนแหลงในการเรียนรู ใหความรู และมีความเห็นที่แตกตางใน
เรื่องของ สถานภาพของพิพิธภัณฑ วัตถุประสงคการจัดตั้ง รูปแบบการจัด วิธีการใหการศึกษา การ
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คํานึงถึงความตองการของผูเขาชม นอกจากนั้นยังพบวา หนวยงานของรัฐบาลไทย ไมตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญ ในการไดรับความรูจากสถาบันทางพิพิธภัณฑ194
ไมเคิล (Michal) ไดศึกษาถึงสภาพและพั ฒ นาการของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ปะและหอศิลปะ
ทางดานการบริจาคเงินชวยเหลือแกพิพิธภัณฑ และการใหความชวยเหลือดานทุนการศึกษา โดยเพื่อ
ศึกษาตามสภาพและพัฒนาการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะ ระหวาง ป 1974 – 1994 ที่มีผล
มาจากการไดรับงบประมาณและการสนับสนุน จากผูบริจาค และจากหนวยงานตางๆและไดจําแนก
ผลการศึกษาออกเปน 7 บท ไดแก 1) ศึกษาภูมิหลัง ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑศิลปะ 2)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) กรณีศึกษาในแบบตางๆ 4) โครงสรางการจัดการองคกร 5) การวิเคราะหและ
แจกแจงผลการศึกษา 6) สถานภาพในปจจุบันของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะของสถาบันการศึกษา
7) สรุปผลการศึกษา การศึกษานี้พบวา พัฒนาการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะ ขึ้นอยูกั บ การ
ไดรับงบประมาณสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน195
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูชมพิพิธภัณฑ ใน
โครงการ Ocean Planet Online จากงานวิจัยพบวาหลังจากเปดใหบริการพิพิธภัณฑเสมือนผาน
อินเทอรเน็ตไปแลว 1.7 ป มีการเขาชมพิพิธภัณฑเสมือนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมากกวา
400,000 เครื่อง ที่มีผูเขาชมชม 800,000 – 1,200,000 คน สถาบันดังกลาวไดทําวิจัยผูที่เขาชม
พิพิธภัณฑเสมือน โดยใชกลุมตัวอยาง จากการ Log in ดวย IP address ที่แตกตางกัน และใชเวลาใน
การเขาชมมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไปขนาดของกลุมตัวอยางแทนประชากรเทากับรอยละ 7 จากจํานวน
การเขาชม ผูชมสวนมาก จะเขามาชมพิพิธภัณฑเสมือนซ้ําโดยเฉลี่ย 10 ครั้ง วิธีการสํารวจคือ การจํา
IP address ของเครื่อง หรือจากทางเขาหลักของพิพิธภัณฑที่ขอขอมูลเมื่อเขาสูการบริการสมัคร
สมาชิก คาเฉลี่ยของการเขาชมอยูที่ 4.9 stop ( หรือ หนาที่ตองการ ) ตอ 1 Address เกือบรอยละ
40 ที่การเขาชมมีเพียงแค stop เดียว ในขณะที่รอยละ 14 เขาชม 2 stop คา stop ที่มากที่สุดของ
การเขาชมคือ 66 2ใน3 ของผูชมเขาชมพิพิธภัณฑเสมือนจากหนาโฮมเพจ และ 1 ใน3 เขามาผานการ
เชื่อมโยงมาจากเว็บไซดอื่น หรือจากการตั้งคา บุคมารค ( Bookmark ) เรียกผูชมแบบนี้วา ดรอพอิน
( Drop-in ) ผูชมในลักษณะนี้ที่เขามาชมพิพิธภัณฑเพียงแคหนาเดียว ซึ่งตางจากผูที่เขาชมทางประตู
หนา คาเฉลี่ยของเวลาการเขาชมคือ 6.8 นาที( + 10 นาที ) และคามัธยฐานของเวลาในการเขาชมคือ
1.9 นาที คาเฉลี่ยการเขาตอหนึ่งหนา คือ 94 วินาที ( + 134 วินาที) ผูเขาชมทุกสวนของนิทรรศการ
และทุกหัวขอ ซึ่งหนาที่สามารถรับผูชมไดมากที่สุดคือ หนาโฮมเพจ ( 1,575 ผูชม ) และแผนผังหอง
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(Floor Plan) (1,830 ผูชม) ในระหวางการชมพิพิธภัณฑเสมือนนี้ ผูชมจะใชแผนผังหองในลักษณะ
ของตัวนําทางซ้ําหลายครั้ง ผูชมเขาชมสวน Ocean Science มากกวาเนื้อหาอื่นในนิทรรศการ196
ลิน (Lin) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความเขาใจของผูบริหารในการนําเอาการตลาดมาเปนกลยุทธ
ในพิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารพิพิธภัณฑที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญแลวเปนเพศหญิง
อายุระหวาง 41-60 ป สําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณในการเปนผูบริหาร
นอยกวา 5 ป ในดานการประชาสัมพันธใหกับพิพิธภัณฑ ผูบริหารสวนใหญมักนิยมใชห นังสือพิมพ
นิตยสาร และกิจกรรมทางสังคมเพื่อดึงดูดผูใชบริการ ผูบริหารพิพิธภัณฑสวนใหญเชื่อวา พิพิธภัณฑ
ควรมีกิจกรรมการเรียนรู การจัดการความรูที่หลากหลายเหมาะสมสําหรับกลุมนักทองเที่ยว และควร
มีการอบรมผูใหบริการบรรยายในพิพิธภัณฑ ในสวนของการใหบริการสารสนเทศผานระบบเครือขาย
นั้น ผูบริหารพิพิธภัณฑสวนใหญเชื่อวาการใหบริการลักษณะนี้ควรจะเปนการใหขอมูลทั่วไป และ
กําหนดการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ ซึ่งชวยใหนักทองเที่ยวสามารถศึกษาขอมูลไดดวยตนเอง และมี
การปรับปรุงขอมูลเดือนละครั้ง ในดานการนําตลาดมาเปนกลยุทธในพิพิธภัณฑนั้น อายุและประสบการณ
ในการทํางานของผูบริหารสวนใหญไมมีผลผลตอการนําเอาการตลาดมาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธใน
พิพิธภัณฑ ผูบริหารพิพิธภัณฑสวนใหญเปนเพศหญิงมักนิยมใชบริการบริษัทโฆษณาเพื่อใหภาพพจน
ของพิพิธภัณฑดีขึ้น197
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro & Luca Dal ) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูเขา
ชมพิพิธภัณฑ โดยสังเกตจากประสบการณและวิธีการใหความชวยเหลือของภัณฑารักษ และการจัด
แสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ พบวา พฤติกรรมความสนใจของผูเขาชมพิพิธภัณฑแบงออกเปน 2สวน
1) การนําชมโดยวิธีการบรรยายของภัณฑารักษ 2) มีความสนใจในรูปแบบของการจัดนิทรรศการที่ใช
เทคโนโลยี และนําเสนอขอมูลที่แปลกใหม พรอมทั้งนําเสนอรูปแบบการจัดแผนผังพิพิธภัณฑให
เหมาะสมกับผูใชบริการ เพื่อเปนยุทธศาสตรทางดานการตลาดของพิพิธภัณฑตอไป198
เทอรเทลโล (Tortello) ไดศึกษาการพิจารณาบทบาทวัฒนธรรมที่มีตอการศึกษาในภาค
นโยบายและภาคปฏิ บั ติ ณ ประเทศจาไมก า ผลการศึ กษาพบวา ในป ค.ศ.1990 วัฒ นธรรมใน
นโยบายพัฒนาระดับชาติไดกลับมาเฟองฟู โดยสังเกตไดจากการประชุมดานวัฒนธรรมที่ไดถูกจัดขึ้น
และเอกสารดานนโยบายไดถูกตีพิมพขึ้น ความรวมมือ ในการพัฒนาแบบยั่งยืนเปนสิ่งสะทอนหนึ่งที่
ไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจและความชื่นชอบในวัฒนธรรม การเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและ
ระบบการศึกษาไดถูกเริ่มทบทวน ทามกลางกลไกของสิ่งเราทางวัฒนธรรมอื่น และเหตุในการพัฒนา
แบบยั่งยืนที่ขัดแยง งานวิจัยชิ้นนี้ไดใชประสบการณดานพิพิธภัณฑ แบบ Cross-Section ในการ
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พิจารณาบทบาททางวัฒนธรรมที่มีตอการศึกษาในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ณ ประเทศจาไมกา
การวิเคราะหนี้ไดนํา ความรูสึกของเด็กนักเรียนที่มีตอพิพิธภัณฑมาเปนฐานเปนในการวิจัย และการ
ตรวจสอบบทบาทหน า ที่ ข องผู ที่ มี ส ว นร ว มในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ซึ่ ง ได แ ก ผู ใ ห ค วามรู ผู แ ลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม และผูสรางสังคม โดยมีวิธีในการรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตเด็กที่ชมพิพิธภัณฑ และ
การสัมภาษณผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑเด็ก เชน ครู ครูใหญ พนักงานพิพิธภัณฑ สมาชิกกรรมการ
และผูกําหนดนโยบาย เพื่อเปนองคประกอบในการวิเคราะหของการศึกษาฉบับนี้ ทั้งยังครอบคลุมถึง
บทบาทดานการศึกษาในพิพิธภัณฑ โดยพิจารณาจากบทบาทของพิพิธภัณฑที่มีตอการศึกษาในภาค
นโยบายและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ งานชิ้นนี้ยังไดเสริมมุมมองของประเทศกําลังพัฒนา และยังคนหาวา
พิพิธภัณฑส ามารถกระตุนความเปนตัวตน และความคิดสรางสรรคไดอยางไร โดยมุงเนนประเด็น
ตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรม และทักษะวิชาชีพครู และไดขอสรุปวา พิพิธภัณฑทั้งหลาย
ที่ตั้งในประเทศจาไมกาและประเทศที่กําลังพัฒนา สามารถเพิ่มความกาวหนาในการศึกษาได โดยการ
นําพิพิธภัณฑซึ่งเปนสถาบันการเรียนรูเขามาชวย เนื่องจากพิพิธภัณฑมีสวนกระตุนการคิดเชิงวิเคราะห
และความคิดสรางสรรค อยางไรก็ตามโอกาสในความกาวหนาดานการศึกษาดังกลาว จะเกิดขึ้นได
ถาบุคคลที่มีความรับผิดชอบดานนโยบายการศึกษา และผูบริหารมีความสามารถในการเปลี่ยนจาก
ภาคนโยบายสูภาคปฏิบัติได ไมใชเพียงแตมองเห็นพิพิธภัณฑ เปนเพียงสถานที่เก็บวัตถุโบราณวัตถุ
หรือสิ่งกอสรางที่ไรชิวิต การตระหนักถึงความสําคัญของผูชมพิพิธภัณฑวัยเด็กก็เปนอีกสวนหนึ่งที่
ตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน199
เกรกอรี (Gregory) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การสํารวจขอบเขตในการแสดงระหวาง
ศิลปนในออสเตรเลีย และพิพิธภัณฑในระหวางคริสตศักราช 1975 ถึง 2002 ศิลปนมีการสํารวจ และ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับศิลปะของพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตรทางสังคม และวิทยาศาสตรธรรมชาติในระหวาง
ยุคนี้ แมวาพิพิธภัณฑเปนแหลงสําคัญของการสํารวจสําหรับศิลปน แตกลับไมคอยไดรับการตรวจสอบ
ผลงานวิ ช าการเท า ที่ ค วร ผลการวิ จั ย ฉบั บ นี้ ได มี ก ารแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง และมี ก ารอธิ บ ายวิ ธี ก าร
4 ประการของศิลปะออสเตรเลียรวมสมัยไปสู พิพิธภัณฑในยุคนี้ ดังนี้ ใชบทวิจารณที่ขัดแยงและ
ตรงกันขามกัน การแสดงขอคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ มีการแทรกแซงกาวกาย และมีการรวมมือกัน
ภัณฑารักษรวมมือกับ ศิล ปนและใชวิธีการศิล ปะในการสรางการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ
ในชวงป 1990 วิธีศิลปะเปนวิธีการที่สําคัญของพิพิธภัณฑที่จะใชในการออกแบบนิทรรศการ ในดาน
ประวัติศาสตร เพื่อเปนการเล าเรื่ องในการจัดแสดงของพวกเขา ศิล ปะรว มสมัยได ถูกนําเขามามี
บทบาทสําคัญสําหรับพิพิธภัณฑ ในสถานที่ตาง ๆ เชน Hyde Park, Museum of Sydney,
Melbourne Museum และเอียนพอตเตอร Centre: NGV ออสเตรเลีย งานวิจัยฉบับนี้แสดงใหเ ห็น
ถึงความรวมมือ รวมใจของศิลปนที่มีสวนรวมในการชวยกันออกแบบประวัติศาสตร สังคม โดยใชการ

199

Hope Jensen Tortello, “Children get your culture Jamica children and
their museum experiences Informal education and the development of
Individualism” (Ph.D’s thesis, Development of Education, sociology of, Columbia
Universit, 2002).

128
ออกแบบในรูปแบบใหมภายในพิพิธ ภัณฑ เพื่อบทบาทของศิล ปะรว มสมัยเปน วิธีการใหมในการ
บรรยายและการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ200
จูเลียน (Julianne) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบความสัมพันธทางเลือกระหวาง
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมตอนปลาย โครงการวิจัยนี้
สํารวจวาการใหอํานาจของกฎหมายการศึกษาระดับประถมและมัธยมตอนตน หรือเปนที่รูจักกันใน
นามของ No Child Left Behind ( NCLB ) ไดสงผลกระทบตอพิพิธภัณฑประวัติศาสตรอยางไร และ
ผลกระทบที่สํา คัญ ของพิพิธ ภัณ ฑ คือ การใหค วามสํา คัญ นอ ยลงตอ การทัศ นศึก ษาพิพิธ ภัณ ฑ
ประวัติศาสตร ผูวิจัยได สํารวจวาพิพิธภัณฑประวัติศาสตรใชกิจกรรมทัศนะศึกษาเปนจุด ในเขาถึง
ระบบการศึกษาอยางไร เพื่อที่จะใหนักวิชาการของพิพิธภัณฑเริ่มสรางความสัมพันธกับนักเรียนผูเขา
ชมโดยใชกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนเขามาชวย เพื่อเอื้อประโยชนตอการศึกษาของนักเรียน หาก
ไมมีกิจ กรรมทัศ นศึก ษานี้ ทางพิพิธ ภัณ ฑป ระวัติศ าสตรตอ งมีก ารประชาสัม พัน ธ เพื่อ แนะนํา
พิพิธภัณฑ และเปนการดึงดูดผูเขาชมซึ่งเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมตอนปลาย
ใหมาเขาชม นอกจากนี้การสรางเว็บไซตยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถดึงดูด ผูเขาชมใหเขามา
ชมพิพิธภัณฑได201
สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ของ ซึ่งผู วิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “ความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย ” พิพิธ ภัณฑจึงเปนสถาบัน การศึกษาที่
แตกตางไปจากสถาบันการศึกษาอื่นตรงที่ใชสิ่งของ “เปนผูสอน”แตสิ่งของนั้นไมอาจสอนใครไดหมด
เนื้อหาของสิ่ง ที่ส อนตองมาจากความคิด ของคนที่จัด แสดงการใหความหมายและความรูเกี่ยวกั บ
สิ่งของนั้นๆ อยางตรงไปตรงมาจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะจะทําใหสังคมไทยเกิดความคิดและความ
ภาคภูมิใจในปญญาของบรรพบุรุษ การทําใหพิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
เปนแหลงความรู เปนมหาอํานาจของความรู เปนแหลงความบันเทิง และเปนแหลงทองเที่ ยวทาง
วิชาการ ที่คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเขาไปแสวงหาความรู โดยขายความเปนมา ขายวิถีชีวิต และ
ขายวัฒนธรรมใหเปนสินคาโดยที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองนอยที่สุด พิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนยกําลังเริ่ม
ตั้งพิพิธภัณฑเปนพิพิธภัณฑดนตรีถือเปนพิพิธภัณฑเฉพาะทางและมีบทบาทกอใหเกิด ปฏิสัมพันธของ
คนในสังคม แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของสังคม ที่มีความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
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ชุมชน ในทองถิ่นของชาวบานในชุมชนอีกทั้งยังเปนกลไกที่สนับสนุนใหคนในชุมชนรวมกันดําเนิน
กิจการของทอ งถิ่ นเพื่อ คนในท องถิ่ น ที่ จะนํ า ไปสู การพัฒ นาทองถิ่น โดยมีค วาม สอดคล อ งกั บ
เจตนารมณของรัฐที่ตองการขยายการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนแนวทางของการพัฒนาที่
ยั่งยืน จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศจะเปนแนวทางที่นําไปสูวิธีการดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑดนตรี
อุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของนักวิชาการและนักทฤษฎี มาวิเคราะหหาความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี อุษาคเนย และเพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมวรรณกรรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ เกี่ยวกับแหลงเรียนรู ไปสูงานวิจัยและการออกแบบสอบถาม
ตอไป

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบความคาดหวังของ
สถานศึก ษาที่มีตอ มิว เซีย มดนตรีอุษ าคเนย 2) เพื่อ ทราบความสัม พั น ธข องความคาดหวัง ของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 3) เพิ่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่
กําหนดไวผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฏี เอกสารวิช าการ ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัย
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่ มี ต อ มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย แล ว นํ า ไปปรึ ก ษากั บ ผู เ ชี่ ย วชาญ และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ข อ
คําแนะนํา และความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัย แลวมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆให
สมบูรณเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นจัดทําโครงรางการวิจัยนําเสนออาจารยที่ ปรึกษา
และสอบปกปอ งโครงรา งการวิจัย และในขั้น ตอนสุด ทา ยเปน การปรับแกไขโครงรางการวิจัย ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัยและขออนุมัติบัณฑิตเพื่อดําเนินการทํา
วิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอนที่ผูทําการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย เปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกั บ ความคาดหวั ง ของสถานศึ ก ษาที่ มี ต อ มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใหไดกรอบแนวคิดของการวิจัย และ
ตัวแปรที่ตองการศึกษา แลวนําไปสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi Structured Interview)
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา หลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
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ไปเปนแนวทางในการสัมภาษณใหครอบคลุมตัวแปรตาม นิยามตัวแปรที่กําหนดไวอยางครบถวน แลว
นําขอ มูล ที่ไ ดม าวิเ คราะหสัง เคราะห และสรุป ประเด็น ตามกรอบวัตถุประสงคของมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย และสงกลับไปใหผูรับการสัมภาษณตรวจสอบ
ขั้นที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการนําผลที่ไดจากขั้นที่ 1 มาพัฒนา
แบบสอบถาม และปรับ แกต ามขอ เสนอแนะของอาจารยที่ป รึก ษา จากนั้น นําแบบสอบถามไป
ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นํา
ผลที่ไ ดม าวิเ คราะหห าคา ดัช นีค วามสอดคลอ งตามวัต ถุป ระสงค (Index of Item Objective
Congruence : IOC) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาเขตอําเภอใกลเคียงอําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี,
อําเภอบางเลน นําผลที่ไดมาหาความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach,s alpha coefficient)1 ปรับปรุงแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการนําแบบสอบถาม
จากขั้นที่ 2 ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจากสถานศึกษาทั่วประเทศ วิเคราะหขอมูลทั่วไป
โดยหาคาความถี่ (frequencies) รอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (Path Analysis)
ขั้นที่ 4 การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลงเรียนรู
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ผูวิจัยนําความคาดหวังของสถานศึกษาที่ไดจากการพัฒนาในขั้นที่ 3 มา
ตรวจสอบและเพิ่มความนาเชื่อถือ โดยใหผูท รงคุณวุฒิไดพิจารณาประเด็นความถูกตอ ง ค วาม
เหมาะสม และความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหได
แนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยที่เหมาะสมตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ หลังจากจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ นําเสนอคณะกรรมการ ควบคุม
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สรุปไดดังแผนภูมิที่ 2

1

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed (New York:
Harper & Row, 1984), 126.
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กระบวนการ

ขั้นตอน
1. การกําหนดตัวแปรที่
เกี่ยวของในการวิจยั

- ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เอกสารตางๆและขอมูล
สารสนเทศ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
โดยใชวิธวี ิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
- สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั
- นํากรอบแนวคิดเกี่ยวของกับความคาดหวังของ
สถานศึกษามาสรางแบบสัมภาษณ
- สอบถามขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา, และผูอํานวยการสถานศึกษา
- สังเคราะหและวิเคราะหขอ มูลที่ได

ผลที่ได
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
สาระและไดกรอบ
แนวคิดการวิจัยเกีย่ วกับ
ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. การสรางและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย

- พัฒนาแบบสอบถามโดยใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 1
- ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity)
- reliability โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอ
นบาค (Cronbach,s alpha coefficient)

แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. การเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล

- นําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง
- วิเคราะหขอมูลคาความถี่ (frequencies) รอยละ(%)
คามัชฌิมเลขคณิต (xˉ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis)
- วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยสถิตกิ ารวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ (Path Analysis)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. การหาแนวทางในการบริหาร
อภิปรายผล
- สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางใน
จัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
การบริหารจัดการมิว เซีย มดนตรีอุ ษาคเนยให เป น แหลง
เปนแหลงเรียนรูที่
เรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย
เหมาะสมกับสังคมไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

133
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหก ารวิ จั ย นี้ ดํา เนิ น การเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการ วิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (The one - shot, Non Experimental Case Study) สามารถแสดงเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้
O
R

X

แผนภูมิที่ 3 แผนแบบการวิจัย
เมื่อ R
X
O

หมายถึง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ตามกลุมประชากร ดังนี้
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางสํานักงานและโรงเรียน
1. กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามทองที่
ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 เขต คือ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 9 และผูบริหารสถานศึ ก ษาสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาในเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค และอําเภอพุทธมณฑล
จํานวน 5 เขต และโรงเรียนที่มีลักษณะการบริหารจัดการเปนองคกรมหาชน ซึ่งไดแก โรงเรียนมหิดล
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วิทยานุสรณ รวมไดกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน
2 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา 12 คน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามทองที่

ชื่อจังหวัด

ชื่ออําเภอ

ชื่อโรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ทีปงกรวิทยาพัฒน(วัด
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน
นอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน
โพธิสารพิทยากร
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน
วัดปากน้ําวิทยาคม
ทีปงกรวิทยาพัฒน(ทวีวัฒนา)
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา
ในพระราชูถัมภฯ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา
พุทธมณฑล
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร บางแค
ปญญาวรคุณ
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร บางแค
ราชวินิตบางแคปานขํา
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร หนองแขม มัธยมวัดหนองแขม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
สพม. เขต 9 นครปฐม
พุทธมณฑล
ศาลายา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สพม. เขต 9 นครปฐม
พุทธมณฑล
นครปฐม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รวมผูใหขอมูล

ผูอํานวยการ

ชื่อเขต

ผูอํานวยการเขต

ผูให
ขอมูล

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
12

14

1

2

รวม
ผูให
ขอมูล

2. กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตร
ของมหาวิทยาลัย มหิดล
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กลุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดมาจาก
การสุมแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) ประมาณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช
ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยการแบงตามลักษณะพื้นที่การใหบริการ
ของ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย แลวสุมโรงเรียนจากแตละ
ลักษณะพื้นที่การศึกษาตามสัดสวน ไดกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวน 4 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 59 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 63 คน ซึ่ง
สรุปเปนตารางไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงกลุมตัวอยางของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย
มหิดล
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ชื่อ ชื่อจังหวัด เขต/อําเภอ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ
โรงเรียน
สํานักงาน
โรงเรียน
เขต
สํานักงาน
เขต
เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
มัธยมศึกษา เขต 1
กรุงเทพฯ พระนคร
7
6
บางกอกนอย
6
5
บางกอกใหญ
3
3
บางพลัด
2
2
ภาษีเจริญ
5
4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
มัธยมศึกษา เขต 3
นนทบุรี
เมืองนนทบุรี
8
7
บางกรวย
4
3
บางใหญ
1
1
บางบัวทอง
4
3
ไทรนอย
4
3
ปากเกร็ด
5
4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
มัธยมศึกษา เขต 9
นครปฐม เมืองนครปฐม
9
8
สามพราน
4
3
นครชัยศรี
5
4
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ตารางที่ 2 แสดงกลุมตัวอยางของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัย
มหิดล (ตอ)
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ชื่อ ชือ่ จังหวัด เขต/อําเภอ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ
เขต
สํานักงาน
โรงเรียน
สํานักงาน
โรงเรียน
เขต
เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
มัธยมศึกษา เขต10
สมุทรสาคร กระทุมแบน
3
3
รวม
4
70
4
59
3. กลุมที่ 3 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
3.1 กลุมผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 42 เขต ใชวิธี
สุมอยางงาย (simple random sampling)โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางประมาณ
ขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง
จํา นวน 21 เขต ผูใหขอมูล เขตพื้น ที่ล ะ 1 คน ประกอบดว ยผูอํา นวยการเขตพื้น ที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา รวมผูใหขอมูลจํานวน 21 คน
3.2 กลุมผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 2,362
โรงเรียน ใชวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling)โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ตารางประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)2ไดขนาดของ
กลุมตัวอยางจํานวน 331 โรงเรียน สวนวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดย
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage stratified random sampling) และทําการสุมตัวอยาง
จากเขตตรวจราชการจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 5 เขต ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 64 โรงเรียน ภาคกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 6 เขต ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 89 โรงเรียนภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษาจํานวน 7 เขต ไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง 131 โรงเรียน ภาคใต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 3 เขต ไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง 47 โรงเรียน กําหนดผูใหขอมูลประกอบดวย สํานักงานผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 331 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน 352 คน ดังรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 3

2

เรื่องเดียวกัน, 608.
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ตารางที่ 3 แสดงกลุมตัวอยางของโรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูล
ภาค
เขต โรงเรียน เขต โรงเรียน ผอ.เขต
ผอ.
ภาคเหนือ
9
456
5
64
5
64
ภาคกลาง
12
636
6
89
6
89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15
934
7
131
7
131
ภาคใต
6
336
3
47
3
47
รวม
42
2,362
21
331
21
331
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และสถานะ ในการตอบแบบสอบถาม
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยที่ได จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูที่
เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 3 ชุด ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structured Interview)ไดมาจากเอกสาร
และงานวิจัย ใชเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมที่ 1 โดยการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวแปรที่
เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) พัฒนามาจากเอกสารและงานวิจัย และ
จากความคิดเห็ นของผู ใ หขอมูล กลุ มที่ 1 ใชเก็บ ขอมูล จากผู ให ขอมูล กลุ มที่ 2 และกลุ มที่ 3 เพื่อ
สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ของสถานศึ ก ษาที่ มี ตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยโดย
แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา
4) ตําแหนง 5) ประสบการณในการทํางาน โดยลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ
(check list)
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ตอนที่ 2 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจัดอันดับ 5 ระดับ ของ ลิเคิอรท (Likert, s
five rating scale)3 มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยวาขอความนั้นเปน ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยวาขอความนั้ นเปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยวาขอความนั้นเปน ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง เห็ นดวยวาขอความนั้ นเปน ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มตี อ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยวาขอความนั้นเปน ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในระดับนอยที่สุดมีคาน้ําหนักเทากับ 1คะแนน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยที่ควรจะเปน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended Questions)
3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ไดมาจากการวิเคราะหความ
คิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใชสําหรับการหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอง
และการนําไปใชประโยชน เพื่อนํามาสรุปและปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi - Structured Interview) ใชเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลกลุมที่ 1 เพื่อสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังนี้
2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาทําการสังเคราะห เพื่อใหไดตัวแปร
ที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
2.2 นําตัวแปรที่ไดมาสรางเปนแบบสัมภาษณกึ่ งโครงสราง ปรึกษาอาจารย ที่ปรึกษา
และปรับแกตามคําแนะนํา
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ใชเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมที่ 2 เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย มีขั้นตอน
ในการพัฒนาดังนี้
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พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร , พิมพครั้งที่ 7
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 107-108.
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2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูใ หขอ มูล กลุม ที่ 1 มาประมวลเพื่อกํา หนดโครงสร า ง ขอบเขตของแบบสอบถาม และสรา ง
แบบสอบถามตามโครงสรางและขอบเขตของเนื้อหา ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแกตามคําแนะนํา
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทางสถิติ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ปรับปรุง แกไข สํานวน
ภาษาที่ใช ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคและนิยามตัวแปรนําแบบสอบถามไปทดลองใช
(try out) กับสํานักงานและโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha
coefficient)
3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการประมวลความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ที่ไดจาการดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 3 เปนกรอบในการกําหนดแบบสัมภาษณภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
โดยการสรางเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและสรางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม
โดยการนํารางองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นที่ 3 มาตรวจสอบและเพิ่มความนาเชื่อถือที่
เหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจ ารณาประเด็น ความถูก ตอ ง ความเหมาะสม ความเป น ไปได การนํา ไปใชป ระโยชน และ
ขอเสนอแนะ เพื่อปรั บ ปรุง แนวทางการบริห ารจัด การมิว เซีย มดนตรีอุษ าคเนยที่เ หมาะสม กับ
สังคมไทย ซึ่งผูวิจัยไดสรางเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 1 ฉบับ ซี่งประกอบดวย
2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนการตรวจสอบรายการความคิดเห็น
ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและการวิจารณรูปแบบที่ได ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา แลวนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
4. การวิเคราะหปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ผูวิจัยไดสรุป
ขอคิดเห็น ขอวิจารณและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการสัมภาษณ มาปรับปรุง
เพื่อใหไดแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยที่เหมาะสมกับสังคมไทย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือจากผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยเพื่อขอสัมภาษณ
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือ
ถึงผูทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเ คราะหในการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
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3. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิล ปากร เพื่อออก
หนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เพื่อทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัยในขั้นตน
4. ผูวิจัยทําหนังสือคํา รอ งถึง บัณ ฑิต วิท ยาลัย ผา นทางภาควิช าการบริห ารการศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผูอํานวยการสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัย ไดสงและรับกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย
5. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหทํา
หนังสือขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการบริหาร
จัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยที่เหมาะสมกับสังคมไทย
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและนํามา
วิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยผูใหขอมูลจากการดําเนินการ
วิจัยในขั้นที่ 1 วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยผูใหขอมูลจากการดําเนินการ
วิจัยในขั้นที่ 3 มีวิธีการดังนี้
2.1 ตรวจนับแบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
2.2 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม
หาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
2.3 นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเปนความคิดเห็น เกี่ย วกับ ความคาดหวัง
ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในรูปมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มาตรวจ
นับคะแนนแตละขอ หาคามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) เปนรายขอ และในภาพรวม และวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
โดยนําคาเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ เบสท (Best)4 ดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมของความคาดหวังนั้นอยูในระดับ
นอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความเหมาะสมของความคาดหวังนั้นอยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความเหมาะสมของความคาดหวังนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง

4

Best, John W., Research in Education, 2nded. (New Jersey: Prentice - Hall,
1997), 204-208.
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความเหมาะสมของความคาดหวังนั้นอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมของความคาดหวังนั้นอยูในระดับ
มากที่สุด
2.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหความคาดหวังนั้น ผูวิจัยวิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component
Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญซึ่งถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในปจจัยตัวใดตัวหนึ่ง
โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เทากับ 1 และถือเอาคาน้ําหนักปจจัย
(Factor Loading) ของตัวแปรแตละตัวปจจัยนั้นมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต
3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)5 วิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย ดวยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ
ซึ่งถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในปจจัยตัวใดตัวหนึ่ง
3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยผูใหขอมูลจากการดําเนินการ
วิจัยในขั้นที่ 4 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุป
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อทําความเขาใจในการใชแหลงเรียนรูและการดําเนินการจัดการ
ความรูของสถานศึกษาโดยพยายามตอบคําถามใหไดสองประการคือ 1) เพื่อทราบความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ มิว เซีย มดนตรีอุษาคเนย 2) เพื่อ ทราบความสัมพัน ธข องความคาดหวัง ของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 3) เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 4 ขั้น คือขั้นที่ 1 การ
กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย ขั้นที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นที่ 3 การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ขั้นที่ 4 การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยให เปนแหล งเรี ยนรู ที่เหมาะสมกับ สั งคมไทย งานวิจัย ครั้ง นี้เ ปน การวิจัย เชิง พรรณนา
(Descriptive Research) ประชากร ไดแก ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามทองที่ ไดแก ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 เขต คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 9
และผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขต
หนองแขม เขตบางแค และอําเภอพุทธมณฑลจํานวน 5 เขต และโรงเรียนที่มีลักษณะการบริหาร
จัดการเปนองคกรมหาชน ซึ่งไดแก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมไดกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 2 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา 12 คน กลุมที่ 2
5

Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using
Multivariate Statistics (New York : Harper & Row, 1983), 411.
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กลุมตัวอยางและผูให ขอมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลั ย
มหิดล ไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดมาจาก
การสุมแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) โดยการแบงตามลักษณะพื้นที่การ
ใหบริการของ มหาวิทยาลัยมหิดลแลวสุมโรงเรียนจากแตละลักษณะพื้นที่การศึกษาตามสัดส วน ได
กลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 4 คน และผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 59 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 63 คน กลุมที่ 3 กลุมผูบริหารระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 42 เขต ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ได
ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 21 เขตและกลุมผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวน 331 โรงเรียน ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)ในการวิจัยครั้งนี้
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 415 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(Semi - Structured Interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) และแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่(Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) และใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ศึกษา ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย โดยใช
เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
ดังนี้
1. ผูวิจัยทํา การสง แบบสอบถามไปยัง กลุม ตัว อยา งของสํา นัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 63
แหง ไดรับกลับคืนมาจํานวน63 แหง 63 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
2. ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัว อยา งของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 21 แหง ไดรับกลับคืนมา จํานวน 21 แหง 21 แหง และผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาคภูมิศาสตร จํานวน 331 แหง 331 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน
287 แหง 287 ฉบับ รวมจํานวนแบบสอบถาม 308 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.64
โดยรวมผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 415 แหง ไดรับกลับคืนมา
จํานวน371 แห ง 371 ฉบั บ คิดเปน รอยละ 89.39 และใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกการ
นําเสนอขอมูลออกเปน 3 ตอนดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร(Document Analysis) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย และการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
3. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย ดวยการวิเคราะหความถี่ รอยละ
4. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย ดวยการวิเคราะหมัชฌิมเลขคณิต ( ˉx ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. การวิเคราะหคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยดวยการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธของคาดหวังของสถานศึกษาที่ มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย
ตอนที่ 3 การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลงเรียนรู
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร(Document Analysis) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย และการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารเปนขอมูลเบื้องตนเพื่ อพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาจากทฤษฎีบทความ
งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการตางๆเพื่อรวบรวมศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยโดยยึดแนวการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแหลงเรียนรู แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบันเทิงศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
จัดการพิพิธ ภัณฑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับการจัดแสดงนิทรรศการ ปรากฏดังตารางที่ 4 และ
ตารางที่ 5 ตอไปนี้

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
สรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม
2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรู
ดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มา
บริหารจัดการความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศที่มีความทันสมัย
4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
นิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณ
แบบ

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.25

0.75

มาก

4.34

0.74

มาก

4.41

0.69

มาก

4.43

0.70

มาก

4.30

0.67

มาก

4.35

0.67

มาก

4.46

0.56

มาก

4.39

0.69

มาก

4.17

0.72

มาก

4.28

0.87

มาก

4.41

0.68

มาก

4.36

0.89

มาก

4.28

0.64

มาก

4.22

0.77

มาก

4.45

0.63

มาก

4.57

0.70

มาก
ที่สุด
400

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดาน
ดนตรี
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูที่สมบูรณแบบ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดาน
ดนตรีของโลก
7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรู
เปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
เรียนรูทเี่ ปนศูนยกลางของการเรียนรูดาน
ดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.10

0.80

มาก

4.31

0.71

มาก

4.24

0.67

มาก

4.25

0.78

มาก

4.30

0.72

มาก

4.36

0.71

มาก

4.42

0.64

มาก

4.41

0.82

มาก

4.35

0.71

มาก

4.41

0.68

มาก

4.47

0.63

มาก

4.27

0.92

มาก

4.18

0.72

มาก

4.49

0.63

มาก

4.45

0.68

มาก

4.36

0.75

มาก
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
เรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวน
รวมในการศึกษา
10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
เรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนอง
ตอความตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑ
มีชีวิต (living museum)
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.32

0.62

มาก

4.41

0.68

มาก

4.50

0.63

มาก
ที่สุด

4.57

0.66

มาก
ที่สุด

4.20

0.63

มาก

4.36

0.77

มาก

4.54

0.63

มาก
ที่สุด

4.48

0.59

มาก

4.40

0.64

มาก

4.51

0.63

มาก
ที่สุด

4.52

0.61

มาก
ที่สุด

4.50

0.66

มาก
ที่สุด

4.23

0.72

มาก

4.39

0.81

มาก

4.35

0.70

มาก

4.32

0.74

มาก

4.40

0.64

มาก

4.33

0.75

มาก

4.40

0.68

มาก

4.41

0.66

มาก
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความ
บันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน
บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชใน
การเรียนรูและถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง
ศึกษา (Edutainment) ทีส่ รางความรู
ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ให
ความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถสรางรายได
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความ
เปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.45

0.59

มาก

4.46

0.72

มาก

4.49

0.61

มาก

4.52

0.66

มาก
ที่สุด

4.60

0.59

มาก
ที่สุด

4.53

0.57

มาก
ที่สุด

4.50

0.62

มาก
ที่สุด

4.45

0.66

มาก

4.61

0.56

มาก
ที่สุด

4.53

0.57

มาก
ที่สุด

4.44

0.71

มาก

4.66

0.61

มาก
ที่สุด

4.55

0.53

มาก
ที่สุด

4.49

0.77

มาก

4.45

0.66

มาก

4.64

0.57

มาก
ที่สุด
403

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.43

0.70

มาก

4.54

0.65

มาก
ที่สุด

4.42

0.70

มาก

4.43

0.76

มาก

19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ใน
การพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา
4.57
ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม

0.59

มาก
ที่สุด

4.51

0.70

มาก
ที่สุด

4.42

0.72

มาก

4.64

0.57

มาก
ที่สุด

20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยง
ความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจ
ถึงวัฒนธรรมดนตรี

4.47

0.65

มาก

4.51

063

มาก
ที่สุด

4.41

0.64

มาก

4.41

0.66

มาก

21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสราง
จินตนาการความรื่นรมย และความ
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม

4.42

0.67

มาก

4.49

0.67

มาก

4.45

0.66

มาก

4.50

0.79

มาก
ที่สุด
404

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดให
คนอยากเขามาศึกษาหาความรู
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บ
ขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง
ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการ4.28
เผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการ
ใชงาน

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.40

0.64

มาก

4.42

0.73

มาก

4.43

0.64

มาก

4.36

0.65

มาก

4.47

0.68

มาก

4.45

0.67

มาก

4.45

0.67

มาก

4.66

0.48

มาก
ที่สุด

4.28

0.72

มาก

4.47

0.67

มาก

4.49

0.65

มาก

4.59

0.50

มาก
ที่สุด

405

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
เลข
สําคัญ
คณิ
ต
ของ
องค
(ˉ
x)
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญ
ของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรู
ทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของ 4.42
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

0.67

มาก

4.52

0.61

มาก
ที่สุด

4.49

0.61

มาก

4.41

0.73

มาก

26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ใน
การสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี

4.50

0.62

มาก
4.31
ที่สุด

0.85

มาก

4.47

0.65

มาก

4.55

0.59

มาก
ที่สุด

27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
รวบรวมองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี

4.48

0.70

มาก

4.54

0.57

มาก
ที่สุด

4.31

0.74

มาก

4.66

0.53

มาก
ที่สุด

28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลาง
การวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค

4.60

0.56

มาก
4.28
ที่สุด

0.80

มาก

4.49

0.70

มาก

4.57

0.90

มาก
ที่สุด
406

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงความเจริญของ
ประเทศ
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองค
ความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริม
การศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการ
เรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.48

0.56

มาก

4.47

0.72

มาก

4.53

0.63

มาก
ที่สุด

4.61

0.58

มาก
ที่สุด

4.25

0.75

มาก

4.41

0.81

มาก

4.50

0.65

มาก
ที่สุด

4.50

0.66

มาก
ที่สุด

4.40

0.75

มาก

4.53

0.61

มาก
ที่สุด

4.50

0.59

มาก
ที่สุด

4.59

0.66

มาก
ที่สุด

4.22

0.69

มาก

4.48

0.65

มาก

4.41

0.69

มาก

4.50

0.63

มาก
ที่สุด

4.33

0.68

มาก

4.53

0.65

มาก
ที่สุด

4.42

0.70

มาก

4.68

0.51

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
เปนแหลงการเรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อให
นําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสให
ผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง
เสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
เลข
สําคัญ
คณิ
ต
ของ
องค
(ˉ
x)
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.28

0.64

มาก

4.57 0.61

มาก
ที่สุด

4.36

0.71

มาก

4.39

0.69

มาก

4.28

0.72

มาก

4.45 0.74

มาก

4.41

0.65

มาก

4.57

0.59

มาก
ที่สุด

4.37

0.69

มาก

4.59 0.64

มาก
ที่สุด

4.39

0.72

มาก

4.64

0.57

มาก
ที่สุด

4.32

0.68

มาก

4.48 0.69

มาก

4.48

0.63

มาก

4.55

0.55

มาก
ที่สุด

4.40

0.69

มาก

4.48 0.69

มาก

4.39

0.66

มาก

4.55

0.59

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรม
หลักที่เปนจุดเดน
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่
มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกร
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรม
ตามความตองการของแตละ
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย

ภาคกลาง

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.38

0.74

มาก

4.41 0.73

มาก

4.50

0.62

4.60

0.59

มาก
ที่สุด

4.49 0.76

มาก

4.56

0.60

4.27

0.73

มาก

4.46

077

มาก

4.45

0.68

4.52

0.65

มาก
ที่สุด

4.39 0.78

มาก

4.54

4.52

0.62

มาก
ที่สุด

4.39 0.82

มาก

4.50

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.55

0.73

4.52

0.66

มาก

4.48

0.70

มาก

0.62

มาก
ที่สุด

4.68

0.56

มาก
ที่สุด

0.65

มาก
ที่สุด

4.55

0.63

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจ
และกําหนดขอบเขตของ
กลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผน
จัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อ
ความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.43

0.70

มาก

4.49 0.70

มาก

4.52

0.65

มาก
ที่สุด

4.59

0.58

มาก
ที่สุด

4.47

0.65

มาก

4.28 0.80

มาก

4.41

0.70

มาก

4.68

0.56

มาก
ที่สุด

4.47

0.70

มาก

4.51 0.69

มาก
ที่สุด

4.55

0.63

มาก
ที่สุด

4.50

0.63

มาก
ที่สุด

4.47

0.72

มาก

4.42 0.68

มาก

4.51

0.61

มาก
ที่สุด

4.66

0.53

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมี
หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
และบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการ
ศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.11

0.80

มาก

4.36

0.87

มาก

4.53

0.63

มาก
ที่สุด

4.52

0.59

มาก
ที่สุด

4.32

0.75

มาก

4.40

0.87

มาก

4.53

0.66

มาก
ที่สุด

4.50

0.70

มาก
ที่สุด

4.10

0.83

มาก

4.52

0.67

มาก
ที่สุด

4.48

0.63

มาก

4.59

0.58

มาก
ที่สุด

4.57

0.50

4.35

0.79

มาก

4.54

0.61

4.55

0.63

4.57

0.62

4.51

0.70

มาก
ที่สุด

4.56

0.61

4.59

0.62

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากร
ชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมี
เจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายใน
พิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณ
ที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงาน
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผน
โครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
ตามลําดับความสําคัญ

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
เบี
่ยง
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.43

0.67

มาก

4.46

0.77

มาก

4.45

0.68

มาก

4.55

0.66

มาก
ที่สุด

4.50

0.62

มาก
ที่สุด

4.35

0.74

มาก

4.50

0.67

มาก
ที่สุด

4.57

0.62

มาก
ที่สุด

4.43

0.65

มาก

4.42

0.70

มาก

4.46

0.71

มาก

4.36

0.69

มาก

4.57

0.56

มาก
ที่สุด

4.43

0.72

มาก

4.54

0.65

มาก
ที่สุด

4.36

0.75

มาก

4.35

0.71

มาก

4.48

0.70

มาก

4.50

0.68

มาก
ที่สุด

4.52

0.59

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิด
สรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง

4.50

0.65

มาก
ที่สุด

4.47

0.69

มาก

4.50

0.62

มาก
ที่สุด

4.55

0.55

มาก
ทีส่ ุด

59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณใน
การนําเสนอที่มีความทันสมัย

4.53

0.60

มาก
ที่สุด

4.55

0.61

มากที่
4.55
สุก

0.62

มาก
ที่สุด

4.43

0.62

มาก

60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวย
เสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อ
ความหมายไดงาย

4.53

0.62

มาก
ที่สุด

4.40

0.80

มาก

4.53

0.67

มาก
ที่สุด

4.43

0.62

มาก

61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรี
ที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัด
แสดงได

4.63

0.52

มาก
ที่สุด

4.54

0.59

มาก
ที่สุด

4.38

0.91

มาก

4.61

0.54

มาก
ที่สุด

62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่
ภายในใหเหมาะสมและคุมคา

4.57

0.62

มาก
ที่สุด

4.49

0.65

มาก

4.45

0.68

มาก

4.68

0.47

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

63
64
65
66
67

มัชฌิม
เลขคณิต
(

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ
กับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงใน
นิทรรศการ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุง
เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมี
ความทันสมัย
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ
กับผูชมในทุกๆวัย
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ
กับการจัดนิทรรศการซึง่ เปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
ที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิด
และวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

ระดับ
สวน
ระดับ
ความ มัชฌิม เบี่ยง
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต เบน
สําคัญ เลขคณิต
ของ
มาตร
ของ
(ˉ
x ) ฐาน องค ( ˉx )
องค
ประกอบ
(S.D.) ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.60

0.53

มาก
ที่สุด

4.35 0.74

มาก

4.41 0.65

มาก

4.48

0.66

มาก

4.67

0.51

มาก
ที่สุด

4.51 0.67

มาก
ที่สุด

4.41 0.70

มาก

4.45

0.59

มาก

4.63

0.55

มาก
ที่สุด

4.55 0.61

มาก
ที่สุด

4.50 0.62

มาก
ที่สุด

4.52

0.55

มาก
ที่สุด

4.43

0.62

มาก

4.40 0.75

มาก

4.50 0.58

มาก
ที่สุด

4.50

0.63

มาก
ที่สุด

4.55

0.65

มาก
ที่สุด

4.43 0.72

มาก

4.47 0.66

มาก

4.43

0.70

มาก
414

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
ภายในทีท่ ําใหผูชมเห็นคุณคาและ
4.45
กอใหเกิดการเรียนรู

0.67

มาก

4.41

0.66

มาก

4.55 0.66

มาก
ที่สุด

4.45

0.63

มาก

69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่
ชัดเจน

4.48

0.57

มาก

4.57

0.59

มาก
ที่สุด

4.57 0.62

มาก
ที่สุด

4.55

0.70

มาก
ที่สุด

70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
4.50
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน

0.60

มาก
ที่สุด

4.47

0.70

มาก

4.48 0.68

มาก

4.50

0.66

มาก
ที่สุด

71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป

4.41

0.65

มาก

4.42

0.75

มาก

4.29 0.76

มาก

4.61

0.54

มาก
ที่สุด

72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่
4.37
ทันสมัยในการจัดนิทรรศการภายใน

0.76

มาก

4.34

0.70

มาก

4.46 0.63

มาก

4.50

0.55

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูล
ในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลก
ใหม ดึงดูด และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิด
ริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจ
เพื่อนําไปสูการเรียนรู
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัด
แสดงภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
สามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม
ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.47

0.68

มาก

4.48 0.70

มาก

4.43

0.59

มาก

4.36

0.78

มาก

4.28

0.72

มาก

4.51 0.67

มาก
ที่สุด

4.48

0.66

มาก

4.61

0.54

มาก
ที่สุด

4.50

0.65

มาก
ที่สุด

4.45 0.70

มาก

4.50

0.65

มาก
ที่สุด

4.50

0.59

มาก
ที่สุด

4.55

0.62

มาก
ที่สุด

4.55 0.63

มาก
ที่สุด

4.40

0.60

มาก

4.57

0.55

มาก
ที่สุด

416

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป

4.55

0.65

มาก
ที่สุด

78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
วัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี

4.53

0.62

มาก
ที่สุด

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
จัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชม
นิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ

4.45

0.70

80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี

4.28

0.74

79

4.48

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
เลข
สําคัญ
คณิ
ต
ของ
องค
(ˉ
x)
ประกอบ

สวน
ระดับ
เบี่ยง
ความ
เบน
สําคัญ
มาตร
ของ
ฐาน
องค
(S.D.) ประกอบ

ภาคใต
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

0.69

มาก

4.45 0.63

มาก

4.48 0.63

มาก

4.48

0.63

มาก

4.40 0.72

มาก

4.34 0.62

มาก

มาก

4.47

0.65

มาก

4.45 0.61

มาก

4.32 0.67

มาก

มาก

4.46

0.70

มาก

4.44 0.68

มาก

4.32 0.67

มาก
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอ
และจัดแสดง
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และพรอมใหบริการ
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้ม
แยมแจมใส
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอ
กับจํานวนผูมาเยี่ยมชม
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
เลข
สําคัญ
คณิ
ต
ของ
องค
(ˉ
x)
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.55

0.59

มาก
ที่สุด

4.27

0.77

มาก

4.34

0.78

มาก

4.20 0.55

มาก

4.42

0.65

มาก

4.28

0.83

มาก

4.26

0.77

มาก

4.32 0.74

มาก

4.57

0.56

4.36

0.74

มาก

4.39

0.69

มาก

4.48 0.59

มาก

4.61

0.56

4.51

0.72

มาก
4.45
ที่สุด

0.77

มาก

4.55 0.55

4.62

0.52

4.42

0.76

มาก

4.35

0.68

มาก

4.52 0.51

4.60

0.53

4.42

0.83

มาก

4.41

0.73

มาก

4.61 0.49

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ทีส่ ุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศในระดับดี
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและ
นักถายทอดที่ดี
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษ
ไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและ
ตางประเทศ
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนอง
ความตองการในการเรียนรูดานดนตรี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
การศึกษาดานการสราง การดูแลรักษา
และซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

4.52 0.65
4.62 0.52

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

ระดับ
สวน
ระดับ
ความ มัชฌิม
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
สําคัญ เลขคณิต
ของ
มาตร
ของ
(ˉ
x ) ฐาน องค ( ˉx )
องค
ประกอบ
(S.D.) ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.43

0.72

มาก

4.45

0.72

มาก

4.48

0.50

มาก

4.37

0.78

มาก

4.44

0.73

มาก

4.57

0.50

มาก
ที่สุด

4.67 0.48

มาก
ที่สุด

4.48

0.69

มาก

4.48

0.76

มาก

4.66

0.48

มาก
ที่สุด

4.45 0.59

มาก

4.33

0.78

มาก

4.45

0.67

มาก

4.57

0.55

มาก
ที่สุด

4.45 0.62

มาก

4.39

0.79

มาก

4.35

0.74

มาก

4.52

0.54

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัย
และเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทใน
ดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญา
เพื่อใหเกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําให
ไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได

สวน
เบี
่ยง
มัชฌิม
เลขคณิต เบน
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
เบี
่ยง
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

ระดับ
สวน
ระดับ
ความ มัชฌิม
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
สําคัญ เลขคณิต
ของ
มาตร
ของ
(ˉ
x ) ฐาน องค ( ˉx )
องค
ประกอบ
(S.D.) ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.45

0.59

มาก

4.48 0.77

มาก

4.50

0.68

มาก
4.59
ที่สุด

0.54

มาก
ที่สุด

4.40

0.64

มาก

4.24 0.88

มาก

4.43

0.78

มาก

4.36

0.78

มาก

4.35

0.66

มาก

4.42 0.77

มาก

4.55

0.68

มาก
4.39
ที่สุด

0.87

มาก

4.47

0.57

มาก

4.42 0.77

มาก

4.47

0.71

มาก

4.41

0.62

มาก

4.33

0.60

มาก

4.41 0.72

มาก

4.41

0.80

มาก

4.59

0.54

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมี
ความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรี
ของชาติ
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑใน
ลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบ
และทิศทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

สวน
เบี
่ยง
มัชฌิม
เลขคณิต เบน
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

97

4.35

0.66

มาก

4.40

0.71

มาก

4.47 0.73

มาก

4.59

0.58

มาก
ที่สุด

4.50

0.60

มาก

4.40

0.71

มาก

4.32 0.67

มาก

4.45

0.63

มาก

4.48

0.65

มาก

4.42

0.73

มาก

4.54 0.67

มาก
ที่สุด

4.61

0.49

มาก
ที่สุด

4.52

0.60

มาก
ทีส่ ุด

4.47

0.65

มาก

4.43 0.73

มาก

4.61

0.54

มาก
ที่สุด
421

ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
นักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดาน
ดนตรี
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุด
เพื่อการคนควาเพิ่มเติม
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงาน
ภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.55

0.59

มาก
ที่สุด

4.40

0.78

มาก

4.41

0.67

มาก

4.48 0.59

มาก

4.57

0.53

มาก
ที่สุด

4.35

0.77

มาก

4.28

0.76

มาก

4.59 0.58

มาก
ทีส่ ุด

4.50

0.57

มาก
ที่สุด

4.39

0.75

มาก

4.36

0.89

มาก

4.52 0.70

มาก
ที่สุด

4.48

0.57

มาก

4.53

0.65

มาก
ที่สุด

4.33

0.81

มาก

4.27 0.90

มาก

4.32

0.70

มาก

4.46

0.72

มาก

4.42

0.78

มาก

4.22 0.77

มาก
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่
หลากหลาย

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคใต

ระดับ
ความ
มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.53

0.57

มาก
ที่สุด

4.59

0.64

มาก
ที่สุด

4.45

0.83

มาก

4.41

0.62

มาก

107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการ
4.52
เดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย

0.57

มาก
ที่สุด

4.40

0.88

มาก

4.46

0.68

มาก

4.55

0.63

มาก
ที่สุด

108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปาย
คําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย

4.55

0.59

มาก
ที่สุด

4.43

0.75

มาก

4.49

0.72

มาก

4.66

0.48

มาก
ที่สุด

109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อ
ประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชน
เอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง
Internet

4.65

0.48

มาก
ที่สุด

4.34

0.83

มาก

4.36

0.80

มาก

4.52

0.59

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซต
ที่สามารถตอบสนองความตองการของผู
เขาชม
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูใน
สถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถ
โดยสารสาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปด
ใหบริการทุกวัน
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีราน
จําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามี
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคกลาง
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ของ
(ˉ
x)
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

ภาคใต
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.57

0.53

มาก
ที่สุด

4.33

0.78

มาก

4.55

0.66

มาก
ที่สุด

4.59 0.54

มาก
ที่สุด

4.52

0.72

มาก
ที่สุด

4.45

0.74

มาก

4.61

0.65

มาก
ที่สุด

4.64 0.53

มาก
ที่สุด

4.35

0.73

มาก

4.41

0.72

มาก

4.49

0.68

มาก

4.61

054

มาก
ที่สุด

4.57

0.62

4.43

0.78

มาก

4.53

0.65

มาก
ที่สุด

4.45 0.73

มาก

4.60

0.56

4.49

0.74

มาก

4.47

0.76

มาก

4.45 0.66

มาก

4.63

0.55

4.37

0.76

มาก

4.41

075

มาก

4.55 0.66

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 14 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่

116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่
จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคา
เขาชมที่เหมาะสม ไมแพง
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชม
ราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ
นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัด
แสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่
สวยงาม

มัชฌิม
เลขคณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

4.58

0.59

4.65

0.52

4.68

0.57

4.67

0.57

4.62

0.58

ภาคกลาง
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ
สวน
ความ มัชฌิม เบี่ยง
สําคัญ เลขคณิต เบน
ของ
มาตร
(ˉ
x ) ฐาน
องค
ประกอบ
(S.D.)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.51

0.72

4.41 0.76

4.67

0.74

4.46

0.63

มาก

4.55 0.70

มาก
ที่สุด

4.35

0.83

มาก

4.39 0.80

มาก
ที่สุด

4.41

0.66

มาก

4.53 0.62

4.62 0.64

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

ภาคใต
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
สําคัญ
ของ
องค
ประกอบ

4.59 0.54

มาก
ที่สุด

4.34 0.61

มาก

4.45 0.70

มาก

มาก

4.63 0.49

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.50 0.55

มาก
ที่สุด

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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จากตารางที่ 14 พบวา ภาคเหนือ ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 4.10 - 4.67 แสดงวา
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูอํานวยสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย(X)ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคาอยูระหวาง 0.48 - 0.76 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปร
สอดคลองกัน
ภาคกลาง ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 4..22 - 4.59 แสดงวากลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
แปรเฉลี่ย(X)ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคา
อยูระหวาง 0.57 - 0.85 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 4.24 - 4.57 แสดงวากลุม
ตั ว อย า งซึ่ ง เป น ผู อํา นวยสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย(X)ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคาอยูระหวาง 0.56 - 0.91 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปร
สอดคลองกัน
ภาคใต ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 4.20 - 4.68 แสดงวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูอํานวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
เฉลี่ย(X)ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.51 - 0.92แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน
5.การวิเคราะหคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ดวยการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis)
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามด ว ยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ คือตัวแปรมีความสัมพันธกันและพิจารณาจากคา KMO and Bartlett’s
และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบตัวแปรตางๆ วามีความสัมพันธกัน
หรือไมจากการวิเคราะหปจจัยไดผลดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 คา KMO - Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.825
21446.203
7140
.000
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จากตารางที่ 15 พบวา KMO (Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling) มีคา
เทากับ 0.825 ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมและความเพีย งพอของขอมูลสามารถ
วิเคราะหปจจัยได และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีคา Chi - Square มีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงวา แมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรมีความสัมพันธ ทําใหขอมูลสามารถนําไปวิเคราะหตอไปได
การวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย โดยเกณฑ
ขอตกลงเบื้องตน ในการพิจารณาปจจัย คือ คาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1 เปนเกณฑในการ
พิจารณาตัวแปร กําหนดองคประกอบจํานวน 8 องคประกอบ ดวยคาความแปรปรวนรอยละ 40 ขึ้นไป
ที่ มี ค า น้ํ า หนั ก ป จ จั ย (factor loading) มากกว า 0.50 และจากค า แมทริ ก ซ ส หสั ม พั น ธ และค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา ตัวแปรทุกปจจัย (factor extraction) ดวยการวิเคราะหปจจัย
Principle Component Analysi (PCA) และหมุนแกนปจจัยดวยวิธีแวรี่แมกซ (varimax with Kaiser
Normalization)
ผลการวิ เ คราะห โ ดยสกั ด ป จ จั ย (Factor Extraction) พบว า ความคาดหวัง ของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ทั้ง 8 องคประกอบ มีคาไอเกน (Eigenvalues) ตั้งแต 2.983
ถึง 20.040 รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวน
สะสมของคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of
Squared Loadings

Rotation Sums of
Squared Loadings

Total

% of
Variance

Cumu
lative
%

% of
Variance

Cumu
lative
%

Total

% of
Variance

Cumu
lative
%

1

20.040

16.700

16.700 20.040 16.700 16.700

7.895

6.579

6.579

2

6.787

5.655

22.355

6.787

5.655

22.355

6.863

5.719

12.298

3

5.345

4.454

26.810

5.345

4.454

26.810

6.812

5.677

17.975

4

4.697

3.914

30.724

4.697

3.914

30.724

6.677

5.564

23.539

5

4.137

3.448

34.171

4.137

3.448

34.171

6.366

5.305

28.845

6

3.719

3.099

37.270

3.719

3.099

37.270

6.002

5.002

33.846

7

3.303

2.752

40.022

3.303

2.752

40.022

5.640

4.700

38.546

8

2.983

2.486

42.508

2.983

2.486

42.508

4.754

3.962

42.508

Com
ponent

Total
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จากตารางที่ 16 แสดงจํานวนองคประกอบ (Component) และคาความแปรปรวนของ
ตัวแปรองคประกอบ รูปแบบความสัมพันธของความคาดหวัง ของสถานศึก ษาที่ มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย พบวา มี 8 องคประกอบ และองคประกอบที่ 1-8 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม
ทั้งหมดไดเทากับ รอยละ 42.508
เมื่อพิจารณาการเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปร
บรรยายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ในแตละตัวแปรเทากับ 0.50 ขึ้นไป พบวาทั้ง 8 องคประกอบเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณา มีตัว แปรทั้งหมด 120 ตัวแปร เนื่องจากมีการตัด ตัว แปรที่ถูก สกั ด ออก
จํานวน 38 ตัวแปร
ตารางที่ 17 คาน้ําหนักในแตละองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8
A36
A35
A30
A37
A33
A32
A31
A34
A38
A39
A29
A69
A70
A72
A68
A66
A71
A73
A65
A75
A67
A64
A74
A76
A99

.672
.647
.635
.635
.634
.607
.597
.583
.551
.535
.524
.665
.627
.616
.607
.603
.602
.599
.593
.589
.585
.560
.550
.535
.700
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ตารางที่ 17 คาน้ําหนักในแตละองคประกอบ (ตอ)
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8
A97
A101
A100
A98
A95
A96
A102
A103
A94
A105
A55
A52
A53
A58
A57
A54
A60
A51
A56
A47
A50
A85
A84
A86
A88
A89
A83
A87
A90
A81
A80
A82
A20
A19
A16
A15
A18

.677
.642
.642
.617
.600
.590
.570
.532
.524
.500
.667
.610
.602
.582
.569
.557
.551
.546
.534
.522
.504
.704
.678
.677
.671
.671
.661
.648
.536
.518
.507
.504
.672
.670
.661
.653
.651
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ตารางที่ 17 คาน้ําหนักในแตละองคประกอบ (ตอ)
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8
A17
A21
A14
A12
A117
A113
A118
A114
A120
A116
A115
A119
A2
A5
A6
A3
A4
A7
A1
A8
รวม
82
ตัวแปร

.629
.596
.575
.509
.663
.644
.621
.617
.613
.609
.584
.524
.748
.744
.728
.720
.712
.697
.663
.581
11

13

11

11

11

9

8

8

จากตารางที่ 17 พบวา ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย มี
8 องคป ระกอบ คื อ องค ประกอบที่ 1 จํ านวน 11 ตั วแปร องคป ระกอบที่ 2 จํ านวน 13 ตั วแปร
องคประกอบที่ 3 จํานวน 11 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 จํานวน 11 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 จํานวน
9 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 จํานวน 9 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 จํานวน 8 ตัวแปรและองคประกอบ
ที่ 8 จํานวน 8 ตัวแปร
จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการวิเคราะหดวยวิธี สกัดปจจัย
(Principal Component Analysis : PCA) แลวไดองคประกอบที่สําคัญทั้ง 8 องคประกอบนี้ สอดคลองกับ
การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี รวมถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
โดยจําแนกตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ความคาดหวังที่ 1
ตัวแปร
A36

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อให
นําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได
A35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา
A30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรี ที่นําไปสู
การทองเที่ยว
A37 มิว เซีย มดนตรี อุษาคเนย ค วรเป ด โอกาสให ผู ช มมี ส ว นร ว มในกิ จกรรม
ตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
A33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษา
ตลอดชีวิต
A32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการ
A31 มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรเป น สถานที่ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศในการ
เผยแพรองคความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
A34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
A38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง
A39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดน
A29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญ
ของประเทศ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.672
.647
.635
.635
.634
.607
.597
.583
.551
.535
.524
20.040
16.700

จากตารางที่ 18 พบวา ความคาดหวังที่ 1 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.524 ถึง 0.672 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เทากับ 20.040 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 16.700 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร
รวมกันบรรยายความคาดหวังที่ 1 ไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 16.700 ซึ่งเมื่อ
เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “บทบาททางการศึกษา”
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ตารางที่ 19 ความคาดหวังที่ 2
ตัวแปร
A69

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน
A70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน
และโรงเรียน
A72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดนิ ทรรศการ
ภายใน
A68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคา
และกอใหเกิดการเรียนรู
A66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู
A71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอด
ทั้งป
A73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่
มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ
A65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย
A75 รู ป แบบของนิ ท รรศการและวิ ธี ก ารจั ด แสดงภายในมิ ว เซี ย มดนตรี
อุษาคเนยควรสามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
A67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐาน
ทางความคิดและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
A64 มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาในการจั ด แสดง
นิทรรศการใหมีความทันสมัย
A74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู
A76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบ
สวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.665
.627
.616
.607
.603
.602
.599
.593
.589
.585
.560
.550
.535
6.787
5.655

จากตารางที่ 19 พบวา ความคาดหวังที่ 2 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 13 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.535 ถึง 0.665 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 6.787 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 5.655 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร รวมกัน
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บรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 5.655 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 2 มีความสําคัญเปน
อันดับ 2 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “การจัดแสดงนิทรรศการ”
ตารางที่ 20 ความคาดหวังที่ 3
ตัวแปร
A99

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑใน
ลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน
A97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
A101 มิ ว เซี ย มดนตรี อุษ าคเนย ค วรมี ก ารสร า งเครื อ ข า ยทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
A100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
A98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรม
ดนตรีของชาติ
A95 การเข า ชมมิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ทํ า ให ไ ด รั บ ความรู ใ นเรื่ อ งของ
ประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
A96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอด
ใหกับผูอื่นได
A102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
A103 มิ ว เซี ย มดนตรี อุษ าคเนย ค วรมี เ ครื อข า ยนั ก วิ ช าการดนตรี เ พื่ อพั ฒ นา
ความรูดานดนตรี
A94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
A105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวางแผนทางการตลาดอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.700
.677
.642
.642
.617
.600
.590
.570
.532
.524
.500
5.345
4.454

จากตารางที่ 20 พบวา ความคาดหวังที่ 3 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัวแปร
และ มีค า น้ํ า หนัก ตัว แปรอยู ร ะหวา ง 0.500 ถึง 0.700 มีค า ความแปรปรวนของตัว แปร
(eigenvalues) เทากับ 5.345 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 4.454 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11
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ตัวแปร รวมกันบรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 4.454 ซึ่งเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองค ประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 3 มี
ความสําคัญเปนอันดับ 3 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “บทบาททางสังคม”
ตารางที่ 21 ความคาดหวังที่ 4
ตัวแปร
A55

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหาร
จัดการ
A52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับ
สถานศึกษา
A53 มิ ว เซี ย มดนตรี อุษ าคเนย ค วรมี บุ ค ลากรชํ า นาญเฉพาะทางดนตรี แ ละ
พิพิธภัณฑ
A58 มิว เซี ย มดนตรี อุษ าคเนย ค วรมี ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการนํ า เสนอจั ด
แสดง
A57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
ตามลําดับความสําคัญ
A54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายใน
พิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
A60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และ
สามารถสื่อความหมายไดงาย
A51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอ
สังคม
A56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
A47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
A50 มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรจั ด มี ห น ว ยงานกลางที่ ทํ า หน า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.667
.610
.602
.582
.569
.557
.551
.546
.534
.522
.504
4.697
3.914

จากตารางที่ 21 พบวา ความคาดหวังที่ 4 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.504 ถึง 0.667 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
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เทากับ 4.697 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.914 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร รวมกัน
บรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.914 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 4 มีความสําคัญเปน
อันดับ 4 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “แนวทางบริหารจัดการพิพิธภัณฑ”
ตารางที่ 22 ความคาดหวังที่ 5
ตัวแปร
A85
A84
A86
A88
A89

ขอความ

ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม
ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส
ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม
ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรส งภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑ
ทั้งในและตางประเทศ
A83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ
A87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับดี
A90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาบุคลากรในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะ
สามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
A81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามา
เสนอและจัดแสดง
A80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี
A82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.704
.678
.677
.671
.671
.661
.648
.536
.518
.507
.504

4.137
3.448

จากตารางที่ 22 พบวา ความคาดหวังที่ 5 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัวแปร
และ มีค า น้ํ า หนัก ตัว แปรอยู ร ะหวา ง 0.504 ถึง 0.704 มีค า ความแปรปรวนของตัว แปร
(eigenvalues) เทากับ 4.137 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.448 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11
ตัวแปร รวมกันบรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.448 ซึ่งเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองค ประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 5 มี
ความสําคัญเปนอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ”
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ตารางที่ 23 ความคาดหวังที่ 6
ตัวแปร
A20

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ให
คนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี
A19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความ
เขาใจ คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
A16 มิว เซีย มดนตรีอุษาคเนย เ ปน แหล ง ที่ใ ห ความรู และนั บเป นต น ทุน ทาง
วัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได
A15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สราง
ความรู ความคิด และจินตนาการ
A18 มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรนํ า เสนอวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมของผู ค นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
A17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณประวัติศาสตร
ของชาติ
A21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความ
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม
A14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับการ
เรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอด
ความรู
A12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum)
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.672
.670
.661
.653
.651
.629
.596
.575
.509
3.719
3.099

จากตารางที่ 23 พบวา ความคาดหวังที่ 6 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.509 ถึง 0.672 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 3.719 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.099 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร รวมกัน
บรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.099 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 6 มีความสําคัญเปน
อันดับ 6 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “บทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู”
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ตารางที่ 24 ความคาดหวังที่ 7
คาน้ําหนัก
องคประกอบ
A117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ
.663
A113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
.644
A118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง
.621
A114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
.617
A120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศน
.613
ที่สวยงาม
A116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผู
.609
พิการ
A115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
.584
A119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก
.524
ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
3.303
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
2.752
ตัวแปร

ขอความ

จากตารางที่ 24 พบวา ความคาดหวังที่ 7 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.524 ถึง 0.663 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 3.303 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 2.752 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร รวมกัน
บรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.752 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 7 มีความสําคัญเปน
อันดับ 7 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “การอํานวยความสะดวก”
ตารางที่ 25 ความคาดหวังที่ 8
ตัวแปร
A2
A5
A6

ขอความ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.748
.744
.728

438
ตารางที่ 25 ความคาดหวังที่ 8 (ตอ)
ตัวแปร
A3

ขอความ

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศ
ตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย
A4
มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรมี ก ารจั ด การความรู เ พื่ อ นํ า ไปสู ก าร
สรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ
A7
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยส ามารถดําเนิน การให เกิดการบริหารจัดการ
ความรูเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
A1
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนแหลงสรางจิตสํ านึกสาธารณะใหกับ
สังคม
A8
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการ
เรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.720
.712
.697
.663
.581
2.983
2.486

จากตารางที่ 25 พบวา ความคาดหวังที่ 8 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร
และ มีคาน้ําหนักตัวแปรอยูระหวาง 0.581 ถึง 0.748 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
เทากับ 2.983 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 2.486 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร รวมกัน
บรรยายไดดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.486 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว พบวา ความคาดหวังที่ 8 มีความสําคัญเปน
อันดับ 8 ผูวิจัยตั้งชื่อวา “การจัดการความรู”
จากผลการวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย สรุปไดดัง
แผนภูมิดังนี้
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2. การจัดแสดง
นิทรรศการ

1. บทบาททางการ
ศึกษา

3. บทบาททางสังคม
8. การจัดการความรู

7.การอํานวยความ
สะดวก

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย

6. บทบาทในฐานะ
เปนแหลงการเรียนรู

4. แนวทางการบริหาร
จัดการ
5. บุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภายใน
พิพิธภัณฑ

แผนภูมิที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากแผนภูมิที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียม
ดนตรีอุษาคเนย จากกลุมตัวอยางพบวาประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) บทบาททางการศึกษา
2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม 4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก และ
8) การจัดการความรู
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องความคาดหวั ง ของสถานศึ ก ษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย
จากผลการวิเคราะหคาสถิติที่ไดนําเสนอแลว ขางตน แสดงใหเห็น วา ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ภายหลังจากการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis)
ซึ่ง ประกอบดวย 8 ความคาดหวัง 82 ตัวแปร ซึ่งประกอบไปดวย ) บทบาททางการศึกษา 2) การจัด
แสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม 4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายใน
พิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก และ 8) การจัดการความรู
ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะของคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
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1. ความสัมพันธระหวางการจัดแสดงนิทรรศการกับบทบาททางการศึกษา
การจัดแสดงนิทรรศการ
(Exhibition)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดแสดงนิทรรศการกับบทบาททางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เทคนิคการนําเสนอ การสื่อความหมาย การจัดแสดง
การนําเสนอนิทรรศการ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดแสดงที่มีเอกลักษณ การดึงดูดความสนใจ
จากผูชม การใหความหมายกับวัตถุ วิธีการจัดแสดง การจัดแสดงโดยอาศัยเทคโนโลยี การนําเสนอ
ขอมูลที่แปลกใหม การออกแบบพิพิธภัณฑ เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบการจัดนิทรรศการ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับบทบาททางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สวรรค ตั้งตรงสิทธิกุล ไดศึกษา
เรื่อง โครงการออกแบบพิพิธภัณฑเมืองกรุงเทพ ฯ ผลการศึกษาพบวา การนําเสนอในพิพิธภัณฑไดมี
การปรับเปลี่ยนมาสูวิธีการนําเสนอแบบศิลปะมากขึ้น การนําศิลปะมาเปน สว นประกอบเพื่อ สราง
ความนาสนใจใหกับวัตถุ สื่อตาง ๆ ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งทางเทคนิคเนื้อหา และการนําเสนอ
นิทรรศการจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางที่เปนอิสระมากขึ้น ตลอดจนตองสอดคลอง
กับทัศนคติ คานิยมรวมสมัย และเขาถึงมวลชนจํานวนมาก หรือจากการศึกษาของ ณัฏฐพงศ ถือดํา
และสมหมาย ปนพุทธศิลป ไดทําการศึกษา เรื่อง ระบบการจัดการพิพิธภัณฑโบราณสถานศาสน
สถานใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑตองมีการจัดการ
ใหมีอาคารจัดแสดงที่มีเ อกลัก ษณมีภูมิทัศ นที่ส วยงามมี หองน้ําที่สะอาดมีที่นั่งพักมีสถานที่บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรของพิพิธภัณฑตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดมีบุคลิกภาพที่ดี และ
มีความรูเรื่องโบราณวัตถุที่จัดแสดงเปนอยางดีการบริหารจัดการองคกรตองยึดแบบเอกชน การจัด
แสดงในพิพิธภัณฑตองมีชีวิตสามารถเขาไปมีสวนรวมไดมีขอความบรรยายเปนภาษาอังกฤษมีจุดขาย
ที่ชัดเจนและตองมีการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางออม เปนตน
2. ความสัมพันธระหวางบทบาททางสังคมกับบทบาททางการศึกษา
บทบาททางสังคม
(Role of Social)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาททางสังคมกับบทบาททางการศึกษา
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความคาดหวัง ที่ใ ห พิพิธ ภัณ ฑเ ปน แหลง เรีย นรู
ทางดานวัฒนธรรม เปนแหลงบูรณาการความรูทองถิ่น คาดหวังในการใหความรู การดําเนินชีวิต ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรมประเพณีและบทบาททางสังคม การเล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม การอนุรักษ
และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ใหพิพิธภัณฑบริการสังคมทุกชนชั้น เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบ
บทบาททางสั งคม ซึ่งมีความสัมพันธกับบทบาททางการศึกษา สอดคล องกับงานวิจัยของ สุภ าพ
บุญญาสั ย และคณะ ได ทําการศึก ษาเรื่ อง โครงการวิจั ยและพัฒ นาองคความรู พิพิธ ภัณฑ ศิล ปะ
พื้นบาน โรงเรียนสองพิทยาคมอําเภอสอง จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา องคความรูในพิพิธภัณฑ
ศิลปะพื้นบานโรงเรียนสองพิทยาคม เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ทํา
ใหทราบถึงการดําเนินชีวิต ภูมิปญญาของชุมชน ทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมถึงวัฒนธรรม
ประเพณี การกินอยูอันมีเอกลักษณของชาวอําเภอสอง และจากการศึกษาของ กาญจนา อินทรสุนา
นนท ไดศึกษา เรื่องรูปแบบการสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางยั่งยืน : กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปภาค
ตะวัน ตกของประเทศไทย ผลของการศึ ก ษาพบวา การจั ดตั้ งพิ พิธ ภั ณฑ ของชาวกะเหรี่ ย งโปจะ
กอใหเกิดประโยชนแกชุมชนในทองถิ่นทั้งดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นปลูกฝงความ
รักความหวงแหนและตระหนักในคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนสรางและสนับสนุนให
เกิดความสามัคคีในชุมชนสมควรที่องคกรในทองถิ่นจะใหการสงเสริมและสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑใหประสบความสําเร็จและดําเนินไปดวยความยั่งยืนสืบไป
3. ความสัมพันธระหวางแนวทางบริหารจัดการกับบทบาททางการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการ
(Administration)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 7 ความสัมพันธระหวางแนวทางบริหารจัดการกับบทบาททางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับโครงสรางการบริหาร แนว
ทางการบริหาร การพัฒนาดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย มีการ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึง รูปแบบการจัดตั้ง และงบประมาณ เป นปจจัยสําคัญขององคประกอบแนว
ทางการบริห าร สอดคล องกับงานวิจัยของ วิรัช ปณฑพรรธนกุล ไดศึกษาเรื่ อง โครงการพัฒ นา
ตนแบบพิพิธภัณฑชุมชน ผลการศึกษาพบวา มีหลายชุมชนที่มีความพรอมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
แตกตางกันตามเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งมีหลักสําคัญในการดําเนินการ คื อ ไมควรใหมีการผลักดันจาก
ภายนอกชุมชนควรชี้แนะแนวทางดานการดําเนินพิพิธภัณฑเพื่อใหชุมชนดําเนินการตาง ๆ ดวยตนเอง
ซึ่งจะทําใหพิพิธภัณฑนั้นเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยางเต็มที่ และการศึกษาของไมเคิล (Michal ) ได
ศึกษาถึงสภาพและ พัฒนาการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิ ลปะ ทางดานการบริจาคเงินชวยเหลือ
แกพิพิธภัณฑ และการใหความชวยเหลือดานทุนการศึกษา โดยเพื่อศึกษาตามสภาพและพัฒนาการ
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ของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะ ระหวาง ป 1974 – 1994 ที่มีผลมาจากการไดรับงบประมาณและ
การสนับสนุน จากผูบริจาค และจากหนวยงานตางๆและไดจําแนกผลการศึกษาออกเปน 7 บท ไดแก
1) ศึกษาภูมิหลัง ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑศิลปะ 2) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) กรณีศึกษาใน
แบบตางๆ 4) โครงสรางการจัดการองคกร 5) การวิเคราะหและแจกแจงผลการศึกษา 6) สถานภาพ
ในปจจุบันของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะของสถาบันการศึก ษา 7) สรุปผลการศึกษา การศึกษานี้
พบวา พัฒนาการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปะ ขึ้นอยูกับ การไดรับงบประมาณสนับสนุน ทั้ง
จากภาครัฐ และเอกชน เปนตน
4. ความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ กับบทบาททางการ
ศึกษา
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญ
ภายในพิพิธภัณฑ
(Staff)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 8 ความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ กับบทบาททางการ
ศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า มี ค วามคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ นั ก วิ ช าการศึ ก ษาผู
ประสานงานกับสถานศึกษา เจาหนาที่นําชม การระดมทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณสนับสนุน
องคกรพิพิธภัณฑ ทีมงานที่มีความรู ความชํานาญ และควรมีบทบาททางการศึกษา ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ สัมพันธกับบทบาท
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ ประสงคมณี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ผล
การศึกษาพบวา พนักงานองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มีขวัญและกําลังใจดานปจจัยนโยบายและ
การบริหารขององคการสูง รองลงมาคือ ปจจัยดานบทบาทของผูนํามีขวัญและกําลังใจสูง ปจจัยดาน
ความสั มพั น ธ กั บ ผู บั ง คับ บั ญชามีร ะดั บ ขวั ญ และกํา ลั งใจสู ง แต สํ า หรั บ ป จจั ย ดา นสวั ส ดิก ารของ
หน วยงานพนั กงานมีระดับขวัญและกําลั งใจต่ํา ขวัญและกําลั งใจในการปฏิบัติงานของพนั กงาน
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนใหญมีขวัญและกําลังใจสูงโดยในเรื่องรักศักดิ์ศรีในความ
เปนพนักงานขององคกรมีขวัญและกําลังใจสูง คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เรื่องความตั้งใจการทํางาน
มีข วั ญ และกํ าลั ง ใจสู ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลตอ ขวั ญ และกํา ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค ก าร
พิพิ ธ ภั ณฑ วิท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ คือ ป จ จัย ดา นอายุ นโยบายด านการบริ ห าร บทบาทของผู นํ า
สภาพแวดลอมของการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สวัสดิการของหนวยงาน และโอกาส
กาวหนาในตําแหนงงาน โดยปจจัย บทบาทของผูนํา อายุ และโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ
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การศึกษาของ ลู (Lou) ไดศึกษาถึง การดําเนินงานของพิพิธภัณฑศิลปะในป คศ.1984 ซึ่งเปนการ
ประเมินผลในการบริบทของพิพิธภัณฑศิล ปะในสหรัฐ อเมริกา โดยไดศึกษาจากหลักการและบท
วิเคราะหของไอนสเนอรและดอบส ที่ไดศึกษาและวิเคราะห การดําเนินงานของพิพิธภัณฑศิลปะเพื่อ
การศึกษา ซึ่งพบปญหาของพิพิธภัณฑศิลปะจําแนกไดดังนี้คือ 1) ความไมประสานสอดคลองกันใน
จุดประสงค 2) การไมมีมาตรฐานในการทํางาน 3) ขาดเครือขายการสื่อสารที่ดี 4) ขาดแคลนกําลังคน
และแหล ง ทรั พ ยากรต า งๆ 5) มี ข อ จํ า กั ด ทํ า ให ไ ม มี ค วามก า วหน า ทางวิ ช าชี พ 6) นั ก การศึ ก ษา
พิพิธภัณฑยังขาดความเขาใจถึงนโยบายหลักของพิพิธภัณฑ 7) ขาดฐานความรูขอมูลที่เพียงพอผล
การศึกษาพบวา ขอกําหนดและมาตรฐานของพิพิธภัณฑที่มีความหลากหลาย และปนหาที่ไอนสเนอร
และดอบส ไดทําการศึกษาไว นั้ น จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาปญหาที่ยังคงเปนอยูคือ ยั งขาด
เครื อขายการสื่อสาร ระหวางกลุมพิพิธภัณฑศิลปะ ขาดแหลงวัตถุดิบ ทรัพยากร และทีมงานที่มี
ความรูความชํานาญในการดําเนินงานพิพิธภัณฑศิลปะ และควรจะมีการเพิ่มบทบาททางการศึกษา
ของพิพิธภัณฑศิลปะ ใหมากกวานี้
5. ความสัมพันธระหวางการอํานวยความสะดวก กับบทบาททางการศึกษา
การอํานวยความสะดวก
(Facility)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางการอํานวยความสะดวก กับบทบาททางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูประเภทสื่อนิทรรศการ สิ่งดึงดูดใจในการจัดแสดง ความสะดวกดานสาธารณสุข ความ
รวมมือจากโรงเรียน คาชมไมแพงสําหรับนักเรียน การใหบริการดานอื่นๆ เพื่อใหสะดวกแกผูเข าชม
เปน ปจจั ย สํ าคัญตอ องคประกอบการอํ านวยความสะดวก สั มพัน ธ กับบทบาททางการศึกษา ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญา ธนาภักษไพศาล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของครูศิลปะในเขต
กรุงเทพมหานครตอบทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวาบทบาทในดาน
การอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑคือ พิพิธภัณฑควรใหความสะดวกในดานสาธารณสุข เชน
หองน้ํา, จัดทางเดินไมสับสนงายตอการชม ใหความรวมมือในการขอเขาชมพิพิธภัณฑจากทาง
โรงเรียนเปนอยางดี, และมีคาชมที่ไมแพงสําหรับนักเรียน และการศึกษาของ วรวิทย องคครุฑรักษา
ไดศึกษาเรื่ อง พิพิธ ภัณฑที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาในดานการจัดพิพิธภัณฑที่พึงประสงค ควรมีสิ่งที่ดึงดูดใจในการจัดแสดง รวมทั้งตองมี
ความหลากหลาย และนําเสนอแสดงวัตถุจําลองที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได เปน
ตน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตองการหองน้ําที่สะอาดเพียงพอ มีสถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมี
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รานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของวาง มีสวนใหพักผอน เปนตน และดานการเขาถึง พบวานักทองเที่ยว
ตองการใหพิพิธภัณฑอยูในตัวเมือง หรือหมูบานมีปายบอกทางชัดเจน
6. ความสัมพันธระหวางบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูกับบทบาททางการศึกษา
บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
(Learning)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูกับบทบาททางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับการเปนแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมมีบทบาทในดานการทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
และระดับ ชาติ เปนแหลงเรียนรู ทางประวัติศาสตรที่สํ าคัญที่ชว ยเสริ มสรางให ผู เขาชมไดรับ รูถึง
เรื่ องราวในอดีต เปนป จ จัยสํ าคัญขององคประกอบบทบาทในฐานะเป นแหล งเรียนรู สั มพัน ธกับ
บทบาททางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรษรวี โคตรบง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
แหล ง เรี ย นรู ท างวั ฒ นธรรมของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เลย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทในดานการ
ทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ ทั้งยังใหบริการ
ความรูและสารสนเทศทางวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดเลย และมีการประสานงานเปนเครือขายทาง
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู และการศึกษาของ วดี โภคศิริ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการศึกษาขอมูล
ทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ กรณีศึกษา วังสาเกในพระจาบรมวงศเธอ กรม
หลวงประจักษศิลปาคม ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งพิพิธภัณฑนี้จะไมสามารถเห็นเปนรูปธรรมไดถา
ขาดป จจัยดานเงินทุน สถานที่ บุคลากรตาง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐ บาลที่จะตองเขามาชว ย
สนับสนุนใหวังสาเกมีโอกาสพัฒนาและจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร
ที่สําคัญที่ชวยเสริมสรางใหผูเขาชมไดรับรูถึงเรื่องราวในอดีต เกิดความรูความเขาใจ และชวยกัน
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไป
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7. ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับบทบาททางการศึกษา
การจัดการความรู
(Knowledge
Management)

บทบาททางการศึกษา
(Education)

แผนภูมทิ ี่ 11 ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับบทบาททางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับประชาชนในทองถิ่นมีสวน
รวม การดําเนินงานเพื่อเปนการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประโยชนที่ไดรับจากการไดพัฒนา
หลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่น เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวม เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชน เพื่อสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การดําเนินงาน
วัฒ นธรรมแบบมีส ว นร ว ม มี ก ารจั ดการความรู ร ว มกั น สร างจิ ตสํ า นึ กรั ก วัฒ นธรรมทอ งถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบการจัดการความรู สัมพันธกับบทบาททางการศึกษา
ซึ่งสอดคล องกับงานวิจั ยของ ชูศรี สุ จารั กษ ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็ นของผู ปกครอง ครู และ
นักเรียนที่มีตอ การเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่นแบบมีสวนรวมในโรงเรี ยนวัดศรีบัวบาน อําเภอเมือง
ลําพูน ผลการศึกษาพบวา และการศึกษาของ มนัญญา นวลศรี ไดศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ผลการศึกษาพบวามีความหวัง
ใหพิพิธภัณฑเปนแหลงธํารงและสืบทอดคุณคา เอกลักษณและมรดกของชาติ เพื่อเปนแหลงแสดงวิถี
ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง เปน
การจัดการความรูใหกับประชาชน เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู ที่เปนแหลงเรียนรู ตลอดชีวิตของ
ชุมชน และเปนการสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. ความสัมพันธระหวางการจัดนิทรรศการกับบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
การจัดนิทรรศการ
(Exhibition)

บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
(Learning)

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดนิทรรศการกับบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
และสรางความเขาใจ การเปดโอกาสใหศิลป นรุนใหมไดมาแสดงผลงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการที่
นําเสนอใหผูชมเปนสวนหนึ่งของนิทรรศการ (Immersive Environments) ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะ
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก พื้นที่สวนการเรียนรูของการจัดนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุและจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู เปนปจจั ยสําคัญขององคประกอบการจัดนิทรรศการ สัมพันธกับบทบาทใน
ฐานะเปนแหลงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตา ศรีสิตานนท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารหอศิลปรวมสมัยเอกชน ผลการศึกษาพบวา ผูเขาชมนิทรรศการไดแสดงความคาดหวังตอหอ
ศิลปทั้งในดนการเปนแหล งการศึกษาดานศิลปะ เชน การใหบริการสื่อเกี่ยวกับศิลปน/นิทรรศการ
การเป ดโอกาสให ศิล ปนรุ น ใหมไดมาแสดงผลงาน และจากการศึกษาของ ศิริอร เพชรภิรมย ได
ศึกษาวิจั ยเรื่ อง การศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑเมืองสุ ราษฏรธ านีที่สอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดนิทรรศการที่นําเสนอ
ใหผู ชมเปนสว นหนึ่งของนิทรรศการ (Immersive Environments) ซึ่งเหมาะสมกับ ลักษณะ
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กกําหนดแนวคิดหลัก คือ เจาะเวลาหาบานดอน (Bandon in the Past)
นําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้น และโครงสรางบรรยากาศที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของบานดอนใน
อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันตลอดตั้งแตตนจนจบ เชนเดียวกับการศึกษาของ วิไลวรรณ อยูทองจุย
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ ผลการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ควรเปนรูปแบบเพื่อการ
เรียนรูและการอนุรักษ โดยการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนคือ 1) พื้นที่สวนการเรียนรู เปนสวนของการ
จัดนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู 2) พื้นที่สวนของการอนุรักษ เปน
สวนสําหรับทําการอนุรักษและใหความรูเรื่องของการอนุรักษโบราณวัตถุ 3) พื้นที่สวนคลังโบราณวัตถุ
(คลังปด) สําหรับเปนพื้นที่หรือหองในการจัดเก็บโบราณวัตถุ
9. ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารจัดการกับบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
แนวทางการบริหารจัดการ
(Administration)

บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
(Learning)

แผนภูมทิ ี่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารจัดการกับบทบาทในฐานะเปนแหลง
เรียนรู
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับ การสรางกิจกรรมการเรียนรู
ที่ปฏิบัติตามกรอบในการบริหาร เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานวัฒนธรรม /เป นแหลงวิทยา
การบูรณาการทางความรูของทองถิ่น เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบแนวทางการบริหารที่สัมพันธ
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กับบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารีย จรัสดวง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา มีการวางแผนงานและการ
สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของตนเองที่มีความสอดคลองกับทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชุมชนทองถิ่น ควบคูไปกับการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการของสํานักวัฒนธรรมกีฬา และการทองเที่ยว รวมทั้งมีการนําชุมชนทองถิ่ นเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ และจากการศึกษาของ สุริยา สมจันทร ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหสวนผสมทาง
การตลาดของพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑ
พื้นบานจาทวีเปนองคกรภาคเอกชนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานวัฒนธรรมพื้นบานของจังหวัด
พิษณุโลก และประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงวิทยาการบูรณาการทางความรูของทองถิ่น มีภาพลักษณที่ดี
เปนที่ชื่นชมของนักทองเที่ยว แตตองไดรับการพัฒนาปรับดานตลาดเพื่อใหพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวีมี
ความเจริญกาวหนาตอไป โดยปรับปรุง สวนผสมของพิพิธภัณฑในดานสินคา ดานราคา ดานชองทาง
การจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
10. ความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑกับ การจัดการ
ความรู
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญ
ภายในพิพิธภัณฑ
(Staff)

การจัดการความรู
(Knowledge
Management)

แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ย วชาญภายในพิพิธภัณฑกับการจัดการ
ความรู
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มี ความคาดหวัง เกี่ยวกับ การมีนั กวิช าการเป น ผู
ประสานงานกับสถานศึกษา ใหความรู ศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีทีมงานที่มีความรู มีบทบาททาง
การศึกษา เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ สัมพันธกับ
การจัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชํานาญ ภูมาลี ไดทําการศึกษาเรื่อง การนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบวาบุคลากรการศึกษามี
นักวิชาการศึกษาผูประสานงานกับสถานศึกษา และเจาหนาที่นําชมที่เพียงพอกับผูเขาชม ดานการจัด
นิทรรศการมีการนําเสนอใหผูเขาชมไดรับทั้งความรู ความเขาใจเห็นคุณคาความงาม ความสําคัญ
และสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองมีสื่อภาพและเสียง เอกสารแจก คูมือนําชมประกอบการชม
ในการชมควรมีการบรรยายสรุปกอนการเขาชม อุปกรณนําชมด วยตนเองมีเสียงบรรยายอัตโนมัติ มี
การแสดงแสงสีเสียงคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณที่มีปฏิสัมพันธผูชมสามารถทดลองทดสอบได และจาก
การศึกษาของ มัธธิอาส (Matthias) ไดกลาวถึง กลาวถึงประโยชนและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
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ถายทอดความรูดานศิลปะแกนักศึกษาผูเขาชมพิ พิธภัณฑ แนวทางที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานการเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ข า ไปด ว ยนั้ น เรี ย กว า เป น แบบวิ ธี โ ซแครติ ค ( Socratic
Method) กลาวคือ ผูที่ทําหนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะตองทําหนาที่คลายเปนครูผูสอนไปในตัว ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ เปนกิจกรรมในการจัดการความรูที่ผูทําหนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะเขาฟง
ความรู ต า ง ๆ ในชั้ น เรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาก อ นอย า งน อ ยหนึ่ ง ถึ ง สองครั้ ง ก อ นที่ จ ะถึ ง วั น พาชม
พิพิธภัณฑจริงๆ นอกจากนี้ ยังตองใหคําแนะนําหนังสือที่เกี่ยวของให นักเรียนไดอานเพื่อเปนการ
เตรียมตัวให พวกเขาคุ นเคยกับสิ่งที่กําลังจะไปศึกษาจากพิพิธภัณฑ เมื่อถึงวันเยี่ยมชมจริง ผูที่ทํา
หนาที่พาชมพิพิธภัณฑจะไมเพียงแตพาเดินดูงานศิลปะชิ้นตางๆที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่นักเรียนกําลัง
ศึกษาอยู แตจะมีการตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาไดอภิปรายถกเถียงกันในระหวางนั้น การเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑพรอมกับมีการอภิปรายประเด็นตางๆจะทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิด
และเป ดโอกาสใหเขาไดเรี ยนรูเพิ่มขึ้น ไมเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมักจะเปน ฝายรับ ขอมูลจากผูทํา
หนาที่พาชมพิพิธภัณฑแตเพียงอยางเดียว ซึ่งวิธีนี้ทําใหเด็กๆจะสามารถจดจําขอมูลไดดีกวา พรอมทั้ง
มีความคิดที่หลากหลาย เปดโลกทัศนใหเขามีมุมมองกวางขวางขึ้น และไมจํากัดเฉพาะการเรียนวิชา
ดานสุนทรียศาสตร วิชาศิลปะ วิชาประวัติศาสตรแมแตวิชาภาษาตางประเทศ เด็กๆก็จะไดฝกฝนการ
พูดแสดงความคิดเห็นตองานศิลปะตางๆดวยภาษาที่กําลังเรียนอยูไปในตัว
11. ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารจัดการกับการจัดการความรู
แนวทางการบริหารจัดการ
(Administration)

การจัดการความรู
(Knowledge
Management)

แผนภูมทิ ี่ 15 ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารจัดการกับการจัดการความรู
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับการสรางกิจกรรมการเรียนรู
ที่ปฏิบัติตามกรอบในการ เปนแหลงวิทยาการบูรณาการทางความรู เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบ
แนวทางการบริหารมีความสัมพันธกับการจัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลิน (Lin) ได
ศึกษาวิจั ยเรื่ อง ความเขาใจของผู บริ หารในการนําเอาการตลาดมาเปนกลยุทธในพิพิธ ภัณฑ ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารพิพิธภัณฑที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเชื่อวา พิพิธภัณฑควรมีกิจกรรมการ
เรียนรู การจัดการความรูที่หลากหลายเหมาะสมสําหรับกลุมนักทองเที่ยว และควรมีการอบรมผูให
บริการบรรยายในพิพิธภัณฑ ในสวนของการใหบริการสารสนเทศผานระบบเครือขายนั้น ผูบริหาร
พิพิธภัณฑสวนใหญเชื่อวาการใหบริการลักษณะนี้ควรจะเปนการใหขอมูลทั่วไป และกําหนดการจัด
แสดงของพิพิธภัณฑ ซึ่งชวยใหนักทองเที่ยวสามารถศึกษาขอมูลไดดวยตนเอง และมีการปรับปรุง
ขอมูลเดือนละครั้ง และการศึกษาของ มัณฑนา หนูอราม ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
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อาหารไทย: กรณี ตั ว อย า งบริ เ วณแพร ง นรา ผลการศึ ก ษาพบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ
สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑอาหารไทยดวยเหตุผลหลักๆ คือ สถานที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรู และรวบรวมภูมิปญญาดานอาหารไทยเขาไวดวยกัน โดยรูปแบบ
และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑตองแตกตางจากพิพิธภัณฑที่มีอยูทั่วไป กลาวคือ ดานการจัดแสดง
ตองสามารถสัมผัสและโตตอบกับสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑได และมีรูปแบบการจัดการความรูที่
ทันสมัยมีความแปลกใหมไมน าเบื่อและตองสอดแทรกความบันเทิง พรอมดวยกิจกรรมในรูปแบบ
ตางๆใหมีความนาสนใจอยูตลอด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณ กลาวคือ
นอกจากการใชเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมาชวยในการนําเสนอแลว รูปแบบและสวนของการจัดแสดง
จะตองแปลกและแตกตางจากรูปแบบพิพิธภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน ควรมีนิทรรศการหมุนเวียนตลอด
เพื่อไมใหพิพิธภัณฑหยุดนิ่ง และมีกิจกรรมที่ใหผูเขาชมมีสวนรวมในพิพิธภัณฑที่สามารถสามารถจับ
ตองไดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งความหลากหลายตรงนี้จะทําใหเกิดความประทับใจ และทํา
ใหกลับมาใชบริการซ้ําอีก
12. ความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑกับบทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญ
ภายในพิพิธภัณฑ
(Staff)

บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
(Learning)

แผนภูมทิ ี่ 16 ความสัมพันธระหวางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑกับ บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มี ความคาดหวัง เกี่ยวกับ การมีนั กวิช าการเปน ผู
ประสาน ใหความรู มีทีมงานที่มีความรู สามารถใหความรูในฐานะที่พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู มี
บทบาททางการศึกษา บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ สัมพันธกับ บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ (Uraivan) ไดทําการศึกษาเรื่อง นําเสนอรูปแบบ
การพั ฒ นาพิ พิธ ภั ณฑ ทอ งถิ่น เพื่อ การศึ กษาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นประเทศไทย ผล
การศึก ษาพบวา ผูเ ชี่ย วชาญและเจา หนา ที่พิพิธ ภัณ ฑ มีค วามเห็น ที่ส อดคลอ งกัน ในการจัด ตั้ง
พิพิธภัณฑฯ ในประเทศไทย และมีความคิดเห็นวา พิพิธภัณฑตองเปนแหลงในการเรียนรู ใหความรู
และมีความเห็นที่แตกตางในเรื่องของ สถานภาพของพิพิธภัณฑ วัตถุประสงคการจัดตั้ง รูปแบบการ
จัด วิธีการใหการศึกษา การคํานึงถึงความตองการของผูเขาชม นอกจากนั้นยังพบวา หนวยงานของ
รัฐบาลไทย ไมตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ ในการไดรับความรูจากสถาบันทางพิพิธภัณฑ และ
จากการศึกษาศิริอร เพชรภิรมย ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานีที่
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สอดคลองกับความตองการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการศึกษาาพบวา การ
จั ดตั้ งพิพิธ ภัณฑเมืองสุ ราษฎรธ านีมีความเปนไปได คือ เนื่องมาจากนโยบายดานการศึกษาของ
เทศบาลนครสุราษฎรธานีมุงเนนเพอสรางความเปนเลิศทางดานการศึกษา มีโครงสรางถนนอุทยาน
การเรียนรู และพบวามีกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายดาน เชน ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร
ทองถิ่น ดานสถาปตยกรรม นักการเมืองทองถิ่น นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน พรอมใหความรวมมือกับ
เทศบาลสุราษฎรธานีในการสนับสนุนใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู อยางไรก็ตามผลการวิจัย พบวา
ยังมีปญหาและอุปสรรค คือ การเลือกสถานที่ตั้งในการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองสุราษฎรธานี เนื่องจากไม
มีพื้นที่วางและเหมาะสม และหากนโยบายการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถสืบทอด
ตอเนื่องก็จะเปนอุปสสรรคสําคัญ แนวทางแกไ ข คือ ผลักดันใหชาวสุราษฎรธานีมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน
13. ความสัมพันธบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูกับการจัดการความรู
บทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู
(Learning)

การจัดการความรู
(Knowledge
Management)

แผนภูมทิ ี่ 17 ความสัมพันธบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูกับการจัดการความรู
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีความคาดหวังเกี่ยวกับการเปนแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมมีบทบาทในดานการทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
และระดับชาติ เปนปจจัยสําคัญขององคประกอบบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู สัมพันธกับ การ
จัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย กัลยา ซองรัมย ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาพิพิธภัณฑ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
พิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานครเปนแหลงเรียนรูอยางสมบูรณได ยังอาศัยความรวมมือของโรงเรียน
โดยการสรางหุนสวนทางการศึกษาระหวางโรงเรียน และพิพิธภัณฑตองอาศัยการจัดการความรู โดยมี
องคประกอบ 4 อยาง คือ 1) องคความรู 2) สื่อ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู 4) กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู ภายใตความรวมมือของบุคลากรทั้งสองฝายอยางจริงจัง นอกจากนั้นยังตองอาศัยแรง
สนับสนุน และความเขาใจจากชุมชนในดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และจากรัฐในดานความ
รวมมือดานการศึกษา การสงเสริ ม และเปนตัวกลางในการผลักดันใหเกิดการใชแหลงเรียนรูในเชิง
หุนสวนทางการศึกษาอยางสมบูรณตอไป และจากการศึกษาของ วรรษรวี โคตรบง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
บทบาทแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผล
การศึกษาพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทในดานการ
ทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ ทั้งยังใหบริการ
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ความรูและสารสนเทศทางวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดเลย และมีการประสานงานเปนเครือขายทาง
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู มีการดําเนินงานวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม มีการจัดการความรูรวมกัน เพื่อ
สงเสริมใหมีบทบาทในการเปนแหลงเรียนรู อีกทั้งยังเปนการสรางจิตสํานึกรักวัฒนธรรมทองถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย ใหคงอยูสืบไป
จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะหเพื่อสรางเปนโมเดลของความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย พบวาโมเดลมีรายละเอียดดังตอไปนี้

แผนภูมทิ ี่ 18 ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยที่นําเสนอ
ดังนั้นเพื่อใหไดความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ผูวิจัยจึง
ทําการวิเคราะหสมการวิเคราะหเสนทางความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดล โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาของ Hair และคณะ (2010)
ดังนี้
1. Chi - square (F)2 : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. CFI/ TLI : วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) /
Tucker Lewis Index
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) : คาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
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ตารางที่ 26 คาสถิติวัดความคลาดเคลื่อนมีความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิง
ประจักษ
ผลการ
คาสถิติ
คา
เกณฑความสอดคลอง
วิเคราะห
2
8.300
คาความนาจะเปน ไมมี
ผานเกณฑ
ไค - สแควร (F) (chi (P = 0.1404) นัยสําคัญทางสถิติ
square)
ระดับความกลมกลืน
0.986
.95 ขึ้นไป
ผานเกณฑ
เปรียบเทียบ (Comparative
Fit Index : CFI)
คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
0.046
นอยกวา .07 และมีคา CFI ผานเกณฑ
สองของความคลาดเคลื่อน
มากกวา .95 ขึ้นไป
โดยประมาณ
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)
จากตารางที่ 26 พบวาคาดัชนีความสอดคลองที่นํามาพิจารณาไดแก ไค - สแควร (chi square : F ) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน Standardized
Root Mean Square Residual (Standardized RMR) และ คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : (RMSEA)) ซึ่ง
ผลการวิเคราะหมีคาตางๆ ดังนี้
1. คา ไค - สแควร (chi - square : F2) 2 มีคาเทากับ 8.300 (P = 0.1404) ซึ่งพบวา
ผานเกณฑ (ความแตกตางตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ)
2. ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีคาเทากับ
0.986 ซึ่งพบวาผานเกณฑ (0.95 ขึ้นไป)
3. คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean
Square Error of Approximation : (RMSEA)) มีคาเทากับ 0.046 ซึ่งพบวาผานเกณฑ (นอยกวา
0.07)
จากผลการวิเคราะห ข างต น ทํา ให พิจ ารณาไดวา โดยภาพรวมความคาดหวั ง ของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงดัง แผนภูมิที่
19
2
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แผนภูมทิ ี่ 19 การวิเคราะหสมการวิเคราะหเสนทางความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย
1. KM (Knowledge Management) = การจัดการความรู
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) = -0.013(Staff)+ 0.183(Administration)**,
Errorvar. = 0.968, R2 = 0.032
จากสมการวิเคราะหเสนทางสามารถอธิบายไดวา
แนวทางการบริหารจัดการ (Administration) มีอิทธิทางตรงตอการจัดการความรู
(KM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.002) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.183 ในขณะที่
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ (Staff) ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรู (KM)
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ไดรอยละ 3.2
2. Learning = บทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect)= -0.016(Exhibition)+0.355
(Administration)** + 0.246(Staff)**, Errorvar. = 0.761, R2 = 0.239
จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา
แนวทางบริ ห ารจัดการ (Administration) และบุ คลากรและผู เชี่ย วชาญภายใน
พิพิธภัณฑ (Staff) มีอิทธิพลทางตรงตอบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู (Learning) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.000) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.355 และ 0.246 ตามลําดับ ในขณะที่
การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) ไมมีอิทธิพลทางตรงตอบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
(Learning) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ไดรอยละ 23.9
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3. Education = บทบาททางการศึกษา
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) =0.034(KM)-0.012(Staff) + 0.044(Facility)
+ 0.378(Learning)**+0.120(Social)*+ 0.264(Administration)** + 0.022 (Exhibition),
Errorvar. = 0.612, R2 = 0.388
จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา
บทบาทในฐานะเป น แหล ง เรี ย นรู (Learning) แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
(Administration) มีอิทธิพลทางตรงตอบทบาททางการศึกษา (Education) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p=0.000) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.378 และ 0.264 ตามลําดับ สวนบทบาททางสังคม
(Social) มีอิทธิพลทางตรงตอบทบาททางการศึกษา (Education) อย างมีนั ยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=0.037) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.120 ในขณะที่ การจัดการความรู (KM) บุคลากร
และผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ (Staff) การอํานวยความสะดวก (Facility) และการจัดแสดง
นิทรรศการ (Exhibition) ไมมีอิทธิพลทางตรงตอบทบาททางการศึกษา (Education) โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวน (R2) ไดรอยละ 38.8
อิทธิพลทางอ อม(Indirect Effect)= [0.378(Learning) - 0.016
(Exhibition)] + [0.378(Learning) + 0.355(Administration)]** + [0.378(Learning) +
0.246(Staff)]** + [0.034(KM) + 0.183(Administration)] + [0.034(KM) - 0.013(Staff)]
จากสมการวิเคราะหเชิงเสน สามารถอธิบายไดวา
3.1 บทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับอิทธิพลจากบทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู (Learning) และการจัดนิทรรศการ (Exhibition) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.378 และ 0.016 ตามลําดับ
3.2 บทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับอิทธิพลจากบทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู (Learning) และแนวทางการบริหารจัดการ (Administration) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (p=0.000) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.378 และ 0.355 ตามลําดับ
3.3 บทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับอิทธิพลจากบทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู (Learning) และบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ (Staff) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.000) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.378 และ 0.246 ตามลําดับ
3.4 บทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับอิทธิพลจากการจัดการความรู (KM)
และแนวทางการบริ ห ารจั ด การ (Administration) มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท า กั บ 0.034 และ 0.183
ตามลําดับ
3.5 บทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับอิทธิพลจากการจัดการความรู (KM )
และบุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธ ภัณฑ (Staff) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.034 และ -0.013
ตามลําดับ
4. ความสัมพันธของความแปรปรวนระหวาง Learning (บทบาทในฐานะแหลง
เรียนรู) กับ KM (การจัดการความรู)
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จากผลการวิเคราะหพบวา คาความแปรปรวนระหวาง Learning (บทบาทในฐานะ
แหลงเรียนรู) กับ KM (การจัดการความรู) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.113
ตอนที่ 3 การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย
จากองค ประกอบความสั มพั นธ ของความคาดหวั งของสถานศึ กษาที่ มี ต อมิ วเซี ยมดนตรี
อุษาคเนยทั้ง 8 องคประกอบนับวามีความสําคัญเปนอยางมากตอแนวทางการบริหารจัดการ ผูวิจัยได
นํารางปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหและพัฒนารูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มี
ตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยที่เหมาะสมเปนไปไดในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือใน
การสรางรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
และการนํ าไปใชประโยชน รวมทั้งขอเสนอแนะ โดยผู วิจัย ไดสั ง เคราะห ขอสรุ ป ความคิดเห็ นและ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน จากผลงานวิจัยที่คนพบโดยใชสถิติการวิเคราะห องคประกอบ
หลั ก(FactorAnalysis) และการวิ เคราะห เส นทางระหว างองค ประกอบทั้ ง 8 องค ประกอบพบว า มี
ความถูกตองตามหลักการวิจัยองคประกอบทุกองคประกอบมีความสําคัญในการกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนอยางมาก ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึ กกับ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในการบริหารองคการที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ ซึ่งผลจากการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปไดดังนี้คือ
ดานความเหมาะสมของการพัฒนาความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่ มีต อมิ วเซี ยมดนตรี
อุษาคเนย พบวา มีความสอดคล องกับ ขอมูล เชิงประจักษ ทําให พิจารณาไดวาความคาดหวัง ของ
สถานศึ ก ษาที่ มี ต อ มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย นั้ น เน น ที่ บ ทบาททางการศึ ก ษา โดยที่ คาดหวั ง ว า
องคประกอบในทุกองคประกอบยอมมีความสํ าคัญที่เอื้อตอการพัฒนามิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ให มี
บทบาทดานการศึกษามากที่สุด ซึ่งไดแก ดานบทบาทในฐานะการเรียนรู การจัดการความรู การจัดแสดง
นิทรรศการ บทบาททางสั งคม การอํานวยความสะดวก บุ คลากรและเจาหนาที่ รวมถึงแนวทางการ
บริหาร ลวนแลวแตเอื้อตอทิศทางในการพัฒนาทางการศึกษาทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ความสัมพันธยังกําหนดไววา บทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู และการจัดการ
ความรู เปนเสมือนตัวกลางที่สําคัญที่จะทําใหความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในฐานะบทบาท
ทางการศึกษานั้นเปนจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปรแลว บทบาทในฐานะเปนแหลงการ
เรียนรูนั้น จะไดรับอิทธิพลจากการจัดนิทรรศการ แนวทางการบริหารจัดการและบุคลากรและเจาหนาที่
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหความคาดหวังตอบทบาททางการศึกษาเปนจริง ในขณะเดียวกันบทบาทดาน
การจัดการความรูก็ยังไดรับอิทธิพลจากแนวทางการบริหารจัดการและบุคลากรและเจาหนาที่เชนกัน ซึ่ง
บทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูยังมีความสัมพันธกับการจัดการความรูอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการ
ทบทวนวรรณกรรม ที่พบวา บุคลากร การจัดนิทรรศการและแนวทางการบริหาร เปนดานที่มีความ
คาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย มากที่สุด เนื่องจากหากมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย มีเจาหนาที่หรือ

456
บุคลากรที่ดี ที่คอยแนะนําการเขาชม การอธิบายยอมทําใหผูชมไดรับความสะดวกและเกิดการเรียนรูได
เปนอยางดี ในขณะที่ดานการจัดนิทรรศการ หากมีการจัดวางและนําเสนอไดนาสนใจ ยอมทําใหผูชมเกิด
การเรียนรู เกิดความสนใจใครรูในสิ่งนั้นๆ เชนกัน และที่สําคัญคือแนวทางการบริหารจัดการ หากมี
รู ปแบบการจั ดการที่ ดี เช น การพั ฒนาด า นสถานที่ อยู ส ม่ํ าเสมอ การพั ฒนาด า นองค ความรู การ
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู รวมถึงดานราคาคาใชจายในการเขาชม หากมีความ
เหมาะสมพอดี ยอมทําใหผูชมเกิดความพอใจและยินดีที่จะเขาใชบริการ ซึ่งหากพิจารณาในแงของผล
การวิเคราะห พบวา มีเพียงองคประกอบดานบทบาททางสังคม บทบาทดานการบริหารจั ดการและ
บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู ที่มีอิทธิพลตอบทบาททางการศึกษา ทําใหพิจารณาไดวา การที่จะ
ทําใหมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนสวนสําคัญตอบทบาททางการศึกษาไดจริงนั้น ตองมีทั้งปจจัยภายใน
คือแนวทางการบริหารจัดการ เนื่องจากหากมีการบริหารงานที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนยอมทําให
เปนที่รูจักได และปจจัยภายนอกคือ บทบาททางสังคม เนื่องจากพิพิธภัณฑเกิดจากประวัติศาสตรของ
ชุมชนนั้นๆ เชน สถาบันทักษิณคดีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อนําเสนอประวัติความมาเปนของภาคใตตั้งแตอดีต
จนปจจุบัน และบทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู เนื่องจากในปจจุบันสถานศึกษามักใชพิพิธภัณฑ
เปนแหลงขอมูลที่ใชในการทํารายงาน ศึกษาคนควาของนักเรียน นักศึกษา หรือแมแตการทัศนศึกษา
ของนักเรียนก็ตาม และในปจจุบันพิพิธภัณฑมีอีกหนาที่คือการเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนดวย ดังนั้น
จะเห็นไดวา ผลจากการศึกษาดานความคาดหวังนั้น ทําใหพบวาทุกภาคสวนควรมีสวนรวมในการจัดการ
ดูแลพิพิธภัณฑซึ่งเปนเสมือนบานหลังที่สองของคนในชุมชนนั่นเอง
ในดานความเปนไปไดในการนําไปใชในอนาคตพบวา ในปจจุบันการบริหารจัดการมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยมีแนวโนมจะเนนดานการนําเสนอ หรือบทบาทในดานการจัดนิทรรศการเปนสําคัญ
เนื่องจากตองดึงดูดผูชมดวยความนาสนใจ หากพิพิธภัณฑมีความนาสนใจจึงจะทําใหผูชมมีความรูสึก
ที่ดีที่จะเขาชมได ดังนั้นหากมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะมีแนวทางการบริหารจัดการที่เนนบทบาททาง
การศึกษายอมมีความเปนไปไดสูงและมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากกลุมเปาหมายที่จะเขามา
ใช บริ การหรื อมาเข าชมพิ พิธ ภั ณฑ จ ะเพิ่ม มากขึ้ น ทั้ งกลุ ม คนทั่ ว ไป กลุ ม นั ก ดนตรี กลุ ม นัก เรี ย น
นักศึกษา กลุมผูบริหารกิจการดานดนตรี เปนตน ซึ่งหลากหลายกลุมก็มีความตองการตอ มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยตางกันไป แตละกลุมที่เขามาชมยอมมีความคาดหวังที่ตางกันไป แตอยางไรก็ตาม
จากโมเดลความสัมพันธที่พบวา บทบาททางสังคม บทบาทดานการบริหารจัดการและบทบาทดาน
การเป นแหล งเรี ยนรู สามารถเข าถึงกลุ มเป าหมายไดทุ กกลุ ม โดยเฉพาะกลุ ม นั กเรี ยนนัก ศึกษา
เปรียบเสมือนเปนพื้นที่จริงในการแนะแนวการศึกษาเล าเรียนและตอยอดทางอาชีพของนั กเรียน
นักศึกษาทั้งหลายได
อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดจะเกิดขึ้นจริงไดนั้น มิสามารถเกิดขึ้นไดจากความตองการ
ภายในหรือหนวยงานภายในเทานั้น ตองไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานภายนอกดวย
เชนเดียวกัน ดังที่กลาวขางตนประเด็นทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่จะทําใหแนวทางการจัดตั้ง มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนบทบาททางการศึกษาอยางเต็มรูปแบบนั้น ยอมมีสวนหรือมีอิทธิพลจาก
ภายในชุมชนที่ตั้ง จากการบริหารจัดการภายใน และการเปลี่ยนให มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลง
ทางการเรียนรู นอกจากนี้หากพิจารณาในผลการศึกษาเพิ่มเติมยังพบวา การจะทําให มิวเซียมดนตรี
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อุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูไดตองอาศัยบุคลากรและแนวทางการบริหารในระดับนโยบายเปนสําคัญ
เนื่องจากการจะเปนแหลงเรียนรูนั้นตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการแนะนํา ใหความรู รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให แกผูเขาชม ซึ่งสั งเกตไดวาพิพิธภัณฑในปจจุบันจะมีการนําเสนอขอมูลความรู ใน
รูปแบบของแผนผับใหผูชมไดศึกษาขอมูลดวยตนเอง รวมถึงคําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรบน
นิทรรศการการนําเสนอ ซึ่งในบางครั้งหากผูชมเกิดความสงสัยก็ ไมสามารถสอบถามได การเขาชม
พิพิธภัณฑจึงเปนเสมือนการเดินช็อปปงประวัติการศาสตรในหางสรรพสินคาสะดวกซื้อที่ไมมีพนักงาน
ขายคอยแนะนําสินคาหรือบริการตางๆ ดังนั้นบุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบายจึงมี
ความสําคัญตอการทําใหเกิดเปนแหลงเรียนรูได นอกจากนี้ยังพบวาแนวทางการบริหารจัดการยังมี
อิทธิพลตอบทบาทดานการจัดการความรู เนื่องจากในปจจุบันการจัดการความรูกําลังมีบทบาทในทุก
หนวยงาน หลายหนวยงานนําความคิดการจัดการความรูมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากรและนําไปสูการ
พัฒนาหนวยงานตอไป ดังนั้น หากพิพิธภัณฑตองการใหมีการจัดการความรูขึ้น และมีแนวคิดให มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูที่มีการจัดการความรูที่มีคุณภาพ จึงตองไดรับการสนับสนับจาก
ฝายบริหารดวยเชนกัน มากกวานั้น จากผลการพัฒนาโมเดลยังพบวา บทบาทในฐานะเปนแหลงการ
เรียนรูยังมีความสัมพันธกับการจั ดการความรู กลาวคือ มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะเปนแหลงเรียนรู
ที่มึคุณภาพได ตองการมีการจัดการความรูที่ดี มีระบบ และมีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยจะมีการจัดการความรูที่ดีไดตองมีบทบาทเปนแหลงเรียนรูที่ดี เสริมซึ่งกันและกัน
สําหรับดานความสําคัญของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากผลการพัฒนาทําใหพิจารณาไดวาองคประกอบบทบาทในการเปนแหลงเรียนรูมีความสําคัญมาก
ที่สุด เนื่องจากบทบาททางการเรียนรูนั้น มีอิทธิพลโดยตรงตอบทบาททางการศึกษา และยังเปนตัว
แปรคั่นกลางระหวางบทบาทดานแนวทางการบริหารจัดการ และบทบาทดานบุคลากรและเจาหนา ที่
มีอิทธิพลตอบทบาททางการศึกษา และยังมี ความสั มพัน ธกับ บทบาทด านการจั ดการความรู จึ ง
สะทอนใหเห็นวา บทบาทดานการเปนแหลงเรียนรูมีความสําคัญมากที่สุด ทําใหพิจารณาไดอยางแน
ชัดวา การพัฒนาให มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยมีบทบาททางการศึกษานั้นตองใหความสําคัญในฐานะ
เปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงตองอาศัยบุคลากรภายในพิพิธภัณฑเองและ
บุ ค ลากรจากในชุม ชนร ว มกัน สนั บ สนุ น และส งเสริ มให เกิ ดเปน แหล งเรีย นรู เพื่ อให เป นบทบาท
การศึกษาอยางเต็มตัว อีกองคประกอบที่สําคัญคือ แนวทางการบริหารจัดการ เนื่องจากเปนบทบาทที่
มีอิทธิพลทางตรงตอบทบาททางการศึกษาและยังมีอิทธิพลทางออมผานทางบทบาทในฐานะเปน
แหลงการเรียนรู และมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรู ที่มีความสัมพันธกับบทบาทในฐานะเปน
แหลงเรียนรู ซึ่งจากผลการวิเคราะหดังกลาวสะทอนวา แนวทางใดๆ หรือความคาดหวังใด ตองไดรับ
การสนับสนุนดานการบริหารเพราะถือวาเปนปจจัยสําคัญที่กอเกิดการพัฒนาตางๆ โดยสงตอจาก
ระดั บ นโยบายมาสู ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การจึ ง เป น อี ก องค ป ระกอบที่ มี
ความสําคัญ
อยางไรก็ตาม จากผลการพัฒนาดานองคประกอบดานการจัดนิทรรศการ และดานการ
อํานวยความสะดวกไมมีอิทธิพลตอองคประองคกอบใดๆ ทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นวาแนวคิดการพัฒนา
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนบทบาททางการศึกษานั้น การจัดนิทรรศการกับสิ่งอํานวยความสะดวก
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อาจเปนเพียงปจจัยรองเท านั้น ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จได ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนามิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยมีบทบาททางการศึกษามากที่สุด และเพื่อแสดงถึงความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ
ผูวิจัยจึงไดแสดงคาความถี่และรอยละจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มี
ตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงคาความถี่และรอยละจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มี
ตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ดานความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ
รูปแบบ
ความสัมพันธ

ความเหมาะสม
จํานวน รอยละ

ความคิดเห็น
ความเปนไปได
ความถูกตอง
นําไปใชประโยชน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

บทบาททางการ
ศึกษา
การจัดแสดง
นิทรรศการ
บทบาททาง
สังคม
แนวทางการ
บริหารจัดการ
บุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญ
ภายใน
พิพิธภัณฑ

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

บทบาทในฐานะ
เปนแหลงการ
เรียนรู
การอํานวยความ
สะดวก
การจัดการ
ความรู
รวมเฉลี่ย

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

จากตารางที่ 27 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย รูปแบบความสัมพันธ มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดมี
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ความถู ก ตอ ง และสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชนไ ด จํา นวน 5 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 100 นอกจากนี้
ผูทรงคุณวุฒิยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไดแก
1. รู ป แบบทั้ง 8 องคประกอบมี ความเหมาะสม แตตองปรับปรุ งแกไของคประกอบ ที่
เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารพิพิธภัณฑบางสวน
2. มีความเปนไปไดสูงในการนําไปประยุกตใชงานจริง เนื่องจากมีการอางอิงตามระเบียบวิธี
วิจัย แตควรจะตองมีการกําหนด วิธี ปฏิบัติในแตละโมดูลการทํางานใหชัดเจน และมีรายละเอียดกับ
กลุมตัวอยาง เปาหมายมากกวานี้
3. ดา นของนิ ท รรศการ และรูป แบบการนํ า เสนอ ควรหารูป แบบที่ แปลกใหมเ พื่อ ให
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการเขาชม ควรเนนพิพิธภัณฑมีชีวิต เพื่อใหพิพิธภัณฑเปนแหลง
เรียนรูที่แทจริง
4. ควรมีการประเมินผลองคประกอบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย เปนประจํา แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
5. มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมุงเนนและใหหความสําคัญกับการบริการความรู
6. ดานแนวทางการบริหารจัดการไมควรอยูภายใตการดําเนินงานของภาครัฐ ควรเปนการ
บริหารที่มีความอิสระ
7. มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีบทบาทในการจัดการความรู และตองมีบทบาทในฐานะ
เปนแหลงเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงความรูเขากับหลักสูตรของสถานศึกษา
8. ความคาดหวังทั้ง 9 องคประกอบ ตองคํานึงถึงหลักสูตรของสถานศึกษา
9. การประชาสั มพันธ และการตลาดเปน องคประกอบที่สําคัญของการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ
10. ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย เป น องคประกอบที่
สําคัญที่จําเปนในการนําไปสูแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในอนาคต

ขอที่
รายการ
1 การจัดการความรูทําใหเกิดนวัตกรรม และ
ความคิดในเชิงสรางสรรค
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย

2
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานของการจัดการ
ความรู

3
การจัดการความรู เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูล √
ตาง ๆ และความรูของบุคคล

4
การจัดการความรูสงเสริมจินตนาการ
(imagination) และความคิดสรางสรรค
(creativity)
√
√ √

√
√
√

√
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ขอที่
รายการ
1 การจัดการความรูทําใหเกิดนวัตกรรม และ
ความคิดในเชิงสรางสรรค

2
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานของการจัดการ
ความรู

3
การจัดการความรู เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ และความรูของบุคคล

4
การจัดการความรูสงเสริมจินตนาการ
(imagination) และความคิดสรางสรรค
(creativity)
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)
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ขอที่
รายการ
5 การสื่อสารระหวาง โรงเรียนและแหลงเรียนรู
กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหมขึ้นมาอยางรวดเร็ว

6
การจัดการความรูสงเสริมจินตนาการ
(imagination) และความคิดสรางสรรค
(creativity)

7
การสื่อสารระหวาง โรงเรียนและแหลงเรียนรู
กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหมขึ้นมาอยางรวดเร็ว

8
กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางวิสัยทัศน
เกี่ยวกับความรู
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√
√
√

√

√
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ขอที่
รายการ
5 การสื่อสารระหวาง โรงเรียนและแหลงเรียนรู
กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหมขึ้นมาอยางรวดเร็ว

6
การจัดการความรูสงเสริมจินตนาการ
(imagination) และความคิดสรางสรรค
(creativity)

7
การสื่อสารระหวาง โรงเรียนและแหลงเรียนรู
กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งใหมขึ้นมาอยางรวดเร็ว

8
กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางวิสัยทัศน
เกี่ยวกับความรู
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
Allen, Douglas A
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบรต
ฮูเปอร
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
Bloom, B.S. and D.R. Krathwohl

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)
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ขอที่
รายการ
9 กระบวนการจัดการความรูสรางบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

10 กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางเครือขาย
ความรู

13 การบริหารจัดการความรู เปนการออกแบบ
โครงสราง เพื่อใหเขาใจกระบวนการจัดการ
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

11 กระบวนการจัดการความรูเปนการรวบรวมความรู
√ √

12 การจัดการความรูสรางความรูโดยใชการศึกษาวิจัย
√
√
-

√
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ขอที่
รายการ
9 กระบวนการจัดการความรูสรางบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

10 กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางเครือขาย
ความรู

11 กระบวนการจัดการความรูเปนการรวบรวมความรู

12 การจัดการความรูสรางความรูโดยใชการศึกษาวิจัย

13 การบริหารจัดการความรู เปนการออกแบบ
โครงสราง เพื่อใหเขาใจกระบวนการจัดการ
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ขอที่
รายการ
14 การบริหารจัดการความรู เปนการออกแบบ
โครงสราง เพื่อใหใชสารสนเทศ

15 การบริหารจัดการความรู เปนการพัฒนาความรูที่
มีอยูและเพิ่มคุณคา

16 การบริหารจัดการความรูเปนการประเมินผลจาก
สารสนเทศที่มีอยู
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√

17 การบริหารจัดการความรูเปนกระบวนการในการ
จัดการและเผยแพรความรู
√

18 การบริหารจัดการความรู เปนการพัฒนาความ
ความรู
√

√ √
√
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ขอที่
รายการ
14 การบริหารจัดการความรู เปนการออกแบบ
โครงสราง เพื่อใหใชสารสนเทศ
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

15 การบริหารจัดการความรู เปนการพัฒนาความรูที่
มีอยูและเพิ่มคุณคา

16 การบริหารจัดการความรูเปนการประเมินผลจาก
สารสนเทศที่มีอยู

17 การบริหารจัดการความรูเปนกระบวนการในการ
จัดการและเผยแพรความรู

18 การบริหารจัดการความรู เปนการพัฒนาความ
ความรู
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ขอที่
รายการ
19 การบริหารจัดการความรู เปนศิลปะของการ
แสดงกิจกรรม

20 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดระบบ การ
จัดเก็บและเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู

21 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดการทั้ง
ความรู และสินทรัพยทางปญญา

22 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาใหองคการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√ √
√
√
√ √ √ √

√
√
√

√
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ขอที่
รายการ
19 การบริหารจัดการความรู เปนศิลปะของการ
แสดงกิจกรรม
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

20 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดระบบ การ
จัดเก็บและเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู

21 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดการทั้ง
ความรู และสินทรัพยทางปญญา

22 การบริหารจัดการความรู เปนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาใหองคการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน
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ขอที่
รายการ
23 การบริหารจัดการความรูเปนการสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง

24 แหลงเรียนรู คือ สถานที่ที่มีอยูทกุ หน ทุกแหง
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

25 แหลงเรียนรู คือ การเรียนรู ที่เปนวิถีชีวติ
√ √

26 แหลงเรียนรูควรใหสังคมมีสวนรวมในการศึกษา
√

27 แหลงเรียนรูควรเอื้อตอการเรียนรู ใหเปนสังคม
ฐานความรู
√
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ขอที่
รายการ
23 การบริหารจัดการความรูเปนการสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

24 แหลงเรียนรู คือ สถานที่ที่มีอยูทกุ หน ทุกแหง

25 แหลงเรียนรู คือ การเรียนรู ที่เปนวิถีชีวติ

26 แหลงเรียนรูควรใหสังคมมีสวนรวมในการศึกษา

27 แหลงเรียนรูควรเอื้อตอการเรียนรู ใหเปนสังคม
ฐานความรู
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ขอที่
รายการ
28 ผูจัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนจากผูชี้นํา ผู
ถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู

29 แหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน สนองความ
ตองการของผูเรียน

30 แหลงเรียนรูตองมีการพัฒนา การเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√
√

√
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ขอที่
รายการ
28 ผูจัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนจากผูชี้นํา ผู
ถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

29 แหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน สนองความ
ตองการของผูเรียน

30 แหลงเรียนรูตองมีการพัฒนา การเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
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ขอที่
รายการ
31 แหลงเรียนรูตองมีการประเมินผล และการวัดผล
การเรียน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สรางขึ้นให
เหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเนื่อง

35 แหลงเรียนรู เปนการจัดเรียนอยางมีสวนรวม
ภายใน และภายนอกองคการ
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

32 แหลงเรียนรู คือสถานที่ที่เด็กไดเรียนรูจากของจริง
√

33 แหลงเรียนรู คือสถานที่ ที่เด็กไดออกไปศึกษา
คนควา หาคําตอบที่ตองการดวยตนเอง
√

34 แหลงเรียนรู เปนการเรียนรูที่มีความสุขทั้งผูเรียน
และผูสอน
√

√
√
√
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ขอที่
รายการ
31 แหลงเรียนรูตองมีการประเมินผล และการวัดผล
การเรียน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สรางขึ้นให
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แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

32 แหลงเรียนรู คือสถานที่ที่เด็กไดเรียนรูจากของจริง

33 แหลงเรียนรู คือสถานที่ ที่เด็กไดออกไปศึกษา
คนควา หาคําตอบที่ตองการดวยตนเอง

34 แหลงเรียนรู เปนการเรียนรูที่มีความสุขทั้งผูเรียน
และผูสอน

35 แหลงเรียนรู เปนการจัดเรียนอยางมีสวนรวม
ภายใน และภายนอกองคการ
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ขอที่
รายการ
36 แหลงเรียนรู หลักสูตร เนื้อหาสาระเปนที่ยอมรับ
สามารถเทียบโอนความรูได

37 แหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีคุณคาทางการศึกษา ที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนได
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

38 แหลงการเรียนรูเปนการศึกษาตลอดชีวติ
√

39 แหลงเรียนรูเปนแหลงที่ชวยเสริมสรางการเรียน
การสอนการศึกษาในระบบ
√

40 แหลงเรียนรูเปนสถานที่ใหคุณคาทางวัฒนธรรม
√

41 แหลงเรียนรูเปนแหลงทรัพยากร ธรรมชาติใน
ทองถิ่น
√
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ขอที่
รายการ
36 แหลงเรียนรู หลักสูตร เนื้อหาสาระเปนที่ยอมรับ
สามารถเทียบโอนความรูได
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

37 แหลงเรียนรูเปนสิ่งที่มีคุณคาทางการศึกษา ที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนได

38 แหลงการเรียนรูเปนการศึกษาตลอดชีวติ

39 แหลงเรียนรูเปนแหลงที่ชวยเสริมสรางการเรียน
การสอนการศึกษาในระบบ

40 แหลงเรียนรูเปนสถานที่ใหคุณคาทางวัฒนธรรม

41 แหลงเรียนรูเปนแหลงทรัพยากร ธรรมชาติใน
ทองถิ่น
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ขอที่
รายการ
42 แหลงเรียนรู เปนแหลงการศึกษาตามอัธยาศัย
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

43 แหลงเรียนรู เปนแหลงเสริมความรู ความคิด
วิทยาการ และประสบการณ
√

44 แหลงเรียนรูจัดทําสื่อที่ใชในการนําเสนอ และการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย
√

45 แหลงเรียนรูจัดการอบรม ผูเกี่ยวของ เพื่อใหการ
จัดการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
√

46 แหลงเรียนรูมีการสนับสนุนดานทรัพยากร และ
จัดทํามาตรฐานตัวชี้วดั
√
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ขอที่
รายการ
42 แหลงเรียนรู เปนแหลงการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

43 แหลงเรียนรู เปนแหลงเสริมความรู ความคิด
วิทยาการ และประสบการณ

44 แหลงเรียนรูจัดทําสื่อที่ใชในการนําเสนอ และการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย

45 แหลงเรียนรูจัดการอบรม ผูเกี่ยวของ เพื่อใหการ
จัดการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

46 แหลงเรียนรูมีการสนับสนุนดานทรัพยากร และ
จัดทํามาตรฐานตัวชี้วดั
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ขอที่
รายการ
47 แหลงเรียนรูควรใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี เขา
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

48 แหลงเรียนรู ตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
√

49 แหลงเรียนรูตองกําหนดแนวพัฒนาหองสมุด และ
แหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียน
√

50 บันเทิงศึกษาเปนการนําเอาสาระความรู ควบคู
กับบันเทิง

51 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่รวบรวมสิ่งของตาง ๆ
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ขอที่
รายการ
47 แหลงเรียนรูควรใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี เขา
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู

50 บันเทิงศึกษาเปนการนําเอาสาระความรู ควบคู
กับบันเทิง

51 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่รวบรวมสิ่งของตาง ๆ
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

48 แหลงเรียนรู ตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

49 แหลงเรียนรูตองกําหนดแนวพัฒนาหองสมุด และ
แหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียน

√
√
√
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ขอที่
รายการ
52 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ศึกษา คนควา เรื่องราวของ
วัตถุที่รวบรวม และนําออกจัดแสดงเผยแพรให
ความรูแกประชาชน
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

53 คนทํางานพิพธิ ภัณฑ สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของ
สิ่งตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง

54 พิพธิ ภัณฑซึ่งมีชีวติ ” (Living Museum) ที่เปน
พื้นที่คอยสงเสริมใหพพิ ธิ ภัณฑมีคุณคาในเชิงอัต
ลักษณ

55 พิพธิ ภัณฑตองตองมี ความสนุกเพลิดเพลิน และ
เปนแหลงเรียนรู และใหการศึกษาแกผูเขาชม
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ขอที่
รายการ
52 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ศึกษา คนควา เรื่องราวของ
วัตถุที่รวบรวม และนําออกจัดแสดงเผยแพรให
ความรูแกประชาชน

53 คนทํางานพิพธิ ภัณฑ สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของ
สิ่งตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง

54 พิพธิ ภัณฑซึ่งมีชีวติ ” (Living Museum) ที่เปน
พื้นที่คอยสงเสริมใหพพิ ธิ ภัณฑมีคุณคาในเชิงอัต
ลักษณ

55 พิพธิ ภัณฑตองตองมี ความสนุกเพลิดเพลิน และ
เปนแหลงเรียนรู และใหการศึกษาแกผูเขาชม
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√
√

√
√
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ขอที่
รายการ
56 พิพธิ ภัณฑมีประโยชนในการศึกษา คนควา และ
ความเพลิดเพลิน
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

57 พิพธิ ภัณฑ เปนสถานที่ที่ในการศึกษา และคนควา
หาความรู

58 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงใหความรู และการศึกษาของ
มนุษย

59 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงเสริมการศึกษา และการ
เรียนรูในระบบ และนอกระบบ

60 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่ ในการพัฒนาความคิด
ความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ
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ขอที่
รายการ
56 พิพธิ ภัณฑมีประโยชนในการศึกษา คนควา และ
ความเพลิดเพลิน
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

57 พิพธิ ภัณฑ เปนสถานที่ที่ในการศึกษา และคนควา
หาความรู
√

58 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงใหความรู และการศึกษาของ
มนุษย
√

59 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงเสริมการศึกษา และการ
เรียนรูในระบบ และนอกระบบ
√ √ √

60 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่ ในการพัฒนาความคิด
ความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ
√ √ √
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ขอที่
รายการ
61 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงในการรวบรวม สงวนรักษา
ขอมูลที่มีคุณคา ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

62 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่ในการเชื่อมโยงขอมูลดาน
วิชาการรวมกับหลักการปฏิบตั ิ

63 พิพธิ ภัณฑมีแนวทางหรือวิธใี หมๆ ที่ทําให
บุคลากรภายนอกสนใจที่จะเขามาชม

64 พิพธิ ภัณฑสมัยใหมควรใหบริการกับสังคม

65 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงรวบรวมวัตถุ สิ่งของ สมบัติที่
มีคุณคาตามแตละยุค แตละสมัย
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ขอที่
รายการ
61 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงในการรวบรวม สงวนรักษา
ขอมูลที่มีคุณคา ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม

65 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงรวบรวมวัตถุ สิ่งของ สมบัติที่
มีคุณคาตามแตละยุค แตละสมัย
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√ √ √

64 พิพธิ ภัณฑสมัยใหมควรใหบริการกับสังคม
√

62 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่ในการเชื่อมโยงขอมูลดาน
วิชาการรวมกับหลักการปฏิบตั ิ
√

63 พิพธิ ภัณฑมีแนวทางหรือวิธใี หมๆ ที่ทําให
บุคลากรภายนอกสนใจที่จะเขามาชม
√

√

√
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ขอที่
รายการ
66 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการเชื่อมโยง อดีต ปจจุบนั
และอนาคต
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

67 พิพธิ ภัณฑตองมีโปรแกรมที่จะนําตนเองไปสู
โรงเรียน หรือชุมชน

68 พิพธิ ภัณฑตองมีการบูรณาการ กับการเรียนการ
สอน
69 พิพธิ ภัณฑตองกอใหเกิดประโยชนในการศึกษา

70 ผูเรียนตองมีสวนรวมในพิพธิ ภัณฑ

71 พิพธิ ภัณฑตองออกแบบหองจัดแสดง เสนทาง
สัญจร ใหเหมาะสม
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ขอที่
รายการ
66 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการเชื่อมโยง อดีต ปจจุบนั
และอนาคต

71 พิพธิ ภัณฑตองออกแบบหองจัดแสดง เสนทาง
สัญจร ใหเหมาะสม
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

67 พิพธิ ภัณฑตองมีโปรแกรมที่จะนําตนเองไปสู
โรงเรียน หรือชุมชน
√

68 พิพธิ ภัณฑตองมีการบูรณาการ กับการเรียนการ
สอน
69 พิพธิ ภัณฑตองกอใหเกิดประโยชนในการศึกษา
√

√

70 ผูเรียนตองมีสวนรวมในพิพธิ ภัณฑ
√

√
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ขอที่
รายการ
72 พิพธิ ภัณฑตองมีการวางแผน เพื่อใหพพิ ธิ ภัณฑ
สามารถดํารงอยูได
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

73 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองคํานึงถึง
งบประมาณ และรายได

74 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองคํานึงถึงนโยบาย
และการวางแผน

75 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑควรมีสถาบันที่
เกี่ยวของมารองรับ

76 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
ผลประโยชน
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ขอที่
รายการ
72 พิพธิ ภัณฑตองมีการวางแผน เพื่อใหพพิ ธิ ภัณฑ
สามารถดํารงอยูได

76 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
ผลประโยชน
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

73 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองคํานึงถึง
งบประมาณ และรายได
√

74 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองคํานึงถึงนโยบาย
และการวางแผน
√

75 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑควรมีสถาบันที่
เกี่ยวของมารองรับ
√

√
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ขอที่
รายการ
77 การบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑตองเปน
ประโยชนตอชุมชน และผูเขาชมโดยทั่วไป
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

78 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑใหบรรลุเปามายได
ตองมีการประสาน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

79 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการเชื่อมโยง อดีต ปจจุบนั
และอนาคต ดวย

80 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุ
และทําการศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่
รวบรวม
81 ผูที่บริหารและภัณฑษรักษตองมีความรูและ
เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงนั้นๆ
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ขอที่
รายการ
77 การบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑตองเปน
ประโยชนตอชุมชน และผูเขาชมโดยทั่วไป

78 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑใหบรรลุเปามายได
ตองมีการประสาน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

79 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการเชื่อมโยง อดีต ปจจุบนั
และอนาคต ดวย
√

80 พิพธิ ภัณฑมีหนาที่ในการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุ
และทําการศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่
รวบรวม
81 ผูที่บริหารและภัณฑษรักษตองมีความรูและ
เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงนั้นๆ
√

√
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ขอที่
รายการ
82 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงใหความรู การศึกษา
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

83 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองมีการแบงสวน
งานภายในพิพธิ ภัณฑ และงานในหนาที่ของฝาย
ตาง ๆ อยางชัดเจน

84 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองมีระบบการจัด
งาน และการประสานงาน

85 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ มีการสั่งงาน และ
ติดตอสื่อสาร

86 การจัดแสดงนิทรรศการเปนเรื่องการนันทนาการ

179

ขอที่
รายการ
82 พิพธิ ภัณฑเปนแหลงใหความรู การศึกษา

86 การจัดแสดงนิทรรศการเปนเรื่องการนันทนาการ
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

83 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองมีการแบงสวน
งานภายในพิพธิ ภัณฑ และงานในหนาที่ของฝาย
ตาง ๆ อยางชัดเจน
√

84 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑตองมีระบบการจัด
งาน และการประสานงาน
√

85 การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ มีการสั่งงาน และ
ติดตอสื่อสาร
√

√
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ขอที่
รายการ
87 นิทรรศการเปน การวางแผนการถายทอดความรู
โดยใชสื่อเทคโนโลยี เขามาผสมผสานกันเพื่อให
ผูชมไดรับความรู ความเขาใจ
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

88 นิทรรศการตองกอใหเกิดความรู

89 การจัดนิทรรศการ ตองคํานึงถึงความชัดเจน
ความเขาใจขอมูล โดยใชขอความสั้นๆ

90 การจัดนิทรรศการเปนการเสนอเรื่องราว วัตถุ
สิ่งของ ที่นํามาจัดแสดงเพื่อใหผูชมไดเห็น ไดฟง
และไดอาน

91 การจัดนิทรรศการเปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญ

92 พิพธิ ภัณฑใหความสําคัญกับการจัดแสดงวัตถุ
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ขอที่
รายการ
87 นิทรรศการเปน การวางแผนการถายทอดความรู
โดยใชสื่อเทคโนโลยี เขามาผสมผสานกันเพื่อให
ผูชมไดรับความรู ความเขาใจ

90 การจัดนิทรรศการเปนการเสนอเรื่องราว วัตถุ
สิ่งของ ที่นํามาจัดแสดงเพื่อใหผูชมไดเห็น ไดฟง
และไดอาน

91 การจัดนิทรรศการเปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญ

92 พิพธิ ภัณฑใหความสําคัญกับการจัดแสดงวัตถุ
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√ √

88 นิทรรศการตองกอใหเกิดความรู
√

89 การจัดนิทรรศการ ตองคํานึงถึงความชัดเจน
ความเขาใจขอมูล โดยใชขอความสั้นๆ
√

√

√ √ √

√ √
√
√

182

ขอที่
รายการ
93 การจัดแสดงนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ เปนการ
สะทอนใหเห็นรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรม
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

94 การจัดแสดงเปนความคิดระหวางภัณฑรักษกับ
ศิลปนนักออกแบบที่ ชวยกันตีความวัตถุที่นํามา
จัดแสดง

95 การจัดแสดงนิทรรศการสามารถทําใหผูชมเขาใจ
ความหมายของวัตถุ

96 การจัดนิทรรศการตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
กอนการดําเนินการ
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ขอที่
รายการ
93 การจัดแสดงนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ เปนการ
สะทอนใหเห็นรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรม

96 การจัดนิทรรศการตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
กอนการดําเนินการ
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

94 การจัดแสดงเปนความคิดระหวางภัณฑรักษกับ
ศิลปนนักออกแบบที่ ชวยกันตีความวัตถุที่นํามา
จัดแสดง
√

95 การจัดแสดงนิทรรศการสามารถทําใหผูชมเขาใจ
ความหมายของวัตถุ
√

√
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ขอที่
รายการ
97 การจัดนิทรรศการตองมีการวางแผน สอดคลอง
กับนโยบาย และเนื้อหาที่จัดแสดง
น้ําทิพย วิภาวิน
อมรวิชช นาครทรรพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โนนากะ และทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi)
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
เฮง (Huang et al.)
การดเนอร (Gradner)
โยเกสต (Yogest)
เดอ โบโน (De Bono)
อลาไว (Alavi)
ดาเวนพอรต (Davenport)
ซีแวน (Sivan)
Boyelt JH and Boyelt JT
กุป ตา และคณะ (Gupta et al.)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท
สมชาย นําประเสริฐชัย
มอรแกนกับโอริเวอร (Morgan & Oliver)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิจารณ พานิช
พุทธทาสภิกขุ
ประเวศ วะสี
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง
สุวทิ ย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา
คารเตอร วีกร ด (Carter V.Good )
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ
สุจติ ศิลารักษ
กรมสามัญศึกษา
เฉลิม พรกระแส และ ดําริ บุญชู
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

98 นิทรรศการ กระตุนใหเกิดการรับรู จากสื่อหรือสิ่ง
ที่แสดง

99 นิทรรศการเปนสือซึ่งแสดงถึงการรับรู ความเขาใจ
ของสิ่งตาง ๆที่นํามาจัดแสดง

100 สื่อและกิจกรรมสามารถกระตุน การรับรูได

101 นิทรรศการ ทําใหผูชมเกิดเห็นคุณคา และ
กอใหเกิดการเรียนรูจากนิทรรศการ
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ขอที่
รายการ
97 การจัดนิทรรศการตองมีการวางแผน สอดคลอง
กับนโยบาย และเนื้อหาที่จัดแสดง

98 นิทรรศการ กระตุนใหเกิดการรับรู จากสื่อหรือสิ่ง
ที่แสดง
กิจมาโนชญ โรจนทรัพย
จิรา จงกล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
พจนานุกรมฉบับมติชน
นิค เมอรริแมน (Nic Merriman)
ไมเคิล สตีเฟน เชพพิโร (Micheal Steven Shapiro)
เจเน็ต มาติน (Janet Marstine
ผศ.ดร.ปุน เทีย่ งบูรณธรรม
แกรี่ เอสสันท (Gary Edson)
แอมโบรชและเพน Ambrose, T. and Paine
นิคม มูลกิ ะคามะ
เอเลน(Allen, Douglas A)
พอล ดิมัคจิโอ (Pual Dimaggio)
ธีรศักดิ์ อัครบวร
วัฒนะ จูฑะวิภาต
สมพงษ แตงตาด
เดล เอดการ (Dale Edgar)
โรเบิรต เฮยแมน (Robert Heyman)
ฮูเปอร กรีนฮิลล (Hooper Greenhill)
เปรื่อง กุมุท
ชม ภูมิภาค
จันทรา มาศสุพงศ
มาชาโอ ยามากูชิ (Masao Yamaguchi)
ซูซาน โฟเกล (Susan Vogel)
ฮิวการด เออรเนสต (Hilgard, Ernest )
เพจ โทมัส และมารแชล (Page,Tomas,and Marshall)
โกลเดนสัน และ ลองแมน (Goldenson, Robert and
กูรานิค Guralnik, David B
ธอรนไดค (Thorndike), อางถึงใน กฤษณา ศักดิศ์ รี
บลูมและ ดร.แครทโวทล (Bloom, B.S. and D.R.

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√ √

99 นิทรรศการเปนสือซึ่งแสดงถึงการรับรู ความเขาใจ
ของสิ่งตาง ๆที่นํามาจัดแสดง

100 สื่อและกิจกรรมสามารถกระตุน การรับรูได

101 นิทรรศการ ทําใหผูชมเกิดเห็นคุณคา และ
กอใหเกิดการเรียนรูจากนิทรรศการ

186

187
ตารางที่ 4 เปนการสรุปผลการวิเคราะห จ ากแนวคิด และทฤษฎีที่เ กี่ย วขอ งกับ ความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย พบวาการวิเคราะห แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับความคาดหวัง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบันเทิงศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ
จากการวิเคราะห ไดตัวแปรที่เกี่ยวของ ไดตัวแปรที่เกี่ยวของ จํานวน 101 ขอ

ขอที่

1

7

รายการ

จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ความคาดหวัง ในการแสวงหาความรู และ

2

พิพธิ ภัณฑกอ ใหเกิดการมีสว นรวมในการเรียนรู
ผูบริหาร ครู มีความคาดหวัง วา การจัดตัง้

3

พิพธิ ภัณฑ กอใหเกิดการเรียนรู
ความคาดหวังวา จะไดรับความรู จากการเรียนรู

4

ในพิพธิ ภัณฑ
ความคาดหวังในดานการจัดการศึกษา ดานการ
√

5

แสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร
ความคาดหวังตอบทบาทการการจัดการศึกษา
√

6

ความคาดหวัง ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
√

188

เผยแพรขอ มูลที่ทนั สมัยอยูเสมอ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย

√

√

√

ความตองการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการ

√

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
1 พิพธิ ภัณฑกอ
 ใหเกิดการมีสวนรวมในการเรียนรู
2 ผูบริหาร ครู มีความคาดหวัง วา การจัดตั้ง

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

พิพธิ ภัณฑ กอใหเกิดการเรียนรู
3

ความคาดหวังวา จะไดรับความรู จากการเรียนรู
ในพิพธิ ภัณฑ

4

ความคาดหวังในดานการจัดการศึกษา ดานการ
แสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร

5

ความคาดหวังตอบทบาทการการจัดการศึกษา

6

ความคาดหวัง ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
ความตองการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย

7

ความคาดหวัง ในการแสวงหาความรู และ
เผยแพรขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ
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ขอที่

11

รายการ

ศูนยศกึ ษาบันเทิง เปนการนําเอาความบันเทิงเขา
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

8

ความคาดหวัง ในการสงเสริม สืบทอด และ

9

อนุรักษ ภูมิปญ
 ญาเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู
ศูนยศกึ ษาบันเทิง คือแหลงที่ใหความรู
√

10

ศูนยศกึ ษาบันเทิง คือ แหลงที่ใหความสนุกสนาน
√

√

เพลิดเพลิน

√

มาผสมไวกบั การเรียน
12 พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่รวมของสรรพวิทยาการ
√

13

พิพธิ ภัณฑเปนศูนยกลางของการวิจัย คนควา
√

14

แหลงเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับความรูและ
√

√
√

ประสบการณ
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
8 ความคาดหวัง ในการสงเสริม สืบทอด และ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

อนุรักษ ภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู
9

ศูนยศึกษาบันเทิง คือแหลงที่ใหความรู

10

ศูนยศึกษาบันเทิง คือ แหลงที่ใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

11

ศูนยศึกษาบันเทิง เปนการนําเอาความบันเทิงเขา
มาผสมไวกบั การเรียน

12

พิพธิ ภัณฑเปนสถานที่รวมของสรรพวิทยาการตางๆ

13

พิพธิ ภัณฑเปนศูนยกลางของการวิจยั คนควา

14

แหลงเรียนรูทําใหนักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณ
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ขอที่

15

21

รายการ

แหลงเรียนรูเปนสถานที่ที่ใหความรู ขาวสาร
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ขอมูลตาง ๆ
16 แหลง เรียนรูตอ งมีการแสดง สาธิต หรอืการจัด

กิจกรรมการเรียนรู
√

17

แหลงเรียนรูเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความคิด
√

18

แหลงงเรียนรูตอ งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอด

19

แหลงเรียนรูตอ งมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู

20

แหลงเรียนรูตอ งมีการสืบคนขอมูลจากแหลง
√ √

√
√

เรียนรูหลากหลาย
√ √

แหลงเรียนรูตอ งเปดโอกาสใหมีการเรียนรูภมู ิ
√ √

ปญญาทองถิ่นอยางกวางขวาง
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
15 แหลงเรียนรูเปนสถานที่ที่ใหความรู ขาวสารขอมูล

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

ตาง ๆ
16

แหลงเรียนรูตองมีการแสดง สาธิต หรอืการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

17

แหลงเรียนรูเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความคิด

18

แหลงงเรียนรูตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอด
ี ิ งเรียนรูตองมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู
19 แหล
20

แหลงเรียนรูตองมีการสืบคนขอมูลจากแหลง
เรียนรูหลากหลาย

21

แหลงเรียนรูตองเปดโอกาสใหมีการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางกวางขวาง
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ขอที่

22

24

รายการ

แหลงเรียนรูตอ งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเรียนการสอนได
23 แหลง เรียนรูตอ งสามารถเขาถึง สะดวก และ

แหลงเรียนรูในชุมชนตองมีสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี
25 การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพธิ ภัณฑควรมี
√

การจัดแสดงใหดงึ ดูดและนาสนใจ
26 พิพธิ ภัณฑเปนประโยชนตอ การศึกษา
27 การจัดกิจกรรมของพิพธิ ภัณฑตอ งเราความสนใจ
√

28

พิพธิ ภัณฑเปนแหลงบํารุงรักษา อนุรักษ
√

ศิลปวัฒนธรรม
29 พิพธิ ภัณฑตอ งสรางจินตนาการ ความรื่นรมย
√

√ √

√
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ความเพลิดเพลิน
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√
√ √
√

√
√

√

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
22 แหลงเรียนรูตองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

เรียนการสอนได
23
24

แหลงเรียนรูตองสามารถเขาถึงสะดวก และ
แหลงเรีัยนรูในชุมชนตองมีสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี

25

การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพธิ ภัณฑควรมี
การจัดแสดงใหดึงดูดและนาสนใจ

26

พิพธิ ภัณฑเปนประโยชนตอการศึกษา

27

การจัดกิจกรรมของพิพธิ ภัณฑตองเราความสนใจ

28

พิพธิ ภัณฑเปนแหลงบํารุงรักษา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

29

พิพธิ ภัณฑตองสรางจินตนาการ ความรื่นรมย
ความเพลิดเพลิน

√

√ √
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ขอที่

30

รายการ

พิพธิ ภัณฑควรมีนักวิชาการศึกษา เปนผู

ประสานงานกับสถานศึกษา
31 พิพธิ ภัณฑควรมีเจาหนาที่นําชมเพียงพอกับผูเขา
√

32
√

พิพธิ ภัณฑควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน

33

การศึกษา
พิพธิ ภัณฑควรมีความสะดวกในการนําชม
34 พิพธิ ภัณฑตอ งแสดงความเปนเอกลักษณ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√
√
√

√

สามารถหยิบจับ และทดลองของที่จัดแสดงได
36 พิพธิ ภัณฑตอ งมีหอ งน้ําที่สะอาดเพียงพอ
√

37

พิพธิ ภัณฑตอ งมีสถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัย
√

38

พิพธิ ภัณฑตอ งมีรานอาหาร เครื่องดืม่ หรือของวาง
√
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ประวัตศิ าสตรของชาติ
35 พิพธิ ภัณฑตอ งมีการนําเสนอ แสดงวัตถุจําลองที่

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
30 พิพธิ ภัณฑควรมีนักวิชาการศึกษา เปนผู

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

ประสานงานกับสถานศึกษา
31

พิพธิ ภัณฑควรมีเจาหนาที่นาํ ชมเพียงพอกับผูเขาชม

32

พิพธิ ภัณฑควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน
การศึกษา

33

พิพธิ ภัณฑควรมีความสะดวกในการนําชม
พิพธิ ภัณฑตองแสดงความเปนเอกลักษณ
ประวัติศาสตรของชาติ

34
35

พิพธิ ภัณฑตองมีการนําเสนอ แสดงวัตถุจาํ ลองที่
สามารถหยิบจับ และทดลองของที่จดั แสดงได

36

พิพธิ ภัณฑตองมีหองน้าํ ที่สะอาดเพียงพอ

37

พิพธิ ภัณฑตองมีสถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัย

38

พิพธิ ภัณฑตองมีรานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของวาง
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ขอที่

42

45

รายการ

พิพธิ ภัณฑตอ งสงเสริม การศึกษาสนับสนุนดาน

39

พิพธิ ภัณฑตอ งมีสว นใหพกั ผอน
√

40

พิพธิ ภัณฑตอ งมีปา ยบอกทางมาพิพธิ ภัณฑอยาง
√

ชัดเจน
41 พิพธิ ภัณฑตอ งเปนแหลง เรียนรู

√
√ √

การเรียน การสอนเชิงบูรณาการ
43 พิพธิ ภัณฑตอ งใหทกุ คนไดรับการศึกษาอยางเต็มที่
√

เต็มศักยภาพ
44 พิพธิ ภัณฑตอ งสรางความรวมมือกับหนวยงาน
√

√

พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานเก็บรวบรวมและ
√

จัดระบบ
46 พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานการสง เสริม และ
√
√
√

√
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เผยแพรความรู
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√

√ √

40

พิพธิ ภัณฑตองมีปายบอกทางมาพิพธิ ภัณฑอยาง
ชัดเจน

41

พิพธิ ภัณฑตองเปนแหลงเรียนรู

√

42

พิพธิ ภัณฑตองสงเสริม การศึกษาสนับสนุนดาน
การเรียน การสอนเชิงบูรณาการ

√

43

พิพธิ ภัณฑตองใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางเต็มที่
เต็มศักยภาพ

44

พิพธิ ภัณฑตองสรางความรวมมือกับหนวยงาน

พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานเก็บรวบรวมและ
จัดระบบ

45
46

√

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
39 พิพธิ ภัณฑตองมีสวนใหพก
ั ผอน

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานการสงเสริม และ
เผยแพรความรู

199

ขอที่

รายการ

47

พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานการใหบริการขอมูล

48

พิพธิ ภัณฑตอ งมีการวางแผนการตลาด

วัฒนธรรม
52 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบทบาทดานเศรษฐกิจ
53 พิพธิ ภัณฑควรมีการผสมผสานในหลายรูปแบบให

ผูเขาชมไดศกึ ษาผลงานศิลปะที่หลากหลาย
54 พิพธิ ภัณฑควรมีเรื่องวิถชี วี ติ วัฒนธรรม
55 พิพธิ ภัณฑควรเปนการสื่อความหมายผานโบราณ

ศิลปวัตถุ
56 พิพธิ ภัณฑตอ งตอบสนองตอความตองการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

49

พิพธิ ภัณฑตอ งมีบทบาทการสรางจิตสํานึก
50 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบทบาทความภาคภูมิใจ
51 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบทบาทการรักษาเอกลักษณทาง
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
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48

พิพธิ ภัณฑตองมีการวางแผนการตลาด

49

พิพธิ ภัณฑตองมีบทบาทการสรางจิตสํานึก
พิพธิ ภัณฑตองมีบทบาทความภาคภูมิใจ
พิพธิ ภัณฑตองมีบทบาทการรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม

50
51
52

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
47 พิพธิ ภัณฑควรมีบทบาทดานการใหบริการขอมูล

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

53

พิพธิ ภัณฑตองมีบทบาทดานเศรษฐกิจ
พิพธิ ภัณฑควรมีการผสมผสานในหลายรูปแบบใหผู
เขาชมไดศึกษาผลงานศิลปะที่หลากหลาย

√

54

พิพธิ ภัณฑควรมีเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม

√

55

พิพธิ ภัณฑควรเปนการสื่อความหมายผานโบราณ
ศิลปวัตถุ

56

พิพธิ ภัณฑตองตอบสนองตอความตองการ

√

√

201

ขอที่

57

63

รายการ

พิพธิ ภัณฑตอ งมีบทบาทตอการเชื่อมโยงสื่อสาร

58

พิพธิ ภัณฑตอ งมีการเดินทางคมนาคมที่สะดวก

59

พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายเพือ่ มุ งพัฒนาใหเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวติ
60 พิพธิ ภัณฑควรเปนแหลง คนควาเฉพาะทาง
61 พิพธิ ภัณฑควรมีการวางแผนระยะสั้น และระยะ
62 พิพธิ ภัณฑควรไดรับงบประมาณจากภาครัฐ ที่

เพียงพอ
พิพธิ ภัณฑควรมีบคุ ลากรที่มีความรู

ความสามารถที่ตรงกับงาน
64 พิพธิ ภัณฑควรมีบคุ ลากรที่มีจิตใจพรอมใหบริการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

กับโรงเรียน

√
√

√

√

√

√

√

√

202

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
57 พิพธิ ภัณฑตองมีบทบาทตอการเชื่อมโยงสื่อสารกับ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

โรงเรียน
58

พิพธิ ภัณฑตองมีการเดินทางคมนาคมที่สะดวก

59

พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายเพื่อมุงพัฒนาใหเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต

60

พิพธิ ภัณฑควรเปนแหลงคนควาเฉพาะทาง

61

พิพธิ ภัณฑควรมีการวางแผนระยะสั้น และระยะ

√

62

พิพธิ ภัณฑควรไดรับงบประมาณจากภาครัฐ ที่
เพียงพอ

√

63

พิพธิ ภัณฑควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ที่ตรงกับงาน

√

64

พิพธิ ภัณฑควรมีบุคลากรที่มีจติ ใจพรอมใหบริการ

√

√
√

√

√

√
√

203

ขอที่

65

รายการ

พิพธิ ภัณฑควรมีบคุ ลากรที่เปนผูถา ยทอดความรู

ภายในพิพธิ ภัณฑไดเปนอยางดี
66 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของ

กําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมาย
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ
67 พิพธิ ภัณฑตอ งสง เสริมใหมีขวัญ และกําลัง ใจใน
√

การปฏิบตั งิ าน
68 พิพธิ ภัณฑควรจัดกิจกรรมตามความตองการของ
√

69

กลุมเปาหมายแตละกลุม
พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
√

70

พิพธิ ภัณฑควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก
√

71

พิพธิ ภัณฑควรมีการทําการตลาด สํารวจ และ

204

√

√

√

บุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพไดรับการฝกอบรมและมี

√

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
65 พิพธิ ภัณฑควรมีบุคลากรที่เปนผูถายทอดความรู

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ภายในพิพธิ ภัณฑไดเปนอยางดี
66

พิพธิ ภัณฑควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีคุณภาพไดรับการฝกอบรมและมี
ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ

67

พิพธิ ภัณฑตองสงเสริมใหมีขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

68

พิพธิ ภัณฑควรจัดกิจกรรมตามความตองการของ
กลุมเปาหมายแตละกลุม

69

พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

70

พิพธิ ภัณฑควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก

71

พิพธิ ภัณฑควรมีการทําการตลาด สํารวจ และ
กําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมาย

√

√

√

√
√

√
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√

ขอที่

77

79

รายการ

72

พิพธิ ภัณฑควรใหประชาชนเขามามีสว นรวม
73 พิพธิ ภัณฑควรเปดใหบริการทุกวัน

74

พิพธิ ภัณฑไมควรเก็บคาบริการ

75

พิพธิ ภัณฑควรมีการติดตาม ประเมินผล ทุกเรื่อง

ที่สําคัญ
76 พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายที่ชดั เจน

พิพธิ ภัณฑเปนแหลงรวบรวมขอมูล ภูมิปญ
 ญา

ทองถิ่น
78 พิพธิ ภัณฑควรศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ

พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดแสดงที่ใชเทคนิคในการ
√
√
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นําเสนอ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√

√ √

√
√ √

และวัตถุสิ่งของที่เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

√
√

73

พิพธิ ภัณฑควรเปดใหบริการทุกวัน

74

พิพธิ ภัณฑไมควรเก็บคาบริการ

75

พิพธิ ภัณฑควรมีการติดตาม ประเมินผล ทุกเรื่องที่
สําคัญ

76

พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายที่ชัดเจน

77

พิพธิ ภัณฑเปนแหลงรวบรวมขอมูล ภูมิปญญา
และวัตถุสิ่งของที่เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

78

พิพธิ ภัณฑควรศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ

79

พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดแสดงที่ใชเทคนิคในการ
นําเสนอ

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
72 พิพธิ ภัณฑควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√ √

√

√

√ √

√

√

√
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ขอที่

รายการ

ภูมิทศั นที่สวยงาม
82 พิพธิ ภัณฑมีการจัดเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

80 พิพธิ ภัณฑควรมีการบริหารจัดการใหเปนแหลง
√

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
81 พิพธิ ภัณฑตอ งมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณ มี
√

√

ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูล

83 พิพธิ ภัณฑควรมีแนวทางการพัฒนาในดานการ

วรรณกรรมทองถิ่น

โฆษณาประชาสัมพันธ
84 พิพธิ ภัณฑควรมีแนวทางการพัฒนาในดานสถานที่

85 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบริการสารสนเทศภายใน

พิพธิ ภัณฑ
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
80 พิพธิ ภัณฑควรมีการบริหารจัดการใหเปนแหลง

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
81

พิพธิ ภัณฑตองมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณ มี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

√

82

พิพธิ ภัณฑมีการจัดเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ
ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูล
วรรณกรรมทองถิ่น

83

พิพธิ ภัณฑควรมีแนวทางการพัฒนาในดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธ

√

84

พิพธิ ภัณฑควรมีแนวทางการพัฒนาในดานสถานที่

√

85

พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบริการสารสนเทศภายใน
พิพธิ ภัณฑ

√

√ √

√

√
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ขอที่

88

รายการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

86 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบริการสารสนเทศภายนอก

พิพธิ ภัณฑ

87 พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสง เสริม

พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอน
89 พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษสถาปตยกรรมไทย
90 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑมีความคาดหวัง ในดานเนื้อหา
91 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวัง ในดาน

รูปแบบการนําเสนอ
92 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวัง ในดานพืน้ ที่

จัดแสดงภายในพิพธิ ภัณฑ
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
86 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบริการสารสนเทศภายนอก

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

พิพธิ ภัณฑ
87

พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสงเสริมการศึกษา

√

88

พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน

√

89

พิพธิ ภัณฑเสมือนจริง มีผลตอการสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษสถาปตยกรรมไทย

√

90

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑมีความคาดหวังในดานเนื้อหา

√

91

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดานรูปแบบ
การนําเสนอ

√

92

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดานพื้นที่จดั
แสดงภายในพิพธิ ภัณฑ

√

211

ขอที่

รายการ

93

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดานผูนําชม

97
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

/เจาหนาที่
94 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวัง ในดาน

พฤติกรรมและความรูสกึ จากการเขาชมพิพธิ ภัณฑ
95 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวัง ในดาน

ประโยชนที่ไดรับในการเขาชมพิพธิ ภัณฑ
96 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ สวนใหญเปนนักเรียน นิสติ

นักศึกษา

พิพธิ ภัณฑควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพือ่ เผยแพร

ความรู
98 พิพธิ ภัณฑควรสง เสริมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

212

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
93 ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดานผูนาํ ชม

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

/เจาหนาที่
94

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดาน
พฤติกรรมและความรูสึกจากการเขาชมพิพธิ ภัณฑ

√

95

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ มีความคาดหวังในดาน
ประโยชนที่ไดรับในการเขาชมพิพธิ ภัณฑ

√

96

ผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ สวนใหญเปนนักเรียน นิสิต
นักศึกษา

√

97

พิพธิ ภัณฑควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพร
ความรู

√

98

พิพธิ ภัณฑควรสงเสริมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

√

√

213

ขอที่

99

รายการ

ภาษาตางประเทศในระดับดี
104 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบคุ ลากรที่มีมนุษยสมั พันธที่ดี
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายที่เกิดจากความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น
100 พิพธิ ภัณฑตอ งมุ ง ใหประโยชนตอ ชุมชน

101 พิพธิ ภัณฑตอ งมีผูบริหารที่มีวสิ ยั ทัศนและใหการ

สนับสนุนในการจัดกิจกรรมตางๆ
102 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบคุ ลากรที่มีใจรักดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
103 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบคุ ลากรที่มีความรูดา น

√

105 พิพธิ ภัณฑตอ งมีบคุ ลากรที่เปนนักสื่อสารและนัก

ถายทอดที่ดี
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
99 พิพธิ ภัณฑควรมีนโยบายที่เกิดจากความตองการ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ของประชาชนในทองถิ่น
100 พิพธิ ภัณฑตองมุงใหประโยชนตอชุมชน

√

101 พิพธิ ภัณฑตองมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและใหการ

สนับสนุนในการจัดกิจกรรมตางๆ

√

102 พิพธิ ภัณฑตองมีบุคลากรที่มีใจรักดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

√

103 พิพธิ ภัณฑตองมีบุคลากรที่มีความรูดาน

ภาษาตางประเทศในระดับดี
104 พิพธิ ภัณฑตองมีบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี

√

√

√

105 พิพธิ ภัณฑตองมีบุคลากรที่เปนนักสื่อสารและนัก

ถายทอดที่ดี

√

215

ขอที่

รายการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

106 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบคุ ลากรไปศึกษาดูง านดาน

พิพธิ ภัณฑทั้งในและตางประเทศ
107 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

108 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดนิทรรศการทั้ง ถาวรและ

ชั่วคราวตลอดเพือ่ ไมใหพพิ ธิ ภัณฑหยุดนิ่ง
109 พิพธิ ภัณฑควรมีกจิ กรรมหลักที่เปนจุดเดน

110 พิพธิ ภัณฑควรมีการติดตามประเมินผลทุก

กิจกรรมอยางตอเนื่อง
111 พิพธิ ภัณฑควรรณรงคสรางความรูความเขาใจ

เกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ
112 พิพธิ ภัณฑควรมีอตั ลักษณที่โดดเดนในดานศิ

ปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

216

ศิกานต กันธารักษ

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ขอที่
รายการ
106 พิพธิ ภัณฑควรจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานดาน

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

พิพธิ ภัณฑทั้งในและตางประเทศ
107 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

√

√

108 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและ

√

√ √

√

√

ชั่วคราวตลอดเพื่อไมใหพพ
ิ ธิ ภัณฑหยุดนิ่ง
109 พิพธิ ภัณฑควรมีกจิ กรรมหลักที่เปนจุดเดน

√

110 พิพธิ ภัณฑควรมีการติดตามประเมินผลทุก

√

กิจกรรมอยางตอเนื่อง
111 พิพธิ ภัณฑควรรณรงคสรางความรูความเขาใจ

√

เกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ
112 พิพธิ ภัณฑควรมีอต
ั ลักษณที่โดดเดนในดานศิ

√

ปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
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ขอที่

รายการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

113 พิพธิ ภัณฑควรใหการสนับสนุนกับชุมชนทองถิ่นให

เขามามีสว นรวมในกิจกรรมที่พพิ ธิ ภัณฑจัดขึ้น
114 การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑทอ งถิ่นควรปลูกฝง ความรัก

ความหวงแหน

115 พิพธิ ภัณฑควรมีการสื่อความหมายที่ชดั เจนและ

นาสนใจ
116 พิพธิ ภัณฑควรมีความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของหองจัดแสดง

117 พิพธิ ภัณฑควรมีการรักษาความปลอดภัยแกผูเขา

118 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดแสดงที่สามารถสัมผัสและ

โตตอบกับสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพธิ ภัณฑได

218

ศิกานต กันธารักษ

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ขอที่
รายการ
113 พิพธิ ภัณฑควรใหการสนับสนุนกับชุมชนทองถิ่นให

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√ √

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่พพ
ิ ธิ ภัณฑจดั ขึ้น
114 การจัดตั้งพิพธิ ภัณฑทองถิ่นควรปลูกฝงความรัก

√

ความหวงแหน
115 พิพธิ ภัณฑควรมีการสื่อความหมายที่ชัดเจนและ

√

นาสนใจ
116 พิพธิ ภัณฑควรมีความสะอาดและความเปน

√

ระเบียบเรียบรอยของหองจัดแสดง
117 พิพธิ ภัณฑควรมีการรักษาความปลอดภัยแกผูเขา

ชม

118 พิพธิ ภัณฑควรมีการจัดแสดงที่สามารถสัมผัสและ

√
√

โตตอบกับสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพธิ ภัณฑได
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ขอที่

รายการ

220

127 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรเผยแพรองคความรูดา นดนตรี
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

119 พิพธิ ภัณฑควรมีความแปลกใหมไมนาเบื่อ

120 พิพธิ ภัณฑตอ งสอดแทรกความบันเทิง

121 พิพธิ ภัณฑตอ งกอใหเกิดการเรียนรูดว ยตนเอง

122 พิพธิ ภัณฑดนตรีทําหนาที่เปนแหลง เรียนรูดนตรี

123 พิพธิ ภัณฑดนตรีมีความตองการในการพัฒนาดาน

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
124 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีแนวทางในการจัด

การศึกษาตลอดชีวติ
125 พิพธิ ภัณฑดนตรีเปนแหลง รวบรวมเครื่องดนตรี

126 พิพธิ ภัณฑดนตรีเปนแหลง รวบรวมหลักฐานทาง

ดนตรี

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
119 พิพธิ ภัณฑควรมีความแปลกใหมไมนาเบื่อ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

120 พิพธิ ภัณฑตองสอดแทรกความบันเทิง

√

121 พิพธิ ภัณฑตองกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

√ √

122 พิพธิ ภัณฑดนตรีทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูดนตรี

√

123 พิพธิ ภัณฑดนตรีมีความตองการในการพัฒนาดาน

√

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
124 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีแนวทางในการจัดการศึกษา

√

ตลอดชีวิต
125 พิพธิ ภัณฑดนตรีเปนแหลงรวบรวมเครื่องดนตรี

√

126 พิพธิ ภัณฑดนตรีเปนแหลงรวบรวมหลักฐานทาง

√

ดนตรี
127 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรเผยแพรองคความรูดานดนตรี

√

221

ขอที่

รายการ

222

นักศึกษาและผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

128 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา

ในการทํางานรวมกัน

129 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรเปดโอกาสใหผูชมมีสว นรวม

130 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีกจิ กรรมการแสดง

131 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรสรางการมีสว นรวมกับภาคี

เครือขาย และกลุมศิลปวัฒนธรรมการแสดง
132 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรสรางเครือขายไปยัง

ตางประเทศ
133 การเขามาใชบริการของพิพธิ ภัณฑเปนแบบ

ครอบครัว
134 พิพธิ ภัณฑควรมีการถายทอดความรูดา นศิลปะแก

ศิกานต กันธารักษ

วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ขอที่
รายการ
128 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

ในการทํางานรวมกัน
129 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม

√

130 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรมีกจ
ิ กรรมการแสดง

√

131 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรสรางการมีสวนรวมกับภาคี

√

√

เครือขาย และกลุมศิลปวัฒนธรรมการแสดง
132 พิพธิ ภัณฑดนตรีควรสรางเครือขายไปยัง

√

ตางประเทศ
133 การเขามาใชบริการของพิพธิ ภัณฑเปนแบบ

√

ครอบครัว
134 พิพธิ ภัณฑควรมีการถายทอดความรูดานศิลปะแก

√

นักศึกษาและผูเขาชมพิพธิ ภัณฑ
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ขอที่

รายการ
ชูศ รี สุจารัก ษ
โชคดี สกุ ลกวีพ ร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พ วงสมจิต ร
สาวิต รี ซาตา.
ประไพ เกษแก ว
สํานัก งานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหงชาติ
ศิ รพิ ร ทวีชาติ
มนูญ ศรีสนาม
สวรรค ตั้ งตรงสิทธิกุ ล
หัสนัย ริยาพั นธ .
ชํานาญ ภูมาลี
วิเชียร วิไลแก ว
วรวิทย องค ค รุฑรัก ษา
ศิ รนิ ทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันติ นิยมภัก ดี
วิรชั ปณ ฑพรรธนกุ ล
สุรยิ า สมจันทร
ชลพงศ อารมณ ดี
เชิด ชาย หิรญ
ั โร
สิรนิ ยา จุรเุ ทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานัก เลขาธิก ารสภาศึ ก ษา
อัญ ชลีรตั น มิลนิ ทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอีย่ มธนากุ ล
สุภ าพ บุญ ญาสัย และคณะ
ณั ฏ ฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุ ทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

135 พิพธิ ภัณฑตอ งกระตุน ใหนักศึกษาและผูเขาชม

พิพธิ ภัณฑดร ับความรูที่หลากหลาย
136 การจัดแสดงนิทรรศการควรสรางความหมายและ

จินตนาการแกผูเขาชม
137 พิพธิ ภัณฑควรมีการอบรมผูใหบริการบรรยายใน

พิพธิ ภัณฑ
138 พิพธิ ภัณฑควรมีการปรับปรุง ขอมูลเดือนละครั้ง
139 พิพธิ ภัณฑควรตระหนักและใหความสําคัญกับ

ผูชมพิพธิ ภัณฑวยั เด็ก

140 การจัดแสดงนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑใชการ

ออกแบบ ในดานประวัตศิ าสตร เพือ่ เปนการเลา

เรื่องในการจัดแสดง
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วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

ขอที่
รายการ
135 พิพธิ ภัณฑตองกระตุนใหนักศึกษาและผูเขาชม

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

พิพธิ ภัณฑดรับความรูที่หลากหลาย
136 การจัดแสดงนิทรรศการควรสรางความหมายและ

√

√

จินตนาการแกผูเขาชม
137 พิพธิ ภัณฑควรมีการอบรมผูใหบริการบรรยายใน

√

พิพธิ ภัณฑ
138 พิพธิ ภัณฑควรมีการปรับปรุงขอมูลเดือนละครั้ง
139 พิพธิ ภัณฑควรตระหนักและใหความสําคัญกับ

√
√

ผูชมพิพธิ ภัณฑวัยเด็ก
140 การจัดแสดงนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑใชการ

ออกแบบ ในดานประวัติศาสตร เพื่อเปนการเลา
เรื่องในการจัดแสดง

√
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ขอที่
รายการ
141 การสรางเว็ปไซดที่ดึงดูดจะสามารถตอบสนองทั้งผู
ชูศรี สุจารักษ
โชคดี สกุลกวีพร
เทียมยศ ปะสาวะโน
ธวัชชัย ผลเพิ่ ม
ชูชาติ พวงสมจิตร
สาวิตรี ซาตา.
ประไพ เกษแกว
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศิริพร ทวีชาติ
มนูญศรีสนาม
สวรรค ตัง้ ตรงสิทธิกุล
หัสนัย ริยาพันธ.
ชํานาญ ภูม าลี
วิเชียร วิไลแกว
วรวิทย องคครุฑรักษา
ศิรินทิรา ปทมคม
สุทราสินี วัชรบูล
อัมรินทร สันตินยิ มภักดี
วิรัช ปณฑพรรธนกุล
สุริยา สมจันทร
ชลพงศ อารมณดี
เชิดชาย หิรัญโร
สิรินยา จุรุเทียบ
จีเ้ ทง ปยะกาญจน และคณะ
สํานักเลขาธิการสภาศึกษา
อัญชลีรัตน มิลินทสูต
โชค ไกรเทพ
เสริมฤทธิ์ เอี่ยมธนากุล
สุภาพ บุญญาสัย และคณะ
ณัฏฐพงศ ถือดําและสมหมาย ปนพุทธ
ธีระ จันทิปะ

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

เขาชม และพิพธิ ภัณฑ

226

ขอที่
รายการ
141 การสรางเว็ปไซดที่ดึงดูดจะสามารถตอบสนองทั้งผู

เขาชม และพิพธิ ภัณฑ
วิชชุดา จิตอัคคะ
มัธธิอาส (Matthias)
ยามากูชิ (Yamaguchi)
คารี (Cary)
ลู (Lou)
ไวทลอพ ( Whitelaw)
อุไรวรรณ (Uraivan)
ไมเคิล (Michal )
โทมัส และ มินท (Thomas and Mintz)
ลิน (Lin)
อเลสซานโดร และ ลูคา แดล (Alessandro
เทอรเทลโล (Tortello)
เกรกอรี (Gregory)
จูเลียน ( Julianne)

ศิกานต กันธารักษ

รังสฤษฏ สัตยาวุธ
ปารมี ลางคุลานนท
กลวัชร คลายนาค
ฤทัย นิธิธนวิชติ
กัลยา ซองรัมย
กุมารี ลาภอาภรณ
มนัญญา นวลศรี
กาญจนา อินทรสุนานนท
สิริลักษณ กัลยา
มัณฑนา หนูอราม
จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
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228
จากตารางที่ 5 เปนการสรุปผลการวิเคราะหจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง
ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย การวิจัยในครั้งนี้ ไดนํางานวิจัย ในสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ มาวิเคราะห โดยไดนํางานวิจัยในประเทศ จํานวน 46 เลม และงานวิจัยตางประเทศ จํานวน
13 เลม ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ นิทรรศการ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ มาพิจารณา
เพื่อหาตัวแปรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จากการวิเคราะห ไดตัวแปรทีเ่ กี่ยวของจํานวนทั้งหมด 141 ขอ

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13

√

√
√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

√

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

พิพิธภัณฑเปนแหลงรวบรวมดนตรีในภูมิภาค
พิพิธภัณฑเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับชุมชนและเผยแพร
ความรู
3 พิพิธภัณฑตองแสดงความเปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ
4 พิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษา
5 พิพิธภัณฑตองสามารถหยิบจับ และทดลองของที่จัดแสดงได
6 พิพิธภัณฑควรมีเอกลักษณเฉพาะ
7 พิพิธภัณฑควรมีเรื่องวิถีชีวิต และสงเสริมความคิดวัฒนธรรมความ
หลากหลายทางดนตรี
8 พิพิธภัณฑทําใหคนเกิดความ รักและเขาใจ” ในดนตรี
9 พิพิธภัณฑดนตรีสรางบรรยากาศใหเกิดความไพเราะ เกิดเปนความงาม
10 พิพิธภัณฑดนตรีสามารถเชื่อมโยงจิตใจคนดวยเสียงดนตรี
11 พิพิธภัณฑตองมีการวิจัยคนหาองคความรูใหมๆ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

1
2

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ขอที่

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

พิพิธภัณฑ เปนแหลงทองเที่ยวทางวิชาความรู
พิพิธภัณฑเปนแหลงความบันเทิง
พิพิธภัณฑควรใชพื้นทีภ่ ายในใหคุมคา
พิพิธภัณฑตองมีการบริหารจัดการที่ดี
พิพิธภัณฑตองมีงบประมาณที่เพียงพอ
พิพิธภัณฑตองมีความทันสมัย
พิพิธภัณฑตองมีสิ่งดึงดูดใจใหคนอยากเขาพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑตองนําเสนอวิถีชีวิตของคนไทยและคนในภูมิภาค
พิพิธภัณฑดนตรี เปนสวนหนึ่งของการศึกษาดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรี เปนการจัดการศึกษาดนตรีทองถิ่นในภูมิภาค
พิพิธภัณฑดนตรี เปนการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี
พิพิธภัณฑดนตรีสรางทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยว

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√

√

√
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26 พิพิธภัณฑควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
27 ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนและใหการสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมตางๆที่สงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเต็มที่
28 พิพิธภัณฑควรจัดใหมีเจาหนาที่ใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
29 พิพิธภัณฑควรมีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง
30 พิพิธภัณฑควรมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

14

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

13

12

11

√

√
√

10

9

√

√

√

√
√

8

√

√

√

7

6

5

4

√

24 พิพิธภัณฑดนตรี เปนแหลงความรูดนตรีของโลก
25 พิพิธภัณฑควรเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√

√

√
√
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31

พิพิธภัณฑควรรณรงคสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑให
ประชาชนทราบ

32

พิพิธภัณฑควรจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
พิพิธภัณฑโดยเฉพาะ

33
34
35
36
37
38

พิพิธภัณฑควรมีเนื้อหาที่นําเสนอที่นาสนใจ
พิพิธภัณฑควรมีเนื้อหาทีส่ รางความบันเทิงในการรับชมมีความสนุกไมนาเบื่อ
พิพิธภัณฑควรเนื้อหามีคุณคาทางวิชาการ
พิพิธภัณฑควรมีเนื้อหาตองที่มีความถูกตอง และสามารถเพิ่มเติมความรูได
พิพิธภัณฑควรมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ
พิพิธภัณฑควรมีอุปกรณในการนําเสนอมีความทันสมัย

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

14

√

√

√
√

13

12

11

9

10

√

√

√
√

√

√

√

√

8

√

√

√

7

6

5

4

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
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√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

12

11

√

√
√

√

10

√

√

√

9

8

7

6

5

4

√

14

v

13

39 พิพิธภัณฑควรมีการใชเทคนิคแสงสีเสียงในการนําเสนอเพื่อสรางการมีสวน
รวมและเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
40 พิพิธภัณฑควรจัดนิทรรศการที่มีการจัดแยกหมวดหมูแสดงเรื่องราวตาง ๆ
41 พิพิธภัณฑควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว
42 พิพิธภัณฑควรมีการแบงพื้นที่การจัดนิทรรศการที่ชัดเจน
43 พิพิธภัณฑควรมีการจัดแสดงวัตถุจํานวนมากๆ
44 พิพิธภัณฑควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย
45 พิพิธภัณฑควรมีวิทยากรนําชม
46 พิพิธภัณฑควรมีนิทรรศการหมุนเวียนไปตลอดปตามวาระตาง ๆ
47 พิพิธภัณฑควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียน
48 พิพิธภัณฑควรมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√
√
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51 พิพิธภัณฑควรมีการจัดนิทรรศการที่มีความสวยงาม สีสันสดใส นาสนใจ

√

52 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงตองสามารถสื่อขอมูลใหเขาใจได
งาย

√

√

53

√

√

พิพิธภัณฑควรปรับปรุงการจัดนิทรรศการ และการจัดแสดงใหนาสนใจขึ้น

54 สถานที่จัดนิทรรศการเปนระเบียบ สวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหา
ความรู

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14

√

13

√

√

12

√

9

√

8

√

√

7

√

6

√

5

√

11

√

√

10

50 พิพิธภัณฑควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ

4

49 รูปแบบของการจัดนิทรรศการที่ใชเทคโนโลยี และนําเสนอขอมูลที่แปลก
ใหม

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√

√

√
√

√

√
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55 ควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชน เอกสารแผนพับ
โปสเตอร วิดีทัศน รายการวิทยุโทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง
Internet
56 ภัณฑารักษผูนําชมตองใหความรู ความเขาใจอยางชัดเจน มี
57 ภัณฑารักษผูนําชมตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี
58 ภัณฑารักษผูนําชมตองมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
59 ภัณฑารักษผูนําชมตองมีจํานวนที่เพียงพอกับความตองการ
60 พิพิธภัณฑตองมีนักวิชาการศึกษา เปนผูประสานงานกับสถานศึกษา
61 พิพิธภัณฑตองมี มีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรี และพิพิธภัณฑ
62 ภัณฑารักษผูนําชมตองมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม
63 ภัณฑารักษผูนําชมมีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับดี
64 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14

13

√

√

√

√

12

√

√

√
√

11

10

9

8

√

√

√

7

√

√

√

√

6

√

√

√

5

4

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
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√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

14

√

13

√

12

√

11

√

10

√

9

√

8

7

√

6

√

5

√

4

65 ควรจัดใหภัณฑารักษผูนําชมไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ
66 ควรจัดใหมีเจาหนาที่ใหความรูภายในพิพิธภัณฑ
อยางเพียงพอ
67 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเนนการแสดง
68 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
69 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเนนการจัดกิจกรรมที่เปนการทดลอง
การสาธิต
65 ควรจัดใหภัณฑารักษผูนําชมไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ
66 ควรจัดใหมีเจาหนาที่ใหความรูภายในพิพิธภัณฑ
อยางเพียงพอ

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
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67 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเนนการแสดง
68 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
69 การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑควรเนนการจัดกิจกรรมที่เปนการทดลอง
การสาธิต
70 พิพิธภัณฑควรมีกิจกรรมที่ใหผูเขาชมมีสวนรวมในพิพิธภัณฑที่สามารถ
สามารถจับตองได
71 พิพิธภัณฑตองมีกิจกรรมสม่ําเสมอ
72 การจัดกิจกรรมควรจัดตามความตองการของแตละกลุมเปาหมายและ
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
73 ดานการศึกษาควรมีการจัดการเรียนรูที่ควบคูไปกับการจัดกิจกรรม
74 ดานการศึกษาควรมีการจัดการเรียนรูที่ควบคูไปกับการบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
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76
77
78
79
80
81
82

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14

13

12

11

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

9

8

7

6

√

10

√

5

ควรจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑ
เพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได
การเขาชมพิพิธภัณฑทําใหไดใชเวลาใหเกิดประโยชน
การเขาชมพิพิธภัณฑทําใหไดรับความเพลิดเพลิน
การเขาชมพิพิธภัณฑทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากพิพิธภัณฑไปถายทอดใหกับผูอื่นได
เมื่อเขาชมพิพิธภัณฑพบกับความสนุกสนาน และมีความสุขที่ไดรับความรู
จากพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยเมื่อชมพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อ
รวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน

4

75

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
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85
86
87
88
89
90

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

12

11

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

9

8

7

6

5

√

14

√

4

3

√

13

84

พิพิธภัณฑควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑดวยกันเองและทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
พิพิธภัณฑควรมีการสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการ
พัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
พิพิธภัณฑตองมีเครือขายดานพิพิธภัณฑดนตรี
พิพิธภัณฑตองมี เครือขายนักวิชาการดนตรี
ควรมีสวนงานภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด
พิพิธภัณฑควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย
พิพิธภัณฑควรมีเครือขายทุกระดับตั้งแตระดับทองถิ่น
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
พิพิธภัณฑควรมีการเดินทางสะดวก ควรมีรถโดยสารสาธารณะผานหลายๆสาย

10

83

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
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94
95
96

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

14

√

√

√

√

√

13

10

9

√
√

√

√

8

7

6

5

4

√

3

√

12

พิพิธภัณฑควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยูในพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑควรมีระบบการรักษาคามปลอดภัยที่ดี
พิพิธภัณฑควรมีหองสุขามีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ
พิพิธภัณฑควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
พิพิธภัณฑควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ
พิพิธภัณฑควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง
พิพิธภัณฑควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน
นักศึกษา ฯลฯ
พิพิธภัณฑควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
พิพิธภัณฑควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ
พิพิธภัณฑควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง

11

91
92
93
94
95
96
97

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√
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97
98
99

พิพิธภัณฑควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน
นักศึกษา ฯลฯ
พิพิธภัณฑควรมีเกาอี้พักผอนที่ใหบริการอยางพอเพียง
พิพิธภัณฑควรมีบรรยากาศโดยรอบที่มีความสวยงาม

√
√

√

√

√

v
√

√
√
√

√
√

√

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

√

4

√

3

รายการ

2

ขอที่

1

ตารางที่ 6 สรุปผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย (ตอ)

√
√

√

√
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จากตารางที่ 6 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของผูผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ
กับคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย จํานวน 14 ทานไดตัวแปรที่สังเกตได
(observed variable)จํานวน 99 ขอ จากนั้น ผูวิจัยนําตัวแปรที่สังเกตไดทั้ง 3 สวน คือ จากตารางที่ 4
จํานวน 101 ขอ ตารางที่ 5 จํานวน 141 ขอ และตารางที่ 6 จํานวน 99 ขอ มาพิจารณารวมกันเพื่อ
พัฒนาเปนเครื่องมือ ดังนั้นองคประกอบที่สังเกตได (Observed Variable) มีจํานวนทั้งสิ้น 120 ขอ
2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุมตัวอยาง
จําแนกตามภาคภูมิศาสตร จํานวน 371 แหง โดยผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 371
คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศอายุวุฒิการศึกษาประสบการณการทํางาน และตอบในฐานะ โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยาง
ตั้งอยูในรัศมี 30
จําแนกตามภาค
กิโลเมตรของ
ขอ
สถานภาพ
ภูมิศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n= 308)
(n=63)

รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด
(n=371)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

- ชาย
- หญิง
รวม

52
11
63

82.54
17.46
100.00

259
49
308

84.09
15.91
100.00

311
60
371

83.83
16.17
100.00

- ไมเกิน 30 ป
- 30 - 40 ป
- 41 - 50 ป
- 51 ป ขึ้นไป
รวม
3 วุฒิการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

9
54
63

14.29
85.71
100.00

18
87
203
308

5.84
28.25
65.91
100.00

18
96
257
371

4.85
25.88
69.27
100.00

2
53
8
63

3.17
84.13
12.70
100.00

18
258
32
308

5.84
83.77
10.39
100.00

20
311
40
371

5.39
83.83
10.78
100.00

1 เพศ

2 อายุ
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ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
รวมกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
ตั้งอยูในรัศมี 30
ทั้งหมด
จําแนกตามภาค
กิโลเมตรของ
(n=371)
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n= 308)
(n=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
4 ประสบการณการทํางาน
- ไมเกิน 5 ป
- 6 - 10 ป
- 11 - 15 ป
- 15 ปขึ้นไป
รวม
5 ทานตอบในฐานะ
- ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
- ผูอํานวยการ
สถานศึกษา
รวม

7
8
48
63

11.10
12.70
76.20
100.00

6
24
28
250
308

1.95
7.79
9.09
81.17
100.00

13
24
36
298
371

3.50
6.47
9.71
80.32
100.00

4

6.35

21

6.82

25

6.74

59

93.65

287

93.18

346

93.26

63

100.00

308

100.00

371

100.00

จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะพื้นที่และผูใหขอมูล ทั้งสิ้น
63 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 52 คนคิดเปนรอยละ 82.54 เพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 17.46ดานอายุ พบวาสวนใหญอายุ51 ป ขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 85.71
นอยที่สุดคือ อายุ41 - 50 ป จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 14.29 ดานวุฒิการศึกษา พบวา ระดับ
ปริญญาโท มีมากที่สุดจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 84.13 นอยที่สุดคือ ปริญญาตรีจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 3.17 ดานประสบการณการทํางานพบวาสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 15 ปขึ้นไป
จํานวน 48 คนมีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 76.20 นอยที่สุด คือไมเกิน 5 ปจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
11.10 ดานฐานะในการตอบพบวาสวนใหญดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 59 คน
คิดเปนรอยละ 93.65 นอยที่สุด คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 6.35
สําหรับผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาคภูมิศาสตร และผูใหขอมูลทั้งสิ้น 308 คน
สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 259 คนคิดเปนรอยละ 84.09 เพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ
15.91 ดานอายุ พบวาสวนใหญอายุ51 ป ขึ้นไป มีมากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 65.91
นอยที่สุดคือ 30 - 40 ปจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 5.84 ดานวุฒิการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโท

244
มีมากที่สุดจํานวน 258 คนคิดเปนรอยละ 83.77 นอยที่สุด คือ ปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 5.84 ดานประสบการณการทํางานพบวาสวนใหญมี ประสบการณการทํางาน 15 ปขึ้นไป
จํานวน 250 คนมีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 81.17 และนอยที่สุดคือไมเกิน 5 ปจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.95 ดานฐานะในการตอบพบวาสวนใหญดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 287
คน คิดเปนรอยละ 93.18 นอยที่สุด คือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาจํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 6.82
โดยรวมผูต อบแบบสอบถาม และผูใ หขอ มูล ทั้งสิ้น 371 คน สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 311 คนคิดเปนรอยละ 83.83 เพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.17 ดานอายุ
พบวาสวนใหญ อายุ 51 ป ขึ้นไป มีมากที่สุด จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 69.27 นอยที่สุดคือ 30 40 ป จํา นวน 18 คนคิดเป นร อยละ 4.85 ดานวุฒิ การศึกษา พบวา ระดับ ปริญญาโท มีมากที่สุ ด
จํานวน 311 คนคิดเปนรอยละ 83.83 นอยที่สุด คือ ปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 539
ดานประสบการณการทํางานพบวาสวนใหญมี ประสบการณการทํางาน 15 ปขึ้นไปจํานวน 298 คนมี
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 80.32 และนอยที่สุดคือไมเกิน 5 ปจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ดาน
ฐานะในการตอบพบวาสวนใหญดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ
93.26 นอยที่สุด คือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ
6.74
3.การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย ดวยการวิเคราะหความถี่ รอยละ
ในการวิเคราะหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ผูวิจัยไดใช
การวิเคราะหความถี่ รอยละ ในภาพรวมรายละเอียดดังตารางที่ 8 ภาคเหนือดังตารางที่ 9 ภาคกลาง
ดังตารางที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังตารางที่ 11 และภาคใตดังตารางที่ 12

ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิศาสตร
ขอ
(n = 63)
สถานศึกษา
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
มาก
มาก
ปาน
นอย นอย
มาก
มาก
ปาน
นอย
นอย
มาก
มาก
ปาน
นอย
อุษาคเนย
ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

ที่สุด
(1)

33
22
7
1
- 63
1 มิวเซียมดนตรี
52.38 34.92 11.11 1.59 - 100
อุษาคเนยควรเปน
แหลงสรางจิตสํานึก
สาธารณะใหกับสังคม
25
32
6
- 63
2 มิวเซียมดนตรี
39.68 50.79 9.52 - 100
อุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิด
กระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสราง
บรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

ที่สุด
(1)

ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

151 120 34
3
49.03 38.96 11.04 0.97

-

308 184 142 41
4
100 49.60 38.27 11.05 1.08

-

371
100

145 138 25
47.08 44.81 8.12

-

308 170 170 31
100 45.82 45.82 8.36

-

371
100

-

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด (5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

21
35
7
3 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนํา 33.33 55.56 11.11
ความรูดานดนตรีที่มี
อยูตามประเทศตาง ๆ
มาบริหารจัดการ
ความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย
28
28
7
4 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ 44.44 44.44 11.11
จัดการความรูเพื่อ
นําไปสูการสรางสรรค
นิทรรศการ และ
กิจกรรมภายในที่
สมบูรณแบบ

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 145 127 26
9
1 308 166 162 33
100 47.08 41.23 8.44 2.92 0.32 100 44.74 43.67 8.89

-

-

63 149 126 31
2
100 48.38 40.91 10.06 0.65

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

(2)

นอย
ที่สดุ
(1)

-

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

9
1 371
2.43 0.27 100

308 177 154 38
2
100 47.71 41.51 10.24 0.54

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิศาสตร
ขอ
(n = 63)
สถานศึกษา
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ที่ ที่มีตอมิวเซียม
มาก
มาก
ปาน
นอย
นอย
มาก
มาก
ปาน
นอย
ดนตรีอุษาคเนย มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

ที่สุด
(1)

ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

16
32
13
1
1 63 122 138 45
3
5 มิวเซียมดนตรี
25.40 50.79 20.63 1.59 1.59 100 39.61 44.81 14.61 0.97
อุษาคเนยควรมี
การบริหารจัดการ
ความรูอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
นําไปสูการ
พัฒนาการเรียน
การสอนดานดนตรี

ที่สุด
(1)

-

ที่สุด (5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

308 138 170 58
4
1 371
100 37.20 45.82 15.63 1.08 0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

28
28
6
1
6 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ 44.44 44.44 9.52 1.59
บริหารจัดการความรู
ที่สมบูรณแบบเพื่อ
นําไปสูการพัฒนา
ความรูทางดานดนตรี
ของโลก
34
23
6
7 มิวเซียมดนตรี
53.97 36.51 9.52 อุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิดการ
บริหารจัดการความรู
เปนระบบและ
สามารถเขาถึงขอมูล
ไดงาย

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

-

63 154 119 33
2
100 50.00 38.64 10.71 0.65

-

63 161 112 34
100 52.27 36.36 11.04

-

นอย
ที่สุด
(1)

-

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

308 182 147 39
3
100 49.06 39.62 10.51 0.81

1 308 195 135 40
0.32 100 52.56 36.39 10.78

-

นอย
ที่สุด
(1)

-

371
100

1 371
0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิศาสตร
ขอ สถานศึกษา
(n = 63)
(n = 308)
ที่ ที่ มี ต อ มิ ว เ ซี ย ม ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ดนตรีอุษาคเนย
มาก มาก ปาน นอย นอย
มาก มาก ปาน นอย นอย
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2) (1)
(5) (4) (3) (2) (1)
(5) (4) (3) (2)
29 25
8
1
63 155 126 22
5
- 308 184 151 30
6
8 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน 46.03 39.68 12.70 1.59 - 100 50.32 40.91 7.14 1.62 - 100 49.60 40.70 8.09 1.62
แหลงเรียนรูที่เปน
ศูนยกลางของการ
เรียนรูดานดนตรีใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
33 22
7
1 63 166 115 27
- 308 199 137 34
9 มิวเซียมดนตรี
52.38
34.92
11.11
1.59
100
53.90
37.34
8.77
100
53.64
36.93
9.16
อุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูที่เปด
โอกาสใหทุกคนเขา
มามีสวนรวมใน
การศึกษา

นอย
ทีส่ ุด
(1)
-

371
100

1 371
0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุม ตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 31 26 6 - 49.21 41.27 9.52 ควรเปนแหลงเรียนรู
ควรมีความยืดหยุน และ
ตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 35 23 5 - 55.56 36.51 7.94 ควรใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 23 32 5 2 1
36.51 50.79 7.94 3.17 1.59
ควรเปนพิพิธภัณฑมี
ชีวิต (living museum)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 173 115 19
1
100 56.17 37.34 6.17 0.32

63 147 121 35
5
100 47.73 39.29 11.36 1.62

(4)

ปาน
กลาง
(3)

161 114 33
52.27 37.01 10.71

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

308 192 140 39
100 51.75 37.74 10.51

-

-

371
100

-

308 208 138 27
100 56.06 37.20 6.47

1
0.27

-

371
100

-

308 170 153 40
7
1 371
100 45.82 41.24 10.78 1.89 0.27 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ข
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
อ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ที่
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

1 63 150 128 27 3
1.59 100 48.70 41.56 8.77 0.97

13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิด

31 28
3
49.21 44.44 4.76

14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความบันเทิง
เขามาผสมผสานกับการ
เรียน บันเทิงศึกษา
(Edutainment) เพื่อใช
ในการเรียนรูและ
ถายทอดความรู

26 28
8
1
41.27 44.44 12.70 1.59

-

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

63 171 114 22 1
100 55.52 37.01 7.14 0.32

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

308 181 156 30
3
1 371
100 48.79 42.05 8.09 0.81 0.27 100

-

308 197 142 30
2
100 53.10 38.27 8.09 0.54

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวั ง ของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่ ที่มีต อมิวเซี ยมดนตรี
(n = 63)
อุษาคเนย
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

32 25
5
1
15 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลง 50.79 39.68 7.94 1.59
บันเทิงศึกษา
(Edutainment) ที่
สรางความรู ความคิด
และจินตนาการ
33 26
4
16 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงที่ 52.38 41.27 6.35 ใหความรูและนับเปน
ตนทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถสรางรายได

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

308 209 139 22
100 56.33 37.47 5.93

1
0.27

-

371
100

-

308 220 125 24
100 59.30 33.69 6.47

2
0.54

-

371
100

-

63 177 114 17
100 57.47 37.01 5.52

-

63 187 99
20
2
100 60.71 32.14 6.49 0.65

มาก
ที่สุด (5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ความคาดหวังของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ขอ ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ที่
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

34 28
1
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
แสดงถึงความเปนเอกลักษณ 53.97 44.44 1.59
ประวัติศาสตรของชาติ
29 32
2
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
นําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ 46.03 50.79 3.17
ผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

นอย

ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 181 105 19 3
100 58.77 34.09 6.17 0.97

-

308 215 133 20
3
100 57.95 35.85 5.39 0.81

-

371
100

-

-

63 174 104 27 3
100 56.49 33.77 8.77 0.97

-

308 203 136 29
3
100 54.72 36.66 7.82 0.81

-

371
100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

8
- 371
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน 30 26 3 4 - 63 177 104 23 4 - 308 207 130 26
สถานที่ในการพัฒนาความคิด 47.62 41.27 4.76 6.35 - 100 57.47 33.77 7.47 1.30 - 100 55.80 35.04 7.01 2.16 - 100
ความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบ
ใหม
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ข
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
อ
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ที่
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

24 34
5
38.10 53.97 7.94

-

-

63 163 120 25
100 52.92 38.96 8.12

25 33
5
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรสรางจินตนาการความ 39.68 52.38 7.94
รื่นรมย และความ
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม

-

-

30 26
7
47.62 41.27 11.11

-

-

20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรที่เชื่อมโยงความรูสึก
และจิตใจของคน ใหคน
เขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี

22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยาก
เขามาศึกษาหาความรู

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

308 187 154 30
100 50.40 41.51 8.09

63 170 115 18 5
100 55.19 37.34 5.84 1.62

-

63 157 122 28 1
100 50.97 39.61 9.09 0.32

-

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

มากที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

371
100

308 195 148 23 5
100 52.56 39.89 6.20 1.35

-

371
100

308 187 148 35 1
100 50.40 39.89 9.43 0.27

-

371
100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของสถานศึกษา
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

29 28
6
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ 46.03 44.44 9.52 ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูล
วัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ
ดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและ
สืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใช
งาน

30 28
5
47.62 44.44 7.94

-

นอ
ย

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย
(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

-

63 175 107 26
100 56.82 34.74 8.44

-

-

308 204 135 32
100 54.99 36.39 8.63

-

-

371
100

-

63 168 113 27
100 54.55 36.69 8.77

-

-

308 198 141 32
100 53.37 38.01 8.63

-

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กลุม ตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิศาสตร
ขอ
(n = 63)
สถานศึกษา
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียม
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
มาก
มาก
ปาน
นอย
นอย
มาก
มาก
ปาน
นอย
ดนตรีอุษาคเนย มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
(5)

(4)

กลาง
(3)

33
25
5
25 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนกลไก 52.38 39.68 7.94
สําคัญของ
การศึกษาดาน
ดนตรีที่จะชวยให
ความรูทางวิชาการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรีของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

(2)

ที่สุด
(1)

-

-

กลาง
(3)

(2)

ที่สุด
(1)

63 169 115 24
100 54.87 37.34 7.79

-

-

ที่สุด (5)

(4)

กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

308 202 140 29
100 54.45 37.74 7.82

-

-

ที่สุด (5)

(4)

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(N = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

(2)

26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรทําหนาที่ในการสืบ
ทอดและถายทอด
วัฒนธรรมดนตรี

36 23
1
57.14 36.51 1.59

-

3 63 167 116 22 1
2 308 203 139 23 1
5 371
4.76 100 54.22 37.66 7.14 0.32 0.65 100 54.72 37.47 6.20 0.27 1.35 100

37 20
6
27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนแหลงรวบรวมองค 58.73 31.75 9.52 ความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี

-

63 170 111 25 2
100 55.19 36.04 8.12 0.65

-

308 207 131 31 2
100 55.80 35.31 8.36 0.54

-

371
100

44 18
1
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนศูนยกลางการวิจัย 69.84 28.57 1.59 ทางดานดนตรีในภูมิภาค

-

63 179 101 22 4
2 308 223 119 23 4
2 371
100 58.12 32.79 7.14 1.30 0.65 100 60.11 32.08 6.20 1.08 0.54 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียม
(n = 63)
ดนตรีอุษาคเนย
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

40 21
2
29 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปน
63.49 33.33 3.17
มรดกทาง
วัฒนธรรมที่แสดง
ถึงความเจริญของ
ประเทศ

-

-

26 30
6
30 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปน
41.27 47.62 9.52
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมดนตรีที่
นําไปสูการ
ทองเที่ยว

-

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

3
0.81

นอย
ที่สุด
(1)

63 183 104 18
3
100 59.42 33.77 5.84 0.97

-

308 223 125 20
100 60.11 33.69 5.39

-

371
100

1 63 173 96
37
2
1.59 100 56.17 31.17 12.01 0.65

-

308 199 126 43
2
1 371
100 53.64 33.96 11.59 0.54 0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 32 28 3 ควรเปนสถานที่ที่สําคัญ 50.80 44.44 4.76 ของประเทศในการ
เผยแพรองคความรูดาน
ดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 31 30 2 49.21 47.62 3.17 ควรสงเสริมการศึกษา
สนับสนุนดานการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 35 25 3 เปนแหลงการเรียนรูและ 55.56 39.68 4.76 เปนแหลงการศึกษา
ตลอดชีวิต

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สดุ
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

63 177 111 18
2
100 57.47 36.04 5.84 0.65

-

308 209 139 21
2
100 56.33 37.47 5.66 0.54

-

371
100

-

63 157 120 30
1
100 50.97 38.96 9.74 0.32

-

308 188 150 32
1
100 50.67 40.43 8.63 0.27

-

371
100

-

63 175 103 30
100 56.82 33.44 9.74

-

308 210 128 33
100 56.60 34.50 8.89

-

371
100

-

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ข
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
อ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ที่
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

4
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 38 21
เปนแหลงการเรียนรูเพื่อ 60.32 33.33 6.35
สงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
6
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียม 36 21
ดนตรีอุษาคเนยใหเปน 57.14 33.33 9.52
แหลงการเรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับ
สถานศึกษา
8
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 38 17
60.32 26.98 12.70
ควรจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑ
เพื่อใหนําไปเทียบโอน
คิดเปนหนวยกิตได

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 157 119 32
100 50.97 38.64 10.39

-

-

-

-

63 159 120 28
1
100 51.62 38.96 9.09 0.32

-

-

63 178 99
30
1
100 57.79 32.14 9.74 0.32

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

308 195 140 36
100 52.56 37.74 9.70

-

-

-

308 195 141 34
100 52.56 38.01 9.16

-

-

308 216 116 38
1
100 58.22 31.27 10.24 0.27

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

371
100

1 371
0.27 100

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

(2)

37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 32 25 6 เปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม 50.80 39.68 9.52 ในกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง
เสนอแนวทางที่ตองการ
เรียนรูดานอื่น ๆ

-

63 169 113 24 2
100 54.87 36.69 7.79 0.65

-

308 201 138 30 2
100 54.18 37.20 8.09 0.54

-

371
100

38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 37 23 3 มีการพัฒนากิจกรรมอยาง 58.73 36.51 4.76 ตอเนื่อง

-

63 164 116 27 1
100 53.25 37.66 8.77 0.32

-

308 201 139 30 1
100 54.18 37.47 8.09 0.27

-

371
100

39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 40 21 2 มีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดน 63.50 33.33 3.17 -

-

63 173 108 23 4
100 56.17 35.06 7.47 1.30

-

308 213 129 25 4
100 57.41 34.77 6.74 1.08

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
30 กิโลเมตรของ
ภูมิศาสตร
ขอ
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 308)
ที่
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
อุษาคเนย
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

37 21
5
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเนนกิจกรรมที่มีความ 58.73 33.33 7.94 หลากหลายเพื่อดึงดูดความ
สนใจ

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

-

1 308 229 115 26
0.32 100 61.73 31.00 7.01

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

1 371
0.27 100

-

63 192 94 21
100 62.34 30.52 6.82

-

-

63 167 107 30
4
100 54.22 34.74 9.74 1.30

-

308 199 133 35
4
100 53.64 35.85 9.43 1.08

-

371
100

34 23
6
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรใหองคกรทองถิ่นเขามา 53.97 36.51 9.52 มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ

-

63 188 90 30
100 61.04 29.22 9.74

-

308 222 113 36
100 59.84 30.46 9.70

-

371
100

41 การจัดกิจกรรมภายในมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนกิจกรรมนอกสถานที่

32 26
5
50.79 41.27 7.94

-

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

44 17 2
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดกิจกรรมตามความ 69.84 26.99 3.17 ตองการของแตละ
กลุมเปาหมายและสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย
40 15 6
2
44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
63.50 23.81 9.52 3.17
ควรทําการสํารวจและ
กําหนดขอบเขตของ
กลุมเปาหมายเพื่อนํามาใช
ในการวางแผนจัดกิจกรรม
31 27 4
1
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีกิจกรรมทางวิชาการ 49.20 42.86 6.35 1.59
ที่สอดแทรกไปกับความ
บันเทิงเพื่อความ
สนุกสนานในการเรียนรู

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

63 178 105 20
5
100 57.79 34.09 6.49 1.62

-

308 222 122 22
5
100 59.84 32.88 5.93 1.35

-

371
100

-

63 182 103 20
3
100 59.09 33.44 6.49 0.97

-

308 222 118 26
5
100 59.84 31.81 7.01 1.35

-

371
100

-

63 168 106 31
3
100 54.55 34.42 10.06 0.97

-

308 199 133 35
4
100 53.64 35.85 9.43 1.08

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

40 19
4
46 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
63.49 30.16 6.35
บริหารจัดการที่เปน
การควบคุม และรักษา
ความปลอดภัยใหกับ
วัตถุที่นํามาจัดแสดง

-

-

63 186 94
28
100 60.39 30.52 9.09

39 21
3
47 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
61.90 33.33 4.76
บริหารจัดการอยาง
เปนระบบเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย

-

-

63 177 110 19
2
100 57.47 35.71 6.17 0.65

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

-

-

308 226 113 32
100 60.92 30.46 8.63

-

308 216 131 22
2
100 58.22 35.31 5.93 0.54

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

371
100

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมศิ าสตร
(n = 308)

รวม (n=371)

ระดับความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

33 21
8
1
48 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
52.38 33.33 12.70 1.59
การนําผลการ
ประเมินมาใชใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ

49 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
การวางมาตรฐาน
กํากับตรวจสอบ
เพื่อใหเปนสวน
หนึ่งของการ
ประกันคุณภาพ

37 21
5
58.73 33.33 7.94

-

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

-

63 164 107 34
3
100 53.25 34.74 11.04 0.97

-

63 178 96
29
100 57.79 31.17 9.42

นอย
ที่สุด
(1)

-

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

308 197 128 42
4
100 53.10 34.50 11.32 1.08

4
1 308 215 117 34
1.30 0.32 100 57.95 31.54 9.16

นอย
ที่สุด
(1)

-

371
100

4
1 371
1.08 0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

ปานกลาง
(3)

(4)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 29 25 8 1 - 63 165 111 29 3
ควรจัดมีหนวยงานกลาง 46.03 39.68 12.70 1.59 - 100 53.57 36.04 9.42 0.97
ที่ทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบและ
บริหารงานพิพิธภัณฑ
โดยเฉพาะ

-

308 194 136 37
4
100 52.29 36.66 9.97 1.08

-

371
100

51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 38 21 4
ควรมีการบริหารจัดการ 60.32 33.33 6.35
ที่มุงใหประโยชนตอ
สังคม

-

308 216 125 30
100 58.22 33.69 8.09

-

371
100

-

-

63 178 104 26
100 57.79 33.77 8.44

-

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี
30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง

โรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
ที่สุด
(5)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

33 27
3
52 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
52.38 42.86 4.76
นักวิชาการศึกษา
เปนผูประสานงาน
กับสถานศึกษา

-

-

63 194 92 20
2
100 62.99 29.87 6.49 0.65

36 23
4
57.14 36.51 6.35

-

-

63 175 105 25 2
100 56.82 34.09 8.12 0.65

53 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
บุคลากรชํานาญ
เฉพาะทางดนตรี
และพิพิธภัณฑ

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

308 227 119 23
2
100 61.19 32.08 6.20 0.54

นอย
ที่สุด
(1)

-

371
100

1 308 211 128 29
2
1 371
0.32 100 56.87 34.50 7.82 0.54 0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูใน
รัศมี 30 กิโลเมตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

นอย
ที่สุด
(1)

โรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)

รวม (n=371)

ระดับความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

-

-

308 207 138 22 4
100 55.80 37.20 5.93 1.08

-

371
100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

(2)

54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 34 27 2 จัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาให 53.97 42.86 3.17 ความรูภายในพิพิธภัณฑอยาง
เพียงพอ

-

63 175 107 26
100 56.82 34.74 8.44

55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตอง 32 25 6 มีงบประมาณที่เพียงพอใน 50.80 39.68 9.52 การบริหารจัดการ

-

63 166 111 29 2
100 53.90 36.04 9.42 0.65

-

308 198 136 35 2
100 53.37 36.66 9.43 0.54

-

371
100

56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี 32 30 1 แผนงานบริหารจัดการ
50.80 47.61 1.59 พิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

-

63 176 112 15 5
100 57.14 36.36 4.87 1.62

-

308 208 142 16 5
100 56.06 38.27 4.31 1.35

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรวางแผนโครงการ/
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
ตามลําดับความสําคัญ
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีความคิดสรางสรรคใน
การนําเสนอจัดแสดง
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีอุปกรณในการ
นําเสนอที่มีความทันสมัย
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรนําเสนอดวยเสียงที่มี
ความเหมาะสม และ
สามารถสื่อความหมายได
งาย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

29 27
7
46.03 42.86 11.11

-

- 63 176 103 27 2
- 100 57.14 33.44 8.77 0.65

-

308 205 130 34 2
100 55.26 35.04 9.16 0.54

-

371
100

37 25
1
58.73 39.68 1.59

-

- 63 176 109 23
- 100 57.14 35.39 7.47

-

308 213 134 24
100 57.41 36.12 6.47

-

371
100

44 15
4
69.84 23.81 6.35

-

- 63 184 105 18 1
- 100 59.74 34.09 5.84 0.32

-

308 228 120 22 1
100 61.46 32.35 5.93 0.27

-

371
100

37 25
1
58.73 39.68 1.59

-

- 63 181 96 29 2
- 100 58.77 31.17 9.42 0.65

-

308 218 121 30 2
100 58.76 32.61 8.09 0.54

-

371
100

-

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ข
อ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

3 308 223 117 28
0.97 100 60.11 31.54 7.55

61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีเครื่องดนตรีที่
สามารถหยิบจับและ
ทดลองของที่จัดแสดงได

35 23
5
55.55 36.51 7.94

-

-

63 188 94 23
100 61.04 30.52 7.47

-

62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดสรรพื้นที่ภายในให
เหมาะสมและคุมคา

36 24
3
57.14 38.10 4.76

-

-

63 184 100 24
100 59.74 32.47 7.79

-

35 22
6
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรใหความสําคัญกับ
55.56 34.92 9.52 เนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัด
แสดงในนิทรรศการ

-

63 163 120 23 2
100 52.92 38.96 7.47 0.65

มาก
ที่สุด (5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

-

-

308 220 124 27
100 59.30 33.42 7.28

-

-

308 198 142 29 2
100 53.37 38.27 7.82 0.54

นอย
ทีส่ ุด
(1)

3 371
0.81 100

-

371
100

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ข
อ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี
30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

178

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 41 20 2
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา 65.08 31.75 3.17
ในการจัดแสดง
นิทรรศการใหมีความ
ทันสมัย

-

-

63

-

-

100 57.79 34.42 7.47 0.32

-

100 59.03 33.96 6.74 0.27

-

100

65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 45 17 1
ควรใหความสําคัญกับ 71.43 26.98 1.59
ผูชมในทุกๆวัย

-

-

63 183

-

308

-

371

-

-

100 59.42 36.04 4.22 0.32

-

100 61.46 34.50 3.77 0.27

-

100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

โรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

106

23

1

-

308

111

13

1

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

219

228

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

126

25

1

-

371

128

144

1
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

31 31
1
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรใหความสําคัญกับการ 49.21 49.21 1.58
จัดนิทรรศการซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารที่
สําคัญในการถายทอด
ความรู

67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดนิทรรศการที่
สะทอนใหเห็นถึงรากฐาน
ทางความคิดและ
วัฒนธรรมของคนใน
ภูมิภาค

38

21

4

60.32 33.33 6.35

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

165

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63

-

-

100 53.57 38.96 7.14 0.32

-

100 52.83 40.70 6.20 0.27

-

100

-

-

63

-

308

-

371

-

-

100 57.14 33.12 9.42 0.32

-

100 57.68 33.15 8.89 0.27

-

100

176

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

120

22

1

-

308

102

29

1

มาก
ที่สุด (5)

196

214

มาก

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

151

23

1

-

371

123

33

1
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

-

-

308 207 131 32
100 55.80 35.31 8.63

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

1 371
0.27 100

32 26
4
1
68 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัด
50.79 41.27 6.35 1.59
นิทรรศการภายในที่ทํา
ใหผูชมเห็นคุณคาและ
กอใหเกิดการเรียนรู

-

63 175 105 28
100 56.82 34.09 9.09

32 30
1
69 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัด 50.80 47.62 1.58
แสดงนิทรรศการถาวร
และนิทรรศการ
ชั่วคราวที่ชัดเจน

-

-

63 187 104 16
1
100 60.71 33.77 5.19 0.32

-

308 219 134 17
1
100 59.03 37.12 4.58 0.27

-

371
100

70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน
และโรงเรียน

-

-

63 176 108 21
3
100 57.14 35.06 6.82 0.97

-

308 206 138 24
3
100 55.53 37.20 6.47 0.81

-

371
100

30 30
3
47.62 47.62 4.76

273

ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียน
ตลอดทั้งป

โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยูในรัศมี
30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง

โรงเรียนมัธยมศึกษาจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

31
23
6
3
49.21 36.51 9.52 4.76

-

63 159 115 32
1
1 308 190 138 38
4
1 371
100 51.62 37.34 10.39 0.32 0.32 100 51.21 37.20 10.24 1.08 0.27 100

72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
30
23
9
1
ควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 47.61 36.51 14.29 1.59
ในการจัดนิทรรศการ
ภายใน

-

63 159 119 29
1
100 51.62 38.64 9.42 0.32

-

308 189 142 38
2
100 50.94 38.27 10.24 0.54

73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรนําเสนอขอมูลในการ
จัดแสดงนิทรรศการที่มี
ความแปลกใหม ดึงดูด
และนาสนใจ

-

63 163 120 24
1
100 52.92 38.96 7.79 0.32

-

308 197 140 33
100 53.10 37.74 8.89

34
20
9
53.96 31.75 14.29

-

-

-

371
100

1 371
0.27 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

30
24
9
47.62 38.09 14.29

-

-

63 172 109 26
1
100 55.84 35.39 8.44 0.32

-

308 202 133 35
1
100 54.45 35.85 9.43 0.27

-

75 รูปแบบของนิทรรศการและ 32 26 5
วิธีการจัดแสดงภายในมิว
50.79 41.27 7.94
เซียมดนตรีอุษาคเนยควร
สามารถสื่อสารขอมูลให
เขาใจไดงาย

-

-

63 175 108 24 1
100 56.82 35.06 7.79 0.32

-

308 207 134 29
1
100 55.80 36.12 7.82 0.27

- 371
- 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

นอย
ที่สุด
(1)

74 การจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรกอใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
กิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจ
เพื่อนําไปสูการเรียนรู

มาก
ที่สุด
(5)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

(2)

37
21
5
76 สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในมิวเซียมดนตรี
58.73 33.33 7.94
อุษาคเนยควรเปนระเบียบ
สวยงาม ทันสมัยเหมาะกับ
การศึกษาหาความรู

-

-

63 170 120 18
100 55.19 38.96 5.84

-

-

308 207 141 23
100 55.80 38.01 6.20

-

-

371
100

77 พิพิธภัณฑควรมีการ
ปรับปรุงการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรม
ตาง ๆ ตลอดทั้งป

37
18
8
58.73 28.57 12.70

-

-

63 174 108 26
100 56.49 35.06 8.44

-

-

308 211 126 34
100 56.87 33.96 9.16

-

-

371
100

78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดแสดงวัตถุ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี

34
24
5
53.97 38.10 7.94

-

-

63 164 117 26
100 53.25 37.99 8.44

-

1 308 198 141 31
0.32 100 53.37 38.01 8.36

-

1 371
0.27 100

276

ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่ ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

33
24
4
2
- 63
79 มิวเซียมดนตรี
52.38 38.10 6.35 3.17 - 100
อุษาคเนยควรมีการ
จัดรูปแบบการจัด
แผนผังในการเดินชม
นิทรรศการใน
พิพิธภัณฑใหเหมาะสม
กับผูใชบริการ
34
23
6
- 63
80 บุคลากรภายในมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย 53.97 36.51 9.52 - - 100
ควรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเปนอยาง
ดี

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

162 122 24
52.60 39.61 7.79

นอย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

308 195 146 28
2
100 52.56 39.35 7.55 0.54

-

371
100

-

308 193 136 41
1
100 52.02 36.66 11.05 0.27

-

371
100

159 113 35
1
51.62 36.69 11.36 0.32

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความคาดหวังของ
(n = 63)
ขอ
สถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง

ที่

ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

รวม (n=371)

ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

145

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

34
22
7
81 ภัณฑารักษควร
ถายทอดความรู
53.97 34.92 11.11
เพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงวัตถุตางๆ ที่
นํามาเสนอและจัด
แสดง

-

-

63

-

-

100 47.08 41.56 9.74 1.62

-

100 48.25 40.43 9.97

5
82 ภัณฑารักษผูนําชม 35 23
ควรใหความรูความ 55.55 36.51 7.94
เขาใจอยางชัดเจน

-

-

63

1

308

-

-

100 47.08 37.66 14.29 0.65 0.32 100 48.52 37.47 13.21 0.54 0.27 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
(n = 308)

145

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

128

30

5

-

308

116

44

2

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

179

180

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

150

37

5

-

371

1.35

-

100

2

1

371

139

49
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่
ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

5
83 ภัณฑารักษผูนําชม 39 19
ควรมีมนุษย
61.90 30.16 7.94
สัมพันธที่ดีและ
พรอมใหบริการ

-

-

63 161 120 25
2
100 52.27 38.96 8.12 0.65

-

308 200 139 30
100 53.91 37.47 8.09

2
0.54

-

371
100

3
84 ภัณฑารักษผูนําชม 39 21
ควรมีบุคลิกภาพที่ 61.91 33.33 4.76
ดียิ้มแยมแจมใส

-

-

63 189 90
26
3
100 61.36 29.22 8.44 0.97

-

308 228 111 29
100 61.46 29.92 7.82

3
0.81

-

371
100

4
85 ภัณฑารักษผูนําชม 42 17
ควรมีจํานวนที่
66.67 26.98 6.35
เพียงพอกับจํานวน
ผูมาเยี่ยมชม

-

-

63 164 119 23
2
100 53.25 38.64 7.47 0.65

-

308 206 136 27
100 55.53 36.66 7.28

2
0.54

-

371
100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

นอย
ที่สุด
(1)

(4)

ปาน
กลาง
(3)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

279

ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
ขอ
สถานศึกษา
ที่
ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
(n = 308)

รวม (n=371)

ระดับความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

86 ภัณฑารักษผูนําชม 32 16 10 5
ควรมีใจรักดาน
50.79 25.40 15.87 7.94
ศิลปวัฒนธรรม

-

63 179 102 24
2
1 308 211 118 34
100 58.12 33.12 7.79 0.65 0.32 100 56.87 31.81 9.16

7
1 371
1.89 0.27 100

6
87 ภัณฑารักษผูนําชม 34 21
ควรมีความรูดาน 53.97 33.33 9.52
ภาษาตางประเทศ
ในระดับดี

2
3.2

-

63 173 106 27
2
100 56.17 34.42 8.77 0.65

-

308 207 127 33
100 55.80 34.23 8.89

4
1.08

-

371
100

6
2
88 ภัณฑารักษผูนําชม 35 20
ควรเปนนักสื่อสาร 55.56 31.75 9.52 3.17
และนักถายทอดที่
ดี

-

63 176 105 24
3
100 57.14 34.09 7.79 0.97

-

308 211 125 30
100 56.87 33.69 8.09

5
1.35

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ขอ
ที่
ที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย

89 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสง
ภัณฑารักษไป
ศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งใน
และตางประเทศ

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
(n = 308)

รวม (n=371)

ระดับความคาดหวัง

ระดับความคาดหวัง

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

20

2

-

-

63 193

92

3.17

-

-

100 62.6
6

29.8 6.49 0.97
7

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

41

65.08 31.7
5

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

20

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

(4)

ปาน
กลาง
(3)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

3

-

308

234

112

22

3

-

371

-

100 63.0
7

30.1
9

5.93

0.81

-

100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n= 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

308 202 135 34
100 54.45 36.39 9.16

-

308 196 133 40
2
100 52.83 35.85 10.78 0.54

90 ผูเขาชมมีความคาดหวัง 37 24 2 วาการจัดตั้งมิวเซียม
58.73 38.10 3.17 ดนตรีอุษาคเนยจะ
สามารถตอบสนองความ
ตองการในการเรียนรู
ดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

-

63 165 111 32
100 53.57 36.04 10.39

91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 34 23 6 ควรมีการจัดการศึกษา 53.97 36.51 9.52 ดานการสราง การดูแล
รักษาและซอมแซม
เครื่องดนตรีในภูมิภาค

-

63 162 110 34
2
100 52.60 35.71 11.04 0.65

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

371
100

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด (5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

92 ผูบริหาร และครูมีความ 33 26 4
52.38 41.27 6.35
คาดหวังตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยในดาน
การศึกษาวิจัยและ
เผยแพรขอมูลดานดนตรี
ที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 28 26 6
ควรมีบทบาทในดานการ 44.44 41.27 9.52
สงเสริมสืบทอด อนุรักษ
ภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรี 35 22 6
อุษาคเนยทําใหไดใชเวลา 55.56 34.92 9.52
วางใหเกิดประโยชน

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

-

-

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด (5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

63 184
95
28 1
100 59.74 30.84 9.09 0.32

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

-

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

308 217 121 32
1
100 58.49 32.61 8.63 0.27

นอย
ที่สุด
(1)

-

371
100

3 63 165
95
44 3 1 308 193 121 50
3
4 371
4.76 100 53.57 30.84 14.29 0.97 0.32 100 52.02 32.61 13.48 0.81 1.08 100

-

63 180
92
32 4
100 58.44 29.87 10.39 1.30

-

308 215 114 38
4
100 57.95 30.73 10.24 1.08

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

42 17 4
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยทําใหไดรับความรู 66.67 26.98 6.35
ในเรื่องของประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ
36 23 4
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนําความรูที่ 57.14 36.51 6.35
ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได
32 26 5
97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรี
50.79 41.27 7.94
อุษาคเนยควรไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมี
ความสุขจากการเขาชม
พิพิธภัณฑ

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 169 111 25 3
100 54.87 36.04 8.12 0.97

-

308 211 128 29 3
100 56.87 34.50 7.82 0.81

-

371
100

-

-

63 165 113 25 5
100 53.57 36.69 8.12 1.62

-

308 201 136 29 5
100 54.18 36.66 7.82 1.35

-

371
100

-

-

63 167 116 21 3 1 308 199 142 26 3
1 371
100 54.22 37.66 6.82 0.97 0.32 100 53.64 38.27 7.01 0.81 0.27 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

33
26
4
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
กอใหเกิดความภาคภูมิใจใน 52.38 41.27 6.35
ความเปนวัฒนธรรมดนตรี
ของชาติ
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 37 23 3
มีการประสานงานระหวาง 58.73 36.51 4.76
พิพิธภัณฑในลักษณะ
เดียวกันเพื่อรวมกันสราง
ระบบและทิศทางการ
ดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 34 23 6
มีการประสานงานระหวาง 53.97 36.51 9.52
พิพิธภัณฑและทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

-

-

63 151 130 25 2
100 49.03 42.21 8.12 0.65

-

308 184 156 29 2
100 49.60 42.05 7.82 0.54

-

-

-

63 184 97 26 1
100 59.74 31.49 8.44 0.32

-

308 221 120 29 1
100 59.57 32.35 7.82 0.27

- 371
- 100

-

-

63 177 103 28
100 57.47 33.44 9.09

-

308 211 126 34
100 56.87 33.96 9.16

- 371
- 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

(2)

-

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

-

นอย
ที่สุด
(1)

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง

(2)

-

-

63 166 116 23
3
100 53.90 37.66 7.47 0.97

-

308 200 138 30 3
100 53.91 37.20 8.09 0.81

-

371
100

-

63 158 120 25
5
100 51.30 38.96 8.12 1.62

-

308 195 138 32 6
100 52.56 37.20 8.63 1.62

-

371
100

34
22
7
53.97 34.92 11.11

10 มิวเซียมดนตรี
2 อุษาคเนยควรมี
เครือขายทางดาน
พิพิธภัณฑดนตรีใน
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต

37
18
7
1
58.73 28.57 11.11 1.59

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

ระดับความคาดหวัง

นอย
ที่สุด
(1)

10 มิวเซียมดนตรี
1 อุษาคเนยควรมีการ
สรางเครือขายทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการ
พัฒนางานและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

มาก
ที่สุด
(5)

รวม (n=371)

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

103 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
เครือขายนักวิชาการ
ดนตรีเพื่อพัฒนา
ความรูดานดนตรี

39
17
5
2
61.90 26.98 7.94 3.20

-

63 170 106 26
3
3 308 209 123 31
5
3 371
100 55.19 34.42 8.44 0.97 0.97 100 56.33 33.15 8.36 1.35 0.81 100

104 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
หองสมุดเพื่อการ
คนควาเพิ่มเติม

38
22
3
60.32 34.92 4.76

-

63 166 107 30
4
1 308 204 129 33
4
1 371
100 53.90 34.74 9.74 1.30 0.32 100 54.99 34.77 8.89 1.08 0.27 100

-

36
19
6
2
- 63 164 102 38
4
105 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสวน 57.14 30.16 9.52 3.17 - 100 53.25 33.12 12.34 1.30
งานภายในที่ทําหนาที่
ทางการตลาด

-

308 200 121 44
6
100 53.91 32.61 11.86 1.62

-

371
100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ
ย

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุ
ด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

37 20
6
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการประชาสัมพันธ 58.73 31.75 9.52 เชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย

-

63 185 97
20
6
100 60.06 31.49 6.49 1.95

-

308 222 117 26
6
100 59.84 31.54 7.01 1.62

- 371
- 100

38 23
2
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีแผนผังการเดินชมที่ 60.32 36.51 3.17 ชัดเจนและสามารถเขาใจ
ไดงาย

-

63 179 99
25
5
100 58.12 32.14 8.12 1.62

-

308 217 122 27
5
100 58.49 32.88 7.28 1.35

- 371
- 100

-

63 187 93
26
2
100 60.71 30.19 8.44 0.65

-

308 229 111 29
2
100 61.73 29.92 7.82 0.54

- 371
- 100

108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีปายคําอธิบายที่
สามารถเขาใจไดงาย

42 18
3
66.67 28.57 4.76

-
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

นอย

ระดับความคาดหวัง

(2)

5
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 42 16
ควรจัดทําสื่อประเภท
66.67 25.40 7.94
ตางๆเพื่อเผยแพรความรู
เชนเอกสารแผนพับ
โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้งการ
เผยแพรขอมูลทาง
Internet

-

-

63 177 89 40
2
100 57.47 28.90 12.99 0.65

-

308 219 105 45
2
100 59.03 28.30 12.13 0.54

- 371
- 100

2
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 41 20
ควรสรางเว็บไซตที่
65.08 31.75 3.17
สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเขาชม

-

-

63 180 105 20
3
100 58.44 34.09 6.49 0.97

-

308 221 125 22
3
100 59.57 33.69 5.93 0.81

- 371
- 100

(4)

ปาน
กลาง
(3)

รวม (n=371)

นอย
ที่สุด
(1)

(4)

ปาน
กลาง
(3)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรตั้งอยูในสถานที่ที่มี
การเดินทางสะดวก และมี
รถโดยสารสาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปดใหบริการทุกวัน
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีรานจําหนายของที่
ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

39 19
4
1
61.90 30.16 6.35 1.59

-

63 199 83
23
3
100 64.61 26.95 7.47 0.97

-

308 238 102 27
4
100 64.15 27.49 7.28 1.08

- 371
- 100

28 26
9
44.44 41.27 14.29
43 16
4
68.25 25.40 6.35

-

-

63 174 102 31
1
100 56.49 33.12 10.06 0.32
63 187 90
29
2
100 60.71 29.22 9.42 0.65

-

308 202 128 40
1
100 54.45 34.50 10.78 0.27
308 230 106 33
2
100 61.99 28.57 8.89 0.54

- 371
- 100
- 371
- 100

41 20
2
65.08 31.75 3.17

-

-

63 189 87
29
3
100 61.36 28.25 9.42 0.97

-

308 230 107 31
3
100 61.99 28.84 8.36 0.81

- 371
- 100
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ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีหองสุขามีความ
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผู
พิการ
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอตอการใชบริการ
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีอัตราคาเขาชมที่
เหมาะสม ไมแพง

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

40 19
3
1
63.49 30.16 4.76 1.59

-

63 178 99
27
4
100 57.79 32.14 8.77 1.30

-

308 218 118 30
5
100 58.76 31.81 8.09 1.35

- 371
- 100

42 15
6
66.67 23.81 9.52

-

-

63 182 101 20
5
100 59.09 32.79 6.49 1.62

-

308 224 116 26
5
100 60.38 31.27 7.01 1.35

- 371
- 100

41 19
3
65.08 30.16 4.76

-

-

63 193 91
23
1
100 62.66 29.55 7.47 0.32

-

308 234 110 26
1
100 63.07 29.65 7.01 0.27

-

371
100

-

63 191 93
22
2
100 62.01 30.19 7.14 0.65

-

308 233 110 25
3
100 62.80 29.65 6.74 0.81

-

371
100

42 17
3
1
66.67 26.98 4.76 1.59

291

ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30
กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

กลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
ภูมิศาสตร
(n = 308)
ระดับความคาดหวัง
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

รวม (n=371)
ระดับความคาดหวัง
นอย
ที่สุ
ด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุ
ด
(1)

119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีบัตรเขาชมราคา
ประหยัดสําหรับเด็ก
ผูสูงอายุ นักเรียน
นักศึกษาฯลฯ

40 18 5
63.49 28.57 7.94

-

-

63 187 81 37
3
100 60.71 26.30 12.01 0.97

-

308 227 99
42
3
100 61.19 26.68 11.32 0.81

-

371
100

120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีอาคารจัดแสดงที่มี
เอกลักษณและภูมิทัศนที่
สวยงาม

43 17 3
68.25 26.98 4.76

-

-

63 177 111 20
100 57.47 36.04 6.49

-

308 220 128 23
100 59.30 34.50 6.20

-

371
100

-

-
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293
จากตารางที่ 8 ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตามตัวแปร
แลว พบวา กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับความคาดหวัง
มากที่สุดใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆ
วัย (45) คิดเปนรอยละ 71.43 ขอ 28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดาน
ดนตรีในภูมิภาค ขอ 43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละ
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณ ใน
การนําเสนอที่มีความทันสมัย (44) คิดเปนรอยละ 69.84 ขอ 113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีราน
จําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ ขอ 120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มี
เอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม (43) คิดเปนรอยละ 68.25 ขอ 85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวน
ที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม ขอ 95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่อง
ของประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ขอ 108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปาย
คําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย ขอ 109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อ
เผยแพรความรู ขอ 116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
ขอ 118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง (42) คิดเปนรอยละ 66.67
ขอ 64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความทันสมัย
ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ
ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม ขอ
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ขอ 117 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ (41) คิดเปนรอยละ 65.08 ขอ 29 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ ขอ 39 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลั กที่เปนจุดเดน ขอ 44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรทําการสํารวจและ
กําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม ขอ 46 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัด
แสดง ขอ 115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ขอ 119 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษาฯลฯ (40)
คิดเปนรอยละ 63.49 ขอ 47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ขอ 83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอม
ใหบริการ ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส ขอ 103 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี ขอ 111 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสารสาธารณะ (39) คิดเปนรอยละ
61.90 ขอ 34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 36
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอนคิ ดเปนหนวย
กิตได ขอ 51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม ขอ 67 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย ควรจัดนิทรรศการที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรมของ
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คนในภูมิภาค ขอ 104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม ขอ 107 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย (38) คิดเปนรอยละ
60.32 ขอ 27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี ขอ 38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางต อเนื่อง ขอ 40 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 58 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง ขอ 60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
นําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมายไดงาย ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู ขอ
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป ขอ 90 ผูเขา
ชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความตองการในการ
เรียนรูดานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงาน
ระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน ขอ 102 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 106 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่ อที่หลากหลาย (37) คิดเปนรอยละ 58.73
ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 35 ควร
ขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 53 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 62 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา ขอ 96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได ขอ 105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงาน
ภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด (36) คิดเปนรอยละ 57.14 ของผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความ
คาดหวังมากใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มี
อยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย (35) คิดเปน
รอยละ 55.55 ขอ 20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคน
เขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี (34) คิดเปนรอยละ 53.97 ขอ 21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรสราง
จินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม (33) คิดเปนรอยละ 52.38 ขอ 2 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิด กระบวนการจัดการความรู เพื่อสรางบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรมี การบริ หารจัดการความรู อยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) ขอ 18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรนําเสนอวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (32) คิดเปนรอยละ 50.79 ขอ 66 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ การจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญ ในการ
ถายทอดความรู (31) คิดเปนรอยละ 49.21 ขอ 30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษา
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สนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ขอ 56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ 69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน (30) คิดเปนรอยละ 47.62 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูร ณแบบ ขอ
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรู
ทางดานดนตรีของโลก ขอ 13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิด ขอ 14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับ การเรียน
บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู ขอ 17 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ ขอ 23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น ขอ 24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการ
เผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน ขอ 31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรูดานดนตรี ตะวันออกเฉียงใต (28) คิดเปนรอยละ 44.44
ขอ 45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทางวิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อความ
สนุกสนานในการเรียนรู ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับ
สถานศึกษา ขอ 54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนา ที่การศึกษาใหความรูภายใน
พิพิธภัณฑอยางเพียงพอ ขอ 57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรวางแผนโครงการ/กิจกรรมของ
พิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ (27) คิดเปนรอยละ 42.86 ขอ 10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความตองการของผูเ รียน ขอ 16 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได ขอ 19 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑในรูปแบบใหม ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่ งดึงดูดใหคนอยากเขามาศึกษาหา
ความรู ขอ 41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่ ขอ 68
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู ขอ
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิ วเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรสามารถสื่อสาร
ขอมูลใหเขาใจไดงาย ขอ 92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการ
ศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูล ดานดนตรีที่ทันสมัย ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทใน
ดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ ขอ 98 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ ขอ 112 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน (26) คิดเปนรอยละ 41.27 ขอ 8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และ
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จินตนาการ ขอ 25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยให
ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต ขอ 37 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการ
เรียนรูดานอื่น ๆ ขอ 50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
และบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ ขอ 55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพี ยงพอใน
การบริหารจัดการ ขอ 58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง
ขอ 60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมาย
ไดงาย (25) คิดเปนรอยละ 39.68 เมื่อพิจารณาขอที่เหลือพบวามีระดับความคาดหวั งปานกลางถึง
นอยที่สุดใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี ขอ 9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการศึกษา ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) ขอ 13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
ดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว (1) คิดเปนรอยละ 1.59 ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ใน
การสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดานการ
สงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู (3) คิดเปนรอยละ 4.76
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตรในภาพรวม มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 10
อันดับแรก ไดแก ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี (199) คิด
เปนรอยละ 64.61 ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับ
สถานศึกษา (194) คิดเปนรอยละ 62.99 ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดู
งานดานพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอตอการใชบริการ (193) คิดเปนรอยละ 62.66 ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนน
กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูด ความสนใจ (192) คิดเปนรอยละ 62.34 ขอ 118 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง (191) คิดเปนรอยละ 62.01 ขอ 114 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี (189) คิดเปนรอยละ 61.36 ขอ 42 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรว มในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ ขอ 61
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได (188) คิด
เปนรอยละ 61.04 ขอ 108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย ขอ
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหน ายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ (187) คิดเปนรอยละ
60.71 ขอ 46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง (186) คิดเปนรอยละ 60.39 ขอ 106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย (185) คิดเปนรอยละ 60.66 ของผูตอบดังกลาว
โดยขอที่มีระดับความคาดหวังมากใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
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ดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอ 5 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรู อยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
เรียนการสอนดานดนตรี (138) คิดเปนรอยละ 44.81 ขอ 98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ (130) คิดเปนรอยละ42.21 ขอ 13 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรู
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง (128) คิดเปนรอยละ 41.56 ขอ 3 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรู
ใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย (127) คิดเปนรอยละ 41.23 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ ขอ
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (126) คิดเปนรอยละ 40.91 ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูด
ใหคนอยากเขามาศึกษาหาความรู ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผัง
ในการเดินชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ (122) คิดเปนรอยละ 39.61 ขอ 12
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) (121) คิดเปนรอยละ 39.29 ขอ
1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม ขอ 20 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี ขอ 32 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ขอ 35 ควรขึ้น
ทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 63 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ ขอ 66 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ การจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญ ในการ
ถายทอดความรู ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูล ในการจัดแสดงนิทรรศการที่มี
ความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู ขอ 83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมี
มนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ ขอ 102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดาน
พิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (120) คิดเปนรอยละ 38.96 ขอ 6 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรี
ของโลก ขอ 34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยี ที่ทัน สมัยในการจัดนิทรรศการภายใน ขอ 85
ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม (119) คิดเปนรอยละ 38.64 ขอ 78
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรี (117) คิดเปนรอยละ 37.99
เมื่อพิจารณาขอที่เหลือพบวามีระดับความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุด ใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 3
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย สามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการ
ความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย ขอ 7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการให
เกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 40 มิวเซียมดนตรี
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อุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 53 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 71 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ขอ 82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 97 ผูเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ ขอ
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม (1) คิดเปนรอยละ 0.32 ขอ 26
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 28 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค (2) คิดเปนรอยละ 0.65 ขอ 61
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 103 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี (3) คิดเปนรอยละ
0.97
ในภาพรวมพบวา ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตามตัวแปร
แลว พบวา ระดับความคาดหวังรายขอในภาพรวม ทั้ง กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตร ตางอยูในภาพรวม โดยขอที่มีระดับ
ความคาดหวังมากที่สุดใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่
ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสารสาธารณะ (238) คิดเปนรอยละ 64.15 ขอ 81 ภัณฑารักษ
ควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง ขอ117 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ (234) คิดเปนรอยละ 63.07 ขอ 118 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง (233) คิดเปนรอยละ 61.99 ขอ 113
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยู ภายในพื้นที่ ขอ 114 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี (230) คิดเปนรอยละ 61.99 ขอ 40 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ (229) คิดเปนรอยละ 61.73 ขอ
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย ขอ 65 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยม
แจมใส (228) คิดเปนรอยละ 61.46 ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผู
ประสานงานกับสถานศึกษา ขอ 119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสํา หรับ
เด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ (227) คิดเปนรอยละ 61.19 ขอ 46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง (226)
คิดเปนรอยละ 60.92 ขอ 116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
ผูพิการ (224) คิดเปนรอยละ 60.38 ขอ 28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนศูนยกลางการวิจัย
ทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
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เจริญของประเทศ ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่ส ามารถหยิบจับและทดลอง
ของที่จัดแสดงได (223) คิดเปนรอยละ 60.11 ของผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความคาดหวังมาก
ใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิด กระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี (170) คิดเปน
รอยละ 45.82 ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ
มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย (162) คิดเปนรอยละ 43.67 ขอ 13
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 98 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ (156) คิดเปนรอยละ 42.05
ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และ
กิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ ขอ 20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจ
ของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี (154) คิดเปนรอยละ 41.51 ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) (153) คิดเปนรอยละ 41.24 ขอ 8 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู (151) คิดเปนรอยละ 40.70 ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ขอ 81 ภัณฑารักษควรถายทอด
ความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง (150) คิดเปนรอยละ 40.43 ขอ 21
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม ขอ 22
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขามาศึกษาหาความรู (148) คิดเปนรอยละ 39.89
ขอ 6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนํา ไปสูการพัฒนา
ความรูทางดานดนตรีของโลก (147) คิดเปนรอยละ 39.62 ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
จัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ (146) คิด
เปนรอยละ 39.35 เมื่อพิจารณาขอที่เหลือพบวามีระดับความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุดใน 10
อันดับ ไดแก ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มา
บริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี ขอ 7
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบและสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามี
สวนรวมในการศึกษา ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) ขอ
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 30 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว ขอ 35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
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วางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 53 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
จัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู ขอ 71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูล
ในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ขอ 82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม ขอ 97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ ขอ 104 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม (1) คิดเปนรอยละ 0.27 ขอ 28 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค (2) คิดเปนรอยละ 0.54 ขอ 61
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 103 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี (3) คิดเปนรอยละ
0.81 ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญา
เพื่อใหเกิดการเรียนรู (4) คิดเปนรอยละ 1.08 ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบ
ทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี(5) คิดเปนรอยละ 1.35
ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ขอ
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
25
26
8
1
- 60
สรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม
41.67 43.33 13.33 1.67 - 100
2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
25
28
7
- 60
ดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการ
41.67 46.67 11.67 - 100
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนํา
19
34
5
2
- 60
ความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ 31.67 56.67 8.33 3.33 - 100
มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศที่มีความทันสมัย
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ 23
31
6
- 60
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
38.33 51.67 10.00 - 100
นิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่
สมบูรณแบบ
5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร 20
15
14
1
- 60
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ 33.33 41.67 23.33 1.67 - 100
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดาน
ดนตรี
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร 26
27
6
1
- 60
จัดการความรูที่สมบูรณแบบ
43.33 45.00 10.00 1.67 - 100
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดาน
ดนตรีของโลก
7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
29
23
8
- 60
ดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการ
48.33 38.33 13.33 - 100
ความรูเปนระบบและสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
21
30
8
1
- 60
เรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดาน 35.00 50.00 13.33 1.67 - 100
ดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
24
31
5
- 60
เรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวน 40.00 51.67 8.33 - 100
รวมในการศึกษา
10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
19
34
7
- 60
เรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนอง 31.67 56.67 11.67 - 100
ตอความตองการของผูเรียน
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรม 28
29
2
1
- 60
และเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการ
46.67 48.33 3.33 1.67 - 100
เรียนรู
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
23
29
7
1
- 60
พิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum)
38.33 48.33 11.67 1.67 - 100
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
29
26
5
- 60
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด
48.33 43.33 8.33 - 100
14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความ 30
27
3
- 60
บันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน
50.00 45.00 5.00 - 100
บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชใน
การเรียนรูและถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง 38
20
2
- 60
ศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู
63.33 33.33 3.33 - 100
ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ให
39
19
2
- 60
ความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่ 65.00 31.67 3.33 - 100
สามารถสรางรายได
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึง
34
25
1
- 60
ความเปนเอกลักษณประวัติศาสตรของ 56.67 41.67 1.67 - 100
ชาติ
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถี
32
23
4
1
- 60
ชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชีย 53.33 38.33 6.67 1.67 - 100
ตะวันออกเฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
32
23
4
1
- 60
ในการพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา 53.33 38.33 6.67 1.67 - 100
ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยง
33
22
5
- 60
ความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจ 55.00 36.67 8.33 - 100
ถึงวัฒนธรรมดนตรี
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสราง
30
26
3
1
- 60
จินตนาการความรื่นรมย และความ
50.00 43.33 5.00 1.67 - 100
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม
22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดให 29
26
5
- 60
คนอยากเขามาศึกษาหาความรู
48.33 43.33 8.33 - 100
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บ
34
20
6
- 60
ขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง
56.67 33.33 10.00 - 100
ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ 26
25
9
- 60
ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการ
43.33 41.67 15.00 - 100
เผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการ
ใชงาน
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญ
31
23
6
- 60
ของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยให
51.67 38.33 10.00 - 100
ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ใน
34
22
4
- 60
การสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรม
56.67 36.67 6.67 - 100
ดนตรี
27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
36
17
7
- 60
รวบรวมองคความรูทางดาน
60.00 28.33 11.67 - 100
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลาง 38
20
2
- 60
การวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค
63.33 33.33 3.33 - 100
29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
34
21
5
- 60
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของ
56.67 35.00 8.33 - 100
ประเทศ
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรู 26
23
11
- 60
ทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการ
43.33 38.33 18.33 - 100
ทองเที่ยว
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
32
21
6
1
- 60
ที่สําคัญของประเทศในการเผยแพรองค 53.33 35.00 10.00 1.67 - 100
ความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริม
22
29
9
- 60
การศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการ
36.67 48.33 15.00 - 100
สอนเชิงบูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการ
27
26
7
- 60
เรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต 45.00 43.33 11.67 - 100
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการ
23
31
6
- 60
เรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 38.33 51.67 10.00 - 100
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
26
25
9
- 60
ใหเปนแหลงการเรียนรู
43.33 41.67 15.00 - 100
ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทํา
29
24
7
- 60
หลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อให
48.33 40.00 11.67 - 100
นําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาส
26
27
7
- 60
ใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
43.33 45.00 11.67 - 100
รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรู
ดานอื่น ๆ
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนา 30
25
4
1
- 60
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
50.00 41.67 6.67 1.67 - 100
39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรม
31
22
6
1
- 60
หลักที่เปนจุดเดน
51.67 36.67 10.00 1.67 - 100
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรม 39
18
3
- 60
ที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความ
65.00 30.00 5.00 - 100
สนใจ
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรี
25
27
7
1
- 60
อุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่ 41.67 45.00 11.67 1.67 - 100
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกร
36
19
5
- 60
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัด
60.00 31.67 8.33 - 100
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรม
35
21
4
- 60
ตามความตองการของแตละ
58.33 35.00 6.67 - 100
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการ
33
20
7
- 60
สํารวจและกําหนดขอบเขตของ
55.00 33.33 11.67 - 100
กลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผน
จัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรม
33
22
5
- 60
ทางวิชาการที่สอดแทรกไปกับความ
55.00 36.67 8.33 - 100
บันเทิงเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร 35
18
7
- 60
จัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ 58.33 30.00 11.67 - 100
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร 35
19
5
1
- 60
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการ
58.33 31.67 8.33 1.67 - 100
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผล
60
23
21
16
การประเมินมาใชในการปรับปรุงและ
100
38.33 35.00 26.67 พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
28
24
7
1
- 60
มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
46.67 40.00 11.67 1.67 - 100
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมี
60
หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแล
21
22
16
1
- 100
รับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑ
35.00 36.67 26.67 1.67 โดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร 34
26
- 60
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม
56.67 43.33 - 100
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการ 38
18
4
- 60
ศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา 63.33 30.00 6.67 - 100
53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากร
32
22
6
- 60
ชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ 53.33 36.67 10.00 - 100
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมี
34
22
4
- 60
เจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายใน
56.67 36.67 6.67 - 100
พิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
55 มิว เซีย มดนตรี อุ ษาคเนย ตอ งมี
31
24
5
- 60
งบประมาณที่เพียงพอในการบริหาร
51.67 40.00 8.33 - 100
จัดการ

307
ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงาน
36
22
2
- 60
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและ 60.00 36.67 3.33 - 100
ระยะยาว
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผน
29
23
8
- 60
โครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
48.33 38.33 13.33 - 100
ตามลําดับความสําคัญ
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิด
35
20
5
- 60
สรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง
58.33 33.33 8.33 - 100
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณใน 35
22
3
- 60
การนําเสนอที่มีความทันสมัย
58.33 36.67 5.00 - 100
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวย 36
20
4
- 60
เสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อ 60.00 3.33 6.67 - 100
ความหมายไดงาย
61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่อง
39
20
1
- 60
ดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่ 65.00 33.33 1.67 - 100
จัดแสดงได
62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ 38
18
4
- 60
ภายในใหเหมาะสมและคุมคา
63.33 30.00 6.67 - 100
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรให
37
22
1
- 60
ความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามา
100
61.67
36.67
1.67
จัดแสดงในนิทรรศการ
64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
41
18
1
- 60
ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดง
68.33 30.00 1.67 - 100
นิทรรศการใหมีความทันสมัย
65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรให
40
18
2
- 60
ความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย
66.67 30.00 3.33 - 100
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ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรให
30
26
4
- 60
ความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปน 50.00 43.33 6.67 - 100
กระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการ
ถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ 38
17
5
- 60
ที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิด 63.33 28.33 8.33 - 100
และวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัด
33
21
6
- 60
นิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคา 55.00 35.00 10.00 - 100
และกอใหเกิดการเรียนรู
69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
31
27
2
- 60
แสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ 51.67 45.00 3.33 - 100
ชั่วคราวที่ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัด
33
24
3
- 60
นิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน
55.00 40.00 5.00 - 100
และโรงเรียน
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
30
25
5
- 60
แสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป
50.00 41.67 8.33 - 100
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใช
31
21
7
1
- 60
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดนิทรรศการ 51.67 35.00 11.67 1.67 - 100
ภายใน
73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอ
34
20
6
- 60
ขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่มี
56.67 33.33 10.00 - 100
ความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียม
26
25
9
- 60
ดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิด 43.33 41.67 15.00 - 100
ริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่
นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู
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ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัด
35
20
5
- 60
แสดงภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 58.33 33.33 8.33 - 100
สามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียม
37
19
4
- 60
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม 61.67 31.67 6.67 - 100
ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัด
38
17
5
- 60
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ
63.33 28.33 8.33 - 100
ตลอดทั้งป
78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
36
20
4
- 60
แสดงวัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี
60.00 33.33 6.67 - 100
79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
34
19
7
- 60
จัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชม 56.67 31.67 11.67 - 100
นิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ
80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
27
23
10
- 60
ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
45.00 38.33 16.67 - 100
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี
81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อ
36
21
3
- 60
สะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอ 60.00 35.00 5.00 - 100
และจัดแสดง
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความ
30
25
5
- 60
เขาใจอยางชัดเจน
50.00 41.67 8.33 - 100
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ 36
22
2
- 60
ดีและพรอมใหบริการ
60.00 36.67 3.33 - 100
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดี
39
19
2
- 60
ยิ้มแยมแจมใส
65.00 31.67 3.33 - 100
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ตารางที่ 9 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอ 38
21
1
- 60
กับจํานวนผูมาเยี่ยมชม
63.33 35.00 1.67 - 100
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
37
22
1
- 60
ศิลปวัฒนธรรม
61.67 36.67 1.67 - 100
87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
36
19
5
- 60
ภาษาตางประเทศในระดับดี
60.00 31.67 8.33 - 100
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสาร
38
21
1
- 60
และนักถายทอดที่ดี
63.33 35.00 1.67 - 100
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสง
40
20
- 60
ภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑ 66.67 33.33 - 100
ทั้งในและตางประเทศ
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิว
30
27
3
- 60
เซียมดนตรีอุษาคเนยจะสามารถ
50.00 45.00 5.00 - 100
ตอบสนองความตองการในการเรียนรู
ดานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
31
25
4
- 60
การศึกษาดานการสราง การดูแลรักษา 51.67 41.67 6.67 - 100
และซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิว
30
27
3
- 60
เซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการ
50.00 45.00 5.00 - 100
ศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่
ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทใน 29
26
5
- 60
ดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิ
48.33 43.33 8.33 - 100
ปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําให 27
27
6
- 60
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
45.00 45.00 10.00 - 100
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ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทํา
30
28
2
- 60
ใหไดรับความรูในเรื่องของ
50.00 46.67 3.33 - 100
ประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
24
32
4
- 60
สามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอด
40.00 53.33 6.67 - 100
ใหกับผูอื่นได
97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
26
30
3
1
- 60
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมี 43.33 50.00 5.00 1.67 - 100
ความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ 33
24
3
- 60
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรี 55.00 40.00 5.00 - 100
ของชาติ
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
34
21
5
- 60
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑใน
56.67 35.00 8.33 - 100
ลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบ
และทิศทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
34
23
3
- 60
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุก 56.67 38.33 5.00 - 100
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง 36
21
3
- 60
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 60.00 35.00 5.00 - 100
เพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย 35
24
1
- 60
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชีย
58.33 40.00 1.67 - 100
ตะวันออกเฉียงใต
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ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4) (3) (2) (1)
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
32
26
2
60
นักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดาน 53.33 43.33 3.33 - 100
ดนตรี
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุด
31
27
2
60
เพื่อการคนควาเพิ่มเติม
51.67 45.00 3.33 - 100
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงาน
27
25
8
60
ภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด
45.00 41.67 13.33 - 100
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
34
24
2
60
- 100
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่
56.67 40.00 3.33 หลากหลาย
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการ 33
25
2
60
เดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย 55.00 41.67 3.33 - 100
108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปาย
36
21
3
60
คําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย
60.00 35.00 5.00 - 100
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อ
39
21
60
- 100
ประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชน
65.00 35.00 เอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง
Internet
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซต
35
24
1
60
ทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของผู
58.33 40.00 1.67 - 100
เขาชม
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูใน
38
16
5
1
60
สถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถ 63.33 26.67 8.33 1.67 - 100
โดยสารสาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปด
30
21
9
60
ใหบริการทุกวัน
50.00 35.00 15.00 - 100
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ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคเหนือ (ตอ)
ภาคเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีราน
38
18
4
- 60
จําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
63.33 30.00 6.67 - 100
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการ
38
20
2
- 60
รักษาความปลอดภัยที่ดี
63.33 33.33 3.33 - 100
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามี
40
18
2
- 60
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
66.67 30.00 3.33 - 100
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวย
38
19
3
- 60
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
63.33 31.67 5.00 - 100
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอด 40
19
1
- 60
รถเพียงพอตอการใชบริการ
66.67 31.67 1.67 - 100
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขา 44
13
3
- 60
ชมที่เหมาะสม ไมแพง
73.33 21.67 5.00 - 100
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชม 43
14
3
- 60
ราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ
71.67 23.33 5.00 - 100
นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัด
40
17
3
- 60
แสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม 66.67 28.33 5.00 - 100
จากตารางที่ 9 พบวา ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตาม
ตัวแปรแลว กลุมตัวอยางในภาคเหนือ มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 118
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง (44) คิดเปนรอยละ 73.33 ขอ 119
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็กผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
(43) คิดเปนรอยละ 71.67 ขอ 64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดง
นิทรรศการใหมีความทันสมัย (41) คิดเปนรอยละ 68.33 ขอ 65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรให
ความสําคัญกับผูชมในทุกๆ วัย ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ ขอ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม (40) คิดเปน
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รอยละ 66.67 ขอ 16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถสรางรายได ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึง ดูด
ความสนใจ ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัด
แสดงได ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส ขอ 109 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรู เชนเอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง Internet (39) คิดเปนรอยละ 65.00 ขอ 15 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และจินตนาการ ขอ 28
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 52 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา ขอ 62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา ขอ 67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่
สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค ขอ 77 พิพิธภัณฑควรมีการ
ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป ขอ 85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมี
จํานวนที่เพียงพอกับ จํานวนผูมาเยี่ยมชม ขอ 88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนัก
ถายทอดที่ดี ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถ
โดยสารสาธารณะ ขอ 113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยู ภายในพื้นที่
ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ขอ 116 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ (38) คิดเปนรอยละ 63.33 ขอ 63 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ ขอ 76
สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษา
หาความรู ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม (37) คิดเปนรอยละ 61.67 ขอ
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 42 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสว นรวมในการจัดกิจกรรมของพิพิธ ภัณฑ ขอ 56
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ 60
มิวเซียมดนตรี อุษาคเนย ควรนํ าเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมายได งา ย
ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรี ขอ 81 ภัณฑารักษ
ควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง ขอ 83 ภัณฑารักษผูนํา
ชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ ขอ 101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอ 108 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย (36) คิดเปนรอยละ 60.00 ขอ 43
มิวเซีย มดนตรีอุษ าคเนยค วรจัด กิจ กรรมตามความตอ งการของแตละกลุมเปาหมายและสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม
และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง ขอ 47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ขอ 58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการ
นําเสนอที่มีความทันสมัย ขอ 75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิวเซียมดนตรี
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อุษาคเนยควรสามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย ขอ 102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสราง
เว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม (35) คิดเปนรอยละ 58.33 ขอ 17 มิวเซียม
ดนตรีอุ ษ าคเนย ค วรแสดงถึ ง ความเป น เอกลั ก ษณ ป ระวั ติ ศ าสตร ของชาติ ขอ 23 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอ มูล
ภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรม
ดนตรี ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ ขอ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชน ตอสังคม ขอ 54 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยางเพียงพอ ขอ 73 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ
ขอ 79 มิว เซีย มดนตรีอุษ าคเนยค วรมีก ารจัด รูป แบบการจัด แผนผัง ในการเดิน ชมนิท รรศการ
ในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ ขอ 99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงาน
ระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน ขอ 100
มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ขอ 106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่ อที่
หลากหลาย (34) คิดเปนรอยละ 56.67 ของผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความคาดหวังมากใน 10
อันดับแรก ไดแก ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มา
บริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย ขอ 10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนแหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความตองการของผูเรียน (34) คิดเปนรอยละ
56.67 ขอ 96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได
(32) คิดเปนรอยละ 53.33 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ ขอ 9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการศึกษา ขอ 34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน
แหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (31) คิดเปนรอยละ 51.57 ขอ 8 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรู ที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอ 97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุข
จากการเขาชมพิพิธภัณฑ (30) คิดเปนรอยละ 50.00 ขอ 11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 12 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปน
พิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุน
ดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ (29) คิดเปนรอยละ 48.33 ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถดําเนินการใหเกิด กระบวนการจัดการความรู เพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอ 95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ (28) คิดเปนรอยละ 46.67 ขอ 6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก ขอ 14 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment)
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เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู ขอ 37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชมมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ ขอ 41 การจัดกิจกรรมภายใน
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่ ขอ 69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
แสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้ง
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอ 92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและ
เผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย ขอ 94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ขอ 104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม (27) คิดเปน
รอยละ 45.00 ขอ 1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม ขอ
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 21 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม ขอ 22 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขา มาศึกษาหาความรู ขอ 33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน
แหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต ขอ 51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรใหความสําคัญกับ การจัด
นิทรรศการซึง่ เปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 103 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี (26) คิดเปนรอยละ
43.33 ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสู
การพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี ขอ 17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปน
เอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ ขอ 24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
ของดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน ขอ 35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซ่ึงเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรกอใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู ขอ 82 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน ขอ 91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการศึกษาดานการ
สราง การดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค ขอ 105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวน
งานภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด ขอ 107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่
ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย (25) คิดเปนรอยละ 41.67 ขอ 36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได ขอ 49 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 55
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ ขอ 70 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน ขอ 98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ ขอ 102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
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มีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม (24) คิดเปนรอยละ 40.00 เมื่อพิจารณาขอที่เหลือ
พบวามีระดับความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุดใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่
มีความทันสมัย ขอ 7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปน
ระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษ าคเนยควรเนน กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษ าคเนยค วรมีก ารวางมาตรฐานกํากับ
ตรวจสอบเพือ่ ใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากร
ชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรี
ขอ 82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจ
รักดานศิลปวัฒนธรรม ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรมีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด
อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 97 ผูเขาชมมิวเซีย มดนตรีอุษ าคเนย ค วรไดรับ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ ขอ104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
หองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม (1) คิดเปนรอยละ 0.32 ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทํา
หนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลาง
การวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค (2) คิดเปนรอยละ 0.65 ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
เครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
เครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี (3) คิดเปนรอยละ 0.97
ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1 มิว เซียมดนตรี อุษาคเนย ควรเปน แหล งสรา ง 40 32 10 1
- 83
จิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม
48.19 38.55 12.05 1.20 - 100
2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการให 38 36
9
- 83
เกิ ด กระบวนการจั ด การความรู เ พื่ อ สร า ง 45.78 43.37 10.84 - 100
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรี 41 29
8
5
- 83
ที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการ
49.40 34.94 9.64 6.02 - 100
ความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ
33 37 11 2
- 83
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ 39.76 44.58 13.25 2.41 - 100
และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ
5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
37 36
9
1
- 83
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสู 44.58 43.37 10.84 1.20 - 100
การพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
41 31 11
- 83
จัดการความรูที่สมบูรณแบบ
49.40 37.35 13.25 - 100
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรี
ของโลก
7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการให 43 31
9
- 83
เกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบและ 51.81 37.35 10.84 - 100
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่ 47 30
6
- 83
เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรีใน
56.63 36.14 7.23 - 100
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่ 43 31
9
- 83
เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
51.81 37.35 10.84 - 100
การศึกษา
10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรู
45 23 15
- 83
ควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความ 54.22 27.71 18.07 - 100
ตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและ 48 29
6
- 83
เทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู
57.83 34.94 7.23 - 100
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมี
46 26
8
3
- 83
ชีวิต (living museum)
55.43 31.33 9.64 3.61 - 100
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
38 37
5
3
- 83
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด
45.78 44.58 6.02 3.61 - 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความ
48 26
8
1
- 83
บันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิง 57.83 31.33 9.64 1.20 - 100
ศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรู
และถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง
47 33
3
- 83
ศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู
56.63 39.76 3.61 - 100
ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรู 49 30
3
1
- 83
และนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
59.04 36.14 3.61 1.20 - 100
สรางรายได
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปน 52 23
5
3
- 83
เอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ
62.65 27.71 6.02 3.61 - 100
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิต
52 24
7
- 83
วัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 62.65 28.92 8.43 - 100
เฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการ 50 27
4
2
- 83
พัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ
60.24 32.53 4.82 2.41 - 100
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยง
48 29
6
- 83
ความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึง
57.83 34.94 7.23 - 100
วัฒนธรรมดนตรี
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการ
48 29
5
1
- 83
ความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผู
57.83 34.94 6.02 1.20 - 100
เขาชม
22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคน
46 27
9
1
- 83
อยากเขามาศึกษาหาความรู
55.42 32.53 10.84 1.20 - 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 45 30
8
- 83
4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูล 54.22 36.14 9.64 - 100
วัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ
47 28
8
- 83
ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพร 56.63 33.37 9.64 - 100
และสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของ
48 30
5
- 83
การศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทาง
57.83 36.14 6.02 - 100
วิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการ
40 34
6
1
2 83
สืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี
48.19 40.96 7.23 1.20 2.41 100
27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวม 48 32
3
- 83
องคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี
57.83 38.55 3.61 - 100
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการ 39 30 12 2
- 83
วิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค
46.99 36.14 14.46 2.41 - 100
29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
48 28
5
2
- 83
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ 57.83 33.73 6.02 2.41 - 100
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทาง
49 21 11 2
- 83
วัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว
59.04 25.30 13.25 2.41 - 100
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
49 29
5
- 83
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรู 59.04 34.94 6.02 - 100
ดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษา 47 29
7
- 83
สนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 56.63 34.94 8.43 - 100
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู
51 25
7
- 83
และเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต
61.45 30.12 8.43 - 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู
52 26
5
- 83
เพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
62.65 31.33 6.02 - 100
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
46 30
6
1 83
เปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับ
55.42 36.14 7.23 - 1.20 100
สถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตร
56 20
7
- 83
ทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอน 67.47 24.10 8.43 - 100
คิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชม 51 23
7
2
- 83
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอ
61.45 27.71 8.43 2.41 - 100
แนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนา
49 25
9
- 83
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
59.04 30.12 10.84 - 100
39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่
44 31
6
2
- 83
เปนจุดเดน
53.01 37.35 7.23 2.41 - 100
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มี
51 24
7
1 83
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
61.45 28.92 8.43 - 1.20 100
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 50 23
8
2
- 83
ควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
60.24 27.71 9.64 2.41 - 100
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่น 47 21 15 - 83
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
56.63 25.30 18.07 - 100
พิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตาม
46 27
6
4
- 83
ความตองการของแตละ
55.42 32.53 7.23 4.82 - 100
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจและ 50 25 7 1
- 83
กําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใช 60.24 30.12 8.43 1.20 - 100
ในการวางแผนจัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทาง
39 30 12 2
- 83
วิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อ
46.99 36.14 14.46 2.41 - 100
ความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
51 23 9
- 83
จัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ
61.45 27.71 10.84 - 100
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
43 33 6 1
- 83
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงาน 51.81 39.76 7.23 1.20 - 100
เปนไปตามเปาหมาย
48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการ
44 27 10 2
- 83
ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
53.01 32.53 12.05 2.41 - 100
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
50 19 12 1 1 83
มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
60.24 22.89 14.46 1.20 1.20 100
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงาน
50 27 5 1
- 83
กลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและ
60.24 32.53 6.02 1.20 - 100
บริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
45 22 16 - 83
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม
54.22 26.51 19.28 - 100
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการ
51 24 7 1
- 83
ศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา
61.45 28.92 8.43 1.20 - 100
53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญ 48 28 5 1 1 83
เฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ
57.83 33.37 6.02 1.20 1.20 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่ 40 34 7
2
- 83
การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยาง
48.19 40.96 8.43 2.41 - 100
เพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่
44 31 7
1
- 83
เพียงพอในการบริหารจัดการ
53.01 37.35 8.43 1.20 - 100
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหาร 44 34 2
3
- 83
จัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว
53.01 40.96 2.41 3.61 - 100
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/ 49 26 7
1
- 83
กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ 59.04 31.33 8.43 1.20 - 100
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิด
48 26 9
- 83
สรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง
57.83 31.33 10.84 - 100
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการ
51 27 5
- 83
นําเสนอที่มีความทันสมัย
61.45 32.53 6.02 - 100
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียง 47 24 10 2
- 83
ที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมาย 56.63 28.92 12.05 2.41 - 100
ไดงาย
61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่
49 30 4
- 83
สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได 59.04 36.14 4.82 - 100
62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่
48 28 7
- 83
ภายในใหเหมาะสมและคุมคา
57.83 33.73 8.43 - 100
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 40 34 7
2
- 83
เนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ 48.19 40.96 8.43 2.41 - 100
64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุง
51 24 8
- 83
เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความ 61.45 28.92 9.64 - 100
ทันสมัย
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 51 27
5
- 83
ผูชมในทุกๆวัย
61.45 32.53 6.02 - 100
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 45 27 10
1
- 83
การจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารที่ 54.22 32.53 12.05 1.20 - 100
สําคัญในการถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่
47 25 11
- 83
สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและ
56.63 30.12 13.25 - 100
วัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
42 33
8
- 83
ภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิด
50.60 39.76 9.64 - 100
การเรียนรู
69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
51 28
4
- 83
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่
61.45 33.73 4.82 - 100
ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
48 27
7
1
- 83
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน
57.83 32.53 8.43 1.20 - 100
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
47 25 10
1
- 83
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป
56.63 30.12 12.05 1.20 - 100
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่
40 31 12
- 83
ทันสมัยในการจัดนิทรรศการภายใน
48.19 37.35 14.46 - 100
73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลใน 50 23 10
- 83
การจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด 60.24 27.71 12.05 - 100
และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรี 50 25
8
- 83
อุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิดริเริ่ม
60.24 30.12 9.64 - 100
สรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง
46 29
7
1
- 83
ภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสามารถ 55.42 34.94 8.43 1.20 - 100
สื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรี
52 25
6
- 83
อุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัย 62.65 30.12 7.23 - 100
เหมาะกับการศึกษาหาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดง
49 25
9
- 83
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป
59.04 30.12 10.84 - 100
78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุ 46 31
6
- 83
เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี
55.42 37.35 7.23 - 100
79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบ 46 30
7
- 83
การจัดแผนผังในการเดินชมนิทรรศการใน
55.42 36.14 8.43 - 100
พิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ
80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี 48 25 10
- 83
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอก
57.83 30.12 12.05 - 100
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
อยางดี
81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนให 37 32 13
1
- 83
เห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง 44.58 38.55 15.66 1.20 - 100
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจ
40 28 14
1 83
อยางชัดเจน
48.19 33.73 16.87 - 1.20 100
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ 41 33
7
2
- 83
พรอมใหบริการ
49.40 39.76 8.43 2.41 - 100
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยม 52 22
8
1
- 83
แจมใส
62.65 26.51 9.64 1.20 - 100
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับ 51 24
7
1
- 83
จํานวนผูมาเยี่ยมชม
61.45 28.92 8.43 1.20 - 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
49 23
9
1
1 83
ศิลปวัฒนธรรม
59.04 27.71 10.84 1.20 1.20 100
87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดานภาษา
46 28
8
1
- 83
ตางประเทศในระดับดี
55.42 33.73 9.64 1.20 - 100
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนัก
45 25 12
1
- 83
ถายทอดที่ดี
54.22 30.12 14.46 1.20 - 100
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไป
49 25
9
- 83
ศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและ
59.04 30.12 10.84 - 100
ตางประเทศ
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิวเซียม
43 24 16
- 83
ดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความ
51.81 28.92 19.28 - 100
ตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการศึกษา 46 24 12
1
- 83
ดานการสราง การดูแลรักษาและซอมแซม
55.42 28.92 14.46 1.20 - 100
เครื่องดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียม
53 18 11
1
- 83
ดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและ
63.86 21.69 13.25 1.20 - 100
เผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดาน
42 21 18
2
- 83
การสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อให 50.60 25.30 21.69 2.41 - 100
เกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใช 48 23 11
1
- 83
เวลาวางใหเกิดประโยชน
57.83 27.71 13.25 1.20 - 100
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับ 47 26
8
2
- 83
ความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร
56.63 31.33 9.64 2.41 - 100
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนํา
44 30
8
1
- 83
ความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได
53.01 36.14 9.64 1.20 - 100
97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับ
42 34
5
2
- 83
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุข 50.60 40.96 6.02 2.41 - 100
จากการเขาชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ
43 31
9
- 83
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ 51.81 37.35 10.84 - 100
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
46 27
9
1
- 83
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะ
55.42 32.53 10.84 1.20 - 100
เดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศ
ทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงาน 46 30
7
- 83
ระหวางพิพิธภัณฑและทุกหนวยงานที่
55.42 36.14 8.43 - 100
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง
45 29
6
3
- 83
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ 54.22 34.94 7.23 3.61 - 100
การพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
42 30
9
2
- 83
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออก 50.60 36.14 10.84 2.41 - 100
เฉียงใต
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
44 28 10
1
- 83
นักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี 53.01 33.73 12.05 1.20 - 100
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อ
51 25
7
- 83
การคนควาเพิ่มเติม
61.45 30.12 8.43 - 100
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงานภายใน 49 23 11
- 83
ที่ทําหนาที่ทางการตลาด
59.04 27.71 13.25 - 100
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
56 20
7
- 83
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย
67.47 24.10 8.43 - 100

328
ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดิน 51 18 10
4
- 83
ชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย
61.45 21.69 12.05 4.82 - 100
108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบาย 48 24 10
1
- 83
ที่สามารถเขาใจไดงาย
57.83 28.92 12.05 1.20 - 100
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภท 45 23 13
2
- 83
ตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชนเอกสารแผนพับ 54.22 27.71 15.66 2.41 - 100
โปสเตอร วิดีทัศนโทรทัศนตลอดทั้งการ
เผยแพรขอมูลทาง Internet
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่
41 30 10
2
- 83
สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม 49.40 36.14 12.05 2.41 - 100
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่ 48 25
9
1
- 83
มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสาร
57.83 30.12 10.84 1.20 - 100
สาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการ
45 27 11
- 83
ทุกวัน
54.22 32.53 13.25 - 100
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนาย
49 23
9
2
- 83
ของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
59.04 27.71 10.84 2.41 - 100
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษา 52 21
9
1
- 83
ความปลอดภัยที่ดี
62.65 25.30 10.84 1.20 - 100
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความ 44 27 11
1
- 83
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
53.01 32.53 13.25 1.20 - 100
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความ 51 25
5
2
- 83
สะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
61.45 30.12 6.02 2.41 - 100
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถ 50 23
9
1
- 83
เพียงพอตอการใชบริการ
60.24 27.71 10.84 1.20 - 100
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชม 44 33
6
- 83
ที่เหมาะสม ไมแพง
53.01 39.76 7.23 - 100
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ตารางที่ 10 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคกลาง (ตอ)
ภาคกลาง
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชม
46 22 13
2
- 83
ราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน 55.42 26.51 15.66 2.41 - 100
นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดง 42 33
8
- 83
ที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม
50.60 39.76 9.64 - 100
จากตารางที่ 10 พบวา ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตาม
ตัวแปรแลว พบวา กลุมตัวอยางในภาคกลาง มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 10 อันดับแรก ไดแก
ขอ 36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปน
หนวยกิตได ขอ 106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธ เชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย
(56) คิดเปนรอยละ 67.47 ขอ 92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดาน
การศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย (53) คิดเปนรอยละ 63.86 ขอ 17 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณประวัติ ศาสตรของชาติ ขอ 18 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 34 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในมิวเซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย ค วรเป น ระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี (52) คิดเปนรอยละ 62.55 ขอ 33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน
แหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต ขอ 37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสให
ผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ ขอ 40 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 46 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัด
แสดง ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนั ก วิ ช าการศึ ก ษาเป น ผู ป ระสานงานกั บ สถานศึ ก ษา
ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย ขอ 64 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความทันสมัย ขอ 65 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆ วัย ขอ 69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
แสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่
เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม ขอ 104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรมีหองสมุดเพื่อการคนควา
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เพิ่มเติม ขอ 107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย
ขอ 116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ (51) คิดเปน
รอยละ 61.45 ขอ 19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความเขาใจ
คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม ขอ 41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่ ขอ 44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจและกําหนด
ขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 50 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด
และนาสนใจ ขอ 74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิด
ริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ (50) คิดเปนรอยละ 60.24 ขอ 16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
เปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได ขอ 30 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว ขอ 31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนสถานที่ที่สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต ขอ 38
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
วางแผนโครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
ศิลปวัฒนธรรม ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งใน
และตางประเทศ ขอ 105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงานภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด ขอ
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ (49) คิดเปนรอยละ
59.04 ขอ 11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขอ 14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา
(Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู ขอ 20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่
เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี ขอ 21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับ ผูเขา ชม ขอ 25 มิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
แหลงรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ ขอ 53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญ
เฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอจัดแสดง ขอ 62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา ขอ
70 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุม ชน และโรงเรียน ขอ 80
บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี ขอ 94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ขอ 108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย ขอ 111
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสารสาธารณะ (48)
คิดเปนรอยละ 57.83 ขอ 8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการ
เรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง
ศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และจินตนาการ ขอ 24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน
ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
ขอ 42 มิว เซีย มดนตรีอุษ าคเนยค วรใหองคกรทองถิ่น เขามามีสว นรว มในการจัด กิจ กรรมของ
พิพิธภัณฑ ขอ 43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมาย
และสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความ
เหมาะสม และสามารถสื่อความหมายไดงาย ขอ 67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่
สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและวัฒนธรรมของคนในภูมิภ าค ขอ 71 มิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้ งป ขอ 95 การเขาชมมิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ (47)
คิดเปนรอยละ 56.63 ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum)
ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยค วรมีสิ่ง ดึง ดูด ใหค นอยากเขา มาศึก ษาหาความรู ขอ 35 ควร
ขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 43 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ขอ 75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย ควร
สามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดนตรี ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชม
นิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับ ผูใชบ ริการ ขอ 87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศในระดับดี ขอ 91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการศึกษาดานการสราง
การดูแ ลรักษาและซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภ าค ขอ 99 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน
ขอ 100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี ก ารประสานงานระหวา งพิพิธ ภัณ ฑแ ละทุก หนว ยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอ 119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัด
สําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ (46) คิดเปนรอยละ 55.43 ขอ 10 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ขอ 23
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุ ของ
จริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชน
ตอสังคม ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู ขอ 88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอด
ที่ดี ขอ 101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการ
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พัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอ 109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภทตางๆ
เพื่อเผยแพรความรู เชนเอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศน โทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง
Internet ขอ 112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน (45) คิดเปนรอยละ 54.22 ของ
ผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความคาดหวังมากใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 5 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
ดานดนตรี ขอ 13 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด (37)
คิดเปนรอยละ 44.58 ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ ยนเรียนรู (36) คิดเปนรอยละ 43.37 ขอ 26 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี ขอ 54 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยางเพียงพอ ขอ 56 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ 63 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ ขอ 97 ผูเขาชม
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
(34) คิดเปนรอยละ 40.96 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ ขอ 15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลง
บันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และจินตนาการ ขอ 47 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ขอ 68
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู
ขอ 83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ ขอ 118 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง ขอ 120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัด
แสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม (33) คิดเปนรอยละ 39.76 ขอ 1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม ขอ 27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
รวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอ 81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอน
ใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง (32) คิดเปนรอยละ 38.55 ขอ 6 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรี
ของโลก ขอ 7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบ
และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสให
ทุกคนเขามามีสวนรวมในการศึกษา ขอ 39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดน
ขอ 55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ ขอ 72 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใชเ ทคโนโลยีที่ทัน สมัยในการจัดนิทรรศการภายใน ขอ 79 มิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชมนิทรรศการในพิพิ ธภัณฑใหเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ ขอ 98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของ
ชาติ (31) คิดเปนรอยละ 37.35 ขอ 8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลง
ที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได ขอ 23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
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ควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น ขอ 25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรู
ทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 28
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 35 ควรขึ้นทะเบียน
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 45 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีกิจกรรมทางวิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู
ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได
ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ
ใหเหมาะสมกับผูใชบริการ ขอ 96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ถายทอดใหกับผูอื่นได ขอ 102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีใ น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเขาชม (30) คิดเปนรอยละ 36.14 ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดาน
ดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มี ความทันสมัย
ขอ 11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 20
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี
ขอ 21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม
ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขามาศึกษาหาความรู ขอ 31 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรูดานดนตรีตะวันออก
เฉียงใต ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึ กษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการ ขอ 75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิว เซียมดนตรี อุษาคเนยควร
สามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย ขอ 101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสรางเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ (29) คิดเปนรอยละ 34.94
ขอ 24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและ
สืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงความเจริญของประเทศ ขอ 53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรี
และพิพิธภัณฑ ขอ 62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา ขอ 69
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 82
ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน ขอ 87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศในระดับดี ขอ 103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อ
พัฒนาความรูดานดนตรี (28) คิดเปนรอยละ 33.37 ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดให
คนอยากเขามาศึกษาหาความรู ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความ
ทันสมัย ขอ 65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆ วัย ขอ 66 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอด
ความรู ขอ 70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน ขอ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน ขอ 115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขา
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มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ (27) คิดเปนรอยละ 32.53 เมื่อพิจารณาขอที่เหลือพบวามีระดั บ
ความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุดใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนน
กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
มาตรฐานกํา กับตรวจสอบเพื่อใหเปน สว นหนึ่งของการประกัน คุณ ภาพ ขอ 53 มิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรัก
ดานศิลปวัฒนธรรม (1) คิดเปนรอยละ 1.20 ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ ในการ
สืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี (2) คิดเปนรอยละ 2.41
ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสราง 62 47 11
1
- 121
จิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม
51.24 38.84 9.09 0.83 - 100
2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการ 60 52
7
2
- 121
ใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสราง 49.59 42.98 5.79 1.65 - 100
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรู
60 52
7
2
- 121
ดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหาร 49.59 42.98 5.79 1.65 - 100
จัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มี
ความทันสมัย
4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ
63 49
9
- 121
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ 52.07 40.50 7.44 - 100
และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ
5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการ 46 59 16
- 121
ความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการ 38.02 48.76 13.22 - 100
พัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
61 50 10
- 121
จัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการ 50.41 41.32 8.26 - 100
พัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการ 66 46
9
- 121
ใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบ 54.55 38.02 7.44 - 100
และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
65 49
4
3
- 121
เรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดาน 53.72 40.50 3.31 2.48 - 100
ดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
70 42
9
- 121
เรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวม 57.85 34.71 7.44 - 100
ในการศึกษา
10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
74 38
9
- 121
เรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอ 61.16 31.40 7.44 - 100
ความตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรม
71 43
7
- 121
และเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู 58.68 35.54 5.79 - 100
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมี 57 50 13
1
- 121
ชีวิต (living museum)
47.11 41.32 10.74 0.83 - 100
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
61 47 13
- 121
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด
50.41 38.84 10.74 - 100
14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความ
66 48
7
- 121
บันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิง 54.55 39.67 5.79 - 100
ศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรู
และถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง
68 45
8
- 121
ศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู
56.20 37.19 6.61 - 100
ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ให
67 41 12
1
- 121
ความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่ 55.37 33.88 9.92 0.83 - 100
สามารถสรางรายได
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความ
65 45 11
- 121
เปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ
53.72 37.19 9.09 - 100
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิต 65 43 12
1
- 121
วัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชีย
53.72 35.54 9.92 0.83 - 100
ตะวันออกเฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ใน
65 44 10
2
- 121
การพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา
53.72 36.36 8.26 1.65 - 100
ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยง
60 51 10
- 121
ความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึง 49.59 42.15 8.26 - 100
วัฒนธรรมดนตรี
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสราง
64 48
8
1
- 121
จินตนาการความรื่นรมย และความ
52.89 39.67 6.61 0.83 - 100
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม
22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคน 62 49 10
- 121
อยากเขามาศึกษาหาความรู
51.24 40.50 8.26 - 100
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูล 67 42 12
- 121
ใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ 55.37 34.71 9.92 - 100
ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ
69 42 10
- 121
ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพร 57.02 34.71 8.26 - 100
และสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของ 66 48
7
- 121
การศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทาง 54.55 39.67 5.79 - 100
วิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการ 67 44 10
- 121
สืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี
55.37 36.36 8.26 - 100
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอ มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวม 56 49 14
2
- 121
องคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี
46.28 40.50 11.57 1.65 - 100
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลาง
71 40
8
2
- 121
การวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค
58.68 33.06 6.61 1.65 - 100
29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
72 42
5
1
- 121
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ 59.50 34.71 4.96 0.83 - 100
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรู
71 40 10
- 121
ทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว 58.68 33.06 8.26 - 100
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
67 48
6
- 121
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองค
55.37 39.67 4.96 - 100
ความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริม
63 46 11
1
- 121
การศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอน 52.07 38.02 9.09 0.83 - 100
เชิงบูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู 66 40 15
- 121
และเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต
54.55 33.06 12.40 - 100
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู 60 45 16
- 121
เพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
49.59 37.19 13.22 - 100
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
60 50 11
- 121
เปนแหลงการเรียนรู ซึ่งเทียบเทากับ
49.59 41.32 9.09 - 100
สถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตร 63 43 14
1
- 121
ทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอน 52.07 35.54 11.57 0.83 - 100
คิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสให
67 45
9
- 121
ผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง
55.37 37.19 7.44 - 100
เสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนา
59 50 12
- 121
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
48.76 41.32 9.92 - 100
39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลัก 69 44
8
- 121
ที่เปนจุดเดน
57.02 36.36 6.61 - 100
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มี 75 39
7
- 121
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
61.98 32.23 5.79 - 100
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรี
66 44 10
1
- 121
อุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
54.55 36.36 8.26 0.83 - 100
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกร
73 40
8
- 121
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
60.33 33.06 6.61 - 100
ของพิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตาม
70 43
7
1
- 121
ความตองการของแตละกลุมเปาหมายและ
57.85 35.54 5.79 0.83 - 100
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจ
71 44
4
2
- 121
และกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อ
58.68 36.36 3.31 1.65 - 100
นํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทาง
64 44 12
1
- 121
วิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อ
52.89 36.36 9.92 0.83 - 100
ความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
75 37
9
- 121
จัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ
61.98 30.58 7.44 - 100
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
69 45
7
- 121
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงาน
57.02 37.19 5.79 - 100
เปนไปตามเปาหมาย
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการ
72 42
6
1
- 121
ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
59.50 34.71 4.96 0.83 - 100
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
74 38
8
1
- 121
มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
61.16 31.40 6.61 0.83 - 100
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงาน
- 121
66 48
6
1
กลางที่ทํา หน าที่ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบและ
- 100
54.55 39.67 4.96 0.83
บริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
72 42
7
- 121
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม
59.50 34.71 5.79 - 100
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการ
76 38
6
1
- 121
ศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา
62.81 31.40 4.96 0.83 - 100
53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากร
67 43 10
1
- 121
ชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ
55.37 35.54 8.26 0.83 - 100
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมี
71 42
6
2
- 121
เจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายใน
58.68 34.71 4.96 1.65 - 100
พิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่ 70 38 12
1
- 121
เพียงพอในการบริหารจัดการ
57.85 31.40 9.92 0.83 - 100
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงาน
74 39
7
1
- 121
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและ
61.16 32.23 5.79 0.83 - 100
ระยะยาว
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผน
73 37 10
1
- 121
โครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับ 60.33 30.58 8.26 0.83 - 100
ความสําคัญ
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิด
68 45
8
- 121
สรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง
56.20 37.19 6.61 - 100
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการ 75 38
8
- 121
นําเสนอที่มีความทันสมัย
61.98 31.40 6.61 - 100
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวย
76 33 12
- 121
เสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อ
62.81 27.27 9.92 - 100
ความหมายไดงาย
61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่ 72 29 17
3 121
สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดง 59.50 23.97 14.05 - 2.48 100
ได
62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่
68 40 13
- 121
ภายในใหเหมาะสมและคุมคา
56.20 22.06 10.74 - 100
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ
61 49 11
- 121
กับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงใน
50.41 40.50 0.09 - 100
นิทรรศการ
64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุง
64 44 12
1
- 121
เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความ 52.89 36.36 9.92 0.83 - 100
ทันสมัย
65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ 68 47
5
1
- 121
กับผูชมในทุกๆวัย
56.20 38.84 4.13 0.83 - 100
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ 65 51
5
- 121
กับการจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการ 53.72 42.15 4.13 - 100
สื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่ 68 42 11
- 121
สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและ 56.20 34.71 9.09 - 100
วัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
77 33 11
- 121
ภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิด 63.64 27.27 9.09 - 100
การเรียนรู
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
77 36
8
- 121
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ 63.64 29.75 6.61 - 100
ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
69 43
7
2
- 121
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน
57.02 35.54 5.79 1.65 - 100
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
54 50 16
1 121
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป
44.63 41.32 13.22 - 0.83 100
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่ 65 47
9
- 121
ทันสมัยในการจัดนิทรรศการภายใน
53.72 38.84 7.44 - 100
73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูล
58 57
6
- 121
ในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลก 47.93 47.11 4.96 - 100
ใหม ดึงดูด และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียม
68 44
8
1
- 121
ดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิดริเริ่ม 56.20 36.36 6.61 0.83 - 100
สรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง 70 41 10
- 121
ภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสามารถ 57.85 33.88 8.26 - 100
สื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรี 55 59
7
- 121
อุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัย 45.45 48.76 5.79 - 100
เหมาะกับการศึกษาหาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดง
63 49
9
- 121
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป 52.07 40.50 7.44 - 100
78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
62 47 11
1 121
วัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี
51.24 38.84 9.09 - 0.83 100
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
62 52
7
- 121
จัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดินชม
51.24 42.98 5.79 - 100
นิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ
80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร 65 45 10
1
- 121
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
53.72 37.19 8.26 0.83 - 100
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเปนอยางดี
81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอน 60 46 11
4
- 121
ใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัด
49.59 38.02 9.09 3.31 - 100
แสดง
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจ 55 44 21
1
- 121
อยางชัดเจน
45.45 36.36 17.36 0.83 - 100
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี
61 46 14
- 121
และพรอมใหบริการ
50.41 38.02 11.57 - 100
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้ม
73 31 15
2
- 121
แยมแจมใส
60.33 25.62 12.40 1.65 - 100
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอ
56 51 14
- 121
กับจํานวนผูมาเยี่ยมชม
46.28 42.15 11.57 - 100
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
66 40 14
1
- 121
ศิลปวัฒนธรรม
54.55 33.06 11.57 0.83 - 100
87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
69 338 13
1
- 121
ภาษาตางประเทศในระดับดี
57.02 31.40 10.74 0.83 - 100
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและ
68 40 11
2
- 121
นักถายทอดที่ดี
56.20 33.06 9.09 1.65 - 100
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษ
75 32 11
3
- 121
ไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและ
61.98 26.45 0.09 2.48 - 100
ตางประเทศ
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิวเซียม 66 43 12
- 121
ดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความ 54.55 35.54 9.92 - 100
ตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
60 44 16
1
- 121
การศึกษาดานการสราง การดูแลรักษาและ 49.59 36.36 13.22 0.83 - 100
ซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียม 74 34 13
- 121
ดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและ 61.16 28.10 10.74 - 100
เผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทใน
58.68 33 16
1 121
ดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญา
27.27 13.22 - 0.83 100
เพื่อใหเกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหได
80 28 13
- 121
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
66.12 23.14 10.74 - 100
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําให
71 37 12
1
- 121
ไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร
58.68 30.58 9.92 0.83 - 100
ภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนํา 70 35 12
4
- 121
ความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได
57.85 28.93 9.92 3.31 - 100
97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับ
71 38 11
1 121
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุข 58.68 31.40 9.09 - 0.83 100
จากการเขาชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ
52 57 11
1
- 121
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของ 42.98 47.11 9.09 0.83 - 100
ชาติ
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
77 32 12
- 121
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะ 63.64 26.45 9.92 - 100
เดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศ
ทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
69 35 17
- 121
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุก
57.02 28.93 14.05 - 100
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง
62 47 12
- 121
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
51.24 38.84 9.92 - 100
เพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
53 52 13
3
- 121
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชีย
43.80 42.98 10.74 2.48 - 100
ตะวันออกเฉียงใต
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
67 38 12
1
3 121
นักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดาน
55.37 31.40 9.92 0.38 2.48 100
ดนตรี
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อ 62 40 17
1
1 121
การคนควาเพิ่มเติม
51.24 33.60 14.05 0.83 0.83 100
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงาน
70 35 13
3
- 121
ภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด
57.85 28.93 10.74 2.48 - 100
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
74 33
8
6
- 121
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย 61.16 27.27 6.61 4.96 - 100
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการ
68 42 10
1
- 121
เดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย 56.02 34.71 8.26 0.83 - 100

345
ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปาย
74 33 13
1
- 121
คําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย
61.16 27.27 10.74 0.83 - 100
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อ
68 28 25
- 121
ประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชน
56.20 23.14 20.66 - 100
เอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศนโทรทัศน
ตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง Internet
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่ 77 35
8
1
- 121
สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม 63.64 28.93 6.61 0.83 - 100
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูใน
84 28
8
1
- 121
สถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถ
69.42 23.14 6.61 0.83 - 100
โดยสารสาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการ 71 39 10
1
- 121
ทุกวัน
58.68 32.23 8.26 0.83 - 100
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนาย 74 37 10
- 121
ของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
61.16 30.58 8.26 - 100
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการ
75 30 14
2
- 121
รักษาความปลอดภัยที่ดี
61.98 24.79 11.57 1.65 - 100
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามี
67 39 13
2
- 121
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
55.37 32.23 10.74 1.65 - 100
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวย
66 41 11
3
- 121
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
54.55 33.88 9.09 2.48 - 100
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอด 85 26 10
- 121
รถเพียงพอตอการใชบริการ
70.25 21.49 8.26 - 100
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขา
79 30 11
1
- 121
ชมที่เหมาะสม ไมแพง
65.29 24.79 9.09 0.83 - 100
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชม
70 29 21
1
- 121
ราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ
57.85 23.97 17.36 0.83 - 100
นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัด
72 41
8
- 121
แสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม 59.50 33.88 6.61 - 100
จากตารางที่ 11 พบวา ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตาม
ตัวแปรแลว พบวา กลุมตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 10
อันดับแรก ไดแก ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ (85)
คิดเปนรอยละ 70.25 ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก
และมีรถโดยสารสาธารณะ (84) คิดเปนรอยละ 69.42 ขอ 94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทํา
ใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (80) คิดเปนรอยละ 66.12 ขอ 68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัด
นิทรรศการภายในทีท่ ําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู ขอ 69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน
ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม
(77) คิดเปนรอยละ 63.64 ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงาน
กับสถานศึกษา ขอ 60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถ
สื่อความหมายไดงาย (76) คิดเปนรอยละ 62.81 ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนน กิจกรรมที่มี
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปน
การควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุ ที่นํามาจัดแสดง มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดงขอ 59 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสง
ภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี (75) คิดเปนรอยละ 61.98 ขอ 10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนแหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ขอ 49 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ขอ 56
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริห ารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ 92
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ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูล
ดานดนตรีที่ทันสมัย ขอ 106 มิวเซีย มดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่ อที่
หลากหลาย ขอ 108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย ขอ 113 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยู ภายในพื้นที่ (74) คิดเปนรอยละ 61.16 ขอ
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ
ขอ 57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ
ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส (73) คิดเปนรอยละ 60.33 ขอ 29 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ ขอ 48 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ขอ 51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอสัง คม ขอ 61 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 120 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม (72) คิดเปนรอยละ 59.50
ขอ 11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 28
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 30 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว ขอ 44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรทํา การสํา รวจและกํา หนดขอบเขตของกลุม เปา หมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม
ขอ 54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายในพิพิธ ภัณฑอยาง
เพียงพอ ขอ 95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ขอ 97 ผูเขาชมมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย ควรไดรับ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ ขอ 112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปดใหบริการทุกวัน (71) คิดเปนรอยละ 58.68 ของผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความคาดหวัง
มากใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ 35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา (60) คิดเปนรอยละ 49.59 ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู (59) คิดเปนรอยละ
48.76 ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูล ในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลก
ใหม ดึงดูด และนาสนใจ ขอ 98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
วัฒนธรรมดนตรีของชาติ (57) คิดเปนรอยละ 47.11 ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอ 3 มิว
เซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรู
ใหเปนระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัด
แผนผังในการเดินชมนิ ทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ ขอ 102 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (52) คิดเปนรอยละ
42.98 ขอ 20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึง
วัฒนธรรมดนตรี ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรใหความสําคัญกับ การจัดนิทรรศการซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู ขอ 85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอ
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กับจํานวนผูมาเยี่ยมชม (51) คิดเปนรอยละ 42.15 ขอ 6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก ขอ 12 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum) ขอ 38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด แสดงนิทรรศการ
หมุนเวียนตลอดทั้งป (50) คิดเปนรอยละ 41.32 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ ขอ 8 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรู ที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขามาศึกษาหาความรู ขอ 27 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอ 63 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิ ทรรศการ ขอ 77 พิพิธภัณฑ
ควรมีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป (49) คิดเปนรอยละ 40.50
ขอ 14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา
(Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู ขอ 21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสราง
จินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม ขอ 25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เปน
กลไกสํา คั ญ ของการศึ ก ษาด า นดนตรี ที่ จ ะช ว ยให ค วามรู ทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรูดานดนตรี ตะวันออกเฉียงใต ขอ50 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ (48)
คิดเปนรอยละ 39.67 ขอ 1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับ
สังคม ขอ 13 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนย ควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 65
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆ วัย ขอ 72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดนิทรรศการภายใน ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
วัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ขอ 101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสรางเครือขายทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ (47) คิดเปนรอยละ 38.84 ขอ 5
มิว เซียมดนตรี อุษาคเนย ควรมี การบริ หารจั ดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนา
การเรียนการสอนดานดนตรี ขอ 7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหาร
จัดการความรูเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริม
การศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ (46) คิดเปนรอยละ 38.02 เมื่อพิจารณาขอที่
เหลือพบวามีระดับความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุดใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 93 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 97
ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขาชม
พิพิธภัณฑ ขอ 104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม (1) คิดเปนรอยละ
0.83 ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดง
ได ขอ 103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี (3)
คิดเปนรอยละ 2.48

349
ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสราง 24 15
5
- 44
จิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม
54.55 34.09 11.36 - 100
2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการ
ใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสราง
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรู
ดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มา
บริหารจัดการความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศที่มีความทันสมัย
4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการ
ความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ
และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ
5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดาน
ดนตรี
6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
จัดการความรูที่สมบูรณแบบ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรี
ของโลก
7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการ
ใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบ
และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
8 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลง
เรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดาน
ดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

22 17
5
50.00 38.64 11.36

-

25 12
6
56.82 27.27 13.64

-

30
9
5
68.18 20.45 11.36

-

-

44
100

1 44
2.27 100
-

44
100

19 18
6
1
43.18 40.91 13.64 2.27

-

44
100

26 11
6 2.27
59.09 25.00 13.64

-

44
100

23 12
8
52.27 27.27 18.18

-

22 17
4
1
50.00 38.64 9.09 2.27

1 44
2.27 100
-

44
100
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่ 29 11
4
- 44
เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
65.91 25.00 9.09 - 100
การศึกษา
10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรู
23 19
2
- 44
ควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความ 52.27 43.18 4.55 - 100
ตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและ 26 14
4
- 44
เทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู
59.09 31.82 9.09 - 100
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมี
21 16
7
- 44
ชีวิต (living museum)
47.73 36.36 15.91 - 100
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนความรู และความคิด

22
50.00
27
61.36

18
4
40.91 9.09
13
4
29.55 9.09

14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความ
บันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิง
ศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรู
และถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิง
24 16
4
ศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู
54.55 36.36 9.09
ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรู 32 9
3
และนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
72.73 20.45 6.82
สรางรายได
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปน 30 12
2
เอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ
68.18 27.27 4.55

-

-

44
100
44
100

-

-

44
100

-

-

44
100

-

-

44
100
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิต
25 14 4
1
- 44
วัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 56.82 31.82 9.09 2.27 - 100
เฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการ 25 13 6
- 44
พัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา ทัศนคติ
56.82 29.55 13.6 - 100
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
4
20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยง
22 18 4
- 44
ความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึง
50.00 40.91 9.09 - 100
วัฒนธรรมดนตรี
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการ 28 12 2
2
- 44
ความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับ
63.64 27.27 4.55 4.55 - 100
ผูเขาชม
22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคน
20 20 4
- 44
อยากเขามาศึกษาหาความรู
45.45 45.45 9.09 - 100
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 29 15 - 44
4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ขอมูล 65.91 34.09 - 100
วัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บ
26 18 - 44
ขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพร 59.09 40.91 - 100
และสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของ
24 14 6
- 44
การศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทาง
54.55 31.82 13.64 - 100
วิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการ
26 16
2
- 44
สืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี
59.09 36.36 4.55 - 100
27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวม 30 13
1
- 44
องคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี
68.18 29.55 2.27 - 100
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการ 31 11
2
- 44
วิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค
70.45 25.00 4.55 - 100
29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
29 13
2
- 44
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ 65.91 29.55 4.55 - 100
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทาง
27 12
5
- 44
วัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว
61.36 27.27 11.36 - 100
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่
29 13
1
1
- 44
สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรู 65.91 29.55 2.27 2.27 - 100
ดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษา 25 16
3
- 44
สนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 56.82 36.36 6.82 - 100
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู
31 12
1
- 44
และเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต
70.45 27.27 2.27 - 100
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู
22 17
5
- 44
เพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
50.00 38.64 11.36 - 100
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
27 15
2
- 44
เปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับ
61.36 34.09 4.55 - 100
สถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตร
30 12
2
- 44
ทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอน 68.18 27.27 4.55 - 100
คิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชม 25 18
1
- 44
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอ
56.82 40.91 2.27 - 100
แนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนา
26 16
2
- 44
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
59.09 36.36 4.55 - 100
39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่
29 11
3
1
- 44
เปนจุดเดน
65.91 25.00 6.82 2.27 - 100
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มี
27 13
4
- 44
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
61.36 29.55 9.09 - 100
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย 26 13
5
- 44
ควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่
59.09 29.55 11.36 - 100
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่น 32 10
2
- 44
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
72.73 22.73 4.55 - 100
พิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตาม
27 14
3
- 44
ความตองการของแตละกลุมเปาหมายและ
61.36 31.82 6.82 - 100
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจและ 28 14
2
- 44
กําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใช 63.64 31.82 4.55 - 100
ในการวางแผนจัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทาง
32 10
2
- 44
วิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิงเพื่อ
72.73 22.73 4.55 - 100
ความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
25 16
3
- 44
จัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความ
56.82 36.36 6.82 - 100
ปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
30 13
1
- 44
จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงาน 68.18 29.55 2.27 - 100
เปนไปตามเปาหมาย
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการ
25 17 2
- 44
ประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
56.82 38.64 ภใถถ - 100
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
26 15 2
1
- 44
มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
59.09 34.09 4.55 2.27 - 100
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงาน
28 14 2
- 44
กลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและ
63.64 31.82 4.55 - 100
บริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหาร
27 14 3
- 44
จัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม
61.36 31.82 6.82 - 100
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการ
29 12 3
- 44
ศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา
65.91 27.27 6.82 - 100
53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญ 28 12 4
- 44
เฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ
63.64 27.27 9.09 - 100
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่
28 13 3
- 44
การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยาง
63.64 29.55 6.82 - 100
เพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่
21 18 5
- 44
เพียงพอในการบริหารจัดการ
47.73 40.91 11.36 - 100
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหาร 22 17 4
1
- 44
จัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว
50.00 38.64 9.09 2.27 - 100
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/ 25 17 2
- 44
กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ 56.82 38.64 4.55 - 100
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิด
25 18 1
- 44
สรางสรรคในการนําเสนอจัดแสดง
56.82 40.91 2.27 - 100
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอที่
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการ
23 18
2
1
- 44
นําเสนอที่มีความทันสมัย
52.27 40.91 4.55 2.27 - 100
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียง 22 19
3
- 44
ที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมาย 50.00 43.18 6.82 - 100
ไดงาย
61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่
28 15
1
- 44
สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได 63.64 34.09 2.27 - 100
62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่
30 14
- 44
ภายในใหเหมาะสมและคุมคา
68.18 31.82 - 100
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 25 15
4
- 44
เนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ 56.82 34.09 9.09 - 100
64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุง
22 20
2
- 44
เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความ
50.00 45.45 4.55 - 100
ทันสมัย
65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 24 19
1
- 44
ผูชมในทุกๆวัย
54.55 43.18 2.27 - 100
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับ 25 16
3
- 44
การจัดนิทรรศการซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารที่ 56.82 36.36 6.82 - 100
สําคัญในการถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่
23 18
2
1
- 44
สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิดและ
52.27 40.91 4.55 2.27 - 100
วัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
23 18
3
- 44
ภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิด
52.27 40.91 6.82 - 100
การเรียนรู
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
28 13 2
1
- 44
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่
63.64 29.55 4.55 2.27 - 100
ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
26 14 4
- 44
เคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน
59.09 31.82 9.09 - 100
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดง
28 15 1
- 44
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป
63.64 34.09 2.27 - 100
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่
23 20 1
- 44
ทันสมัยในการจัดนิทรรศการภายใน
52.27 45.45 2.27 - 100
73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลใน
21 20 2
1 44
การจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลก
47.73 45.45 4.55 - 2.27 100
ใหม ดึงดูด และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรี
28 15 1
- 44
อุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิดริเริ่ม
63.64 34.09 2.27 - 100
สรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง
24 18 2
- 44
ภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสามารถ
54.55 40.91 4.55 - 100
สื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรี
26 17 1
- 44
อุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัย
59.09 38.64 2.27 - 100
เหมาะกับการศึกษาหาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดง
24 17 3
- 44
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป
54.55 38.64 6.82 - 100
78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุ 20 19 5
- 44
เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี
45.45 43.18 11.36 - 100
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบ 20 21
3
- 44
การจัดแผนผังในการเดินชมนิทรรศการใน
45.45 47.73 6.82 - 100
พิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ
80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี 19 20
2
- 44
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอก
43.18 45.45 11.36 - 100
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
อยางดี
81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนให 12 29
3
- 44
เห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง 27.27 65.91 6.2 - 100
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจ
20 19
4
1
- 44
อยางชัดเจน
45.45 43.18 9.09 2.27 - 100
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ 23 19
2
- 44
พรอมใหบริการ
52.27 43.18 4.55 - 100
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยม 25 18
1
- 44
แจมใส
56.82 40.91 2.27 - 100
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับ 23 21
- 44
จํานวนผูมาเยี่ยมชม
52.27 47.73 - 100
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดาน
27 17
- 44
ศิลปวัฒนธรรม
61.36 38.64 - 100
87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดาน
22 21
1
- 44
ภาษาตางประเทศในระดับดี
50.00 47.73 2.27 - 100
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนัก
25 18
- 44
ถายทอดที่ดี
56.82 43.18 - 100
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไป
29 15
- 44
ศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและ
65.91 34.09 - 100
ตางประเทศ
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิวเซียม
26 17
1
- 44
ดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความ 59.09 38.64 2.27 - 100
ตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด
25 17
2
- 44
การศึกษาดานการสราง การดูแลรักษาและ
56.82 38.64 4.55 - 100
ซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียม
27 16
1
- 44
ดนตรีอุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและ
61.36 36.36 2.27 - 100
เผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดาน
23 15
5
1
- 44
การสงเสริมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อให 52.27 34.09 11.36 2.27 - 100
เกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใช 25 14
2
3
- 44
เวลาวางใหเกิดประโยชน
56.82 31.82 4.55 6.82 - 100
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับ 21 20
2
- 44
ความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร
47.73 45.45 6.82 - 100
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนํา
27 16
1
- 44
ความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได
61.36 36.36 2.27 - 100
97 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับ
28 14
2
- 44
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุข
63.64 31.82 4.55 - 100
จากการเขาชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความ
23 18
3
- 44
ภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของ
52.27 40.91 6.82 - 100
ชาติ
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
27 17
- 44
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะ 61.36 38.64 - 100
เดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศ
ทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
28 15
1
- 44
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุก
63.64 34.09 2.27 - 100
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสราง
23 19
2
- 44
เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ 52.27 43.18 4.55 - 100
การพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
28 14
2
- 44
ทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออก 63.64 31.82 4.55 - 100
เฉียงใต
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขาย
27 14
2
1
- 44
นักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี 61.36 31.82 4.55 2.27 - 100
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อ
22 15
4
3
- 44
การคนควาเพิ่มเติม
50.00 34.09 9.09 6.82 - 100
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสวนงานภายใน 18 19
6
1
- 44
ที่ทําหนาที่ทางการตลาด
40.91 43.18 13.64 2.27 - 100
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
21 20
3
- 44
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย
47.73 45.45 6.82 - 100
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดิน 27 14
3
- 44
ชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย
61.36 31.82 6.82 - 100
108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบาย 29 15
- 44
ที่สามารถเขาใจไดงาย
65.91 34.09 - 100
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ตารางที่ 12 แสดงคาความถี่ และรอยละในแตระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาคใต (ตอ)
ภาคใต
ความคาดหวังของสถานศึกษา
ระดับความคาดหวัง
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอ
มาก มาก ปาน นอย นอย รวม
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภท 25 17
2
- 44
ตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชนเอกสารแผนพับ 56.82 38.64 4.55 - 100
โปสเตอร วิดีทัศนโทรทัศนตลอดทั้งการ
เผยแพรขอมูลทาง Internet
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่
27 16
1
- 44
สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม 61.36 36.36 2.27 - 100
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ 29 14
1
- 44
ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสาร
65.91 31.82 2.27 - 100
สาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการ
28 15
1
- 44
ทุกวัน
63.64 34.09 2.27 - 100
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนาย
26 12
6
- 44
ของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่
59.09 27.27 13.64 - 100
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษา 24 16
4
- 44
ความปลอดภัยที่ดี
54.55 36.36 9.09 - 100
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความ 27 15
1
1
- 44
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
61.36 34.09 2.27 2.27 - 100
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความ 27 16
1
- 44
สะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ
61.36 36.36 2.27 - 100
117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถ 18 23
3
- 44
เพียงพอตอการใชบริการ
40.91 52.27 6.82 - 100
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชม 24 17
2
1
- 44
ที่เหมาะสม ไมแพง
54.55 38.64 4.55 2.27 - 100
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชม
28 16
- 44
ราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน 63.64 36.36 - 100
นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดง 23 20
1
- 44
ที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม
52.27 45.45 2.27 - 100
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จากตารางที่ 12 พบวา ความคาดหวังของมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เมื่อพิจารณาแยกตาม
ตัวแปรแลว พบวา กลุมตัวอยางในภาคใต มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 10 อันดับแรก ไดแก ขอ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสราง
รายได ขอ 42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ ขอ 45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทางวิชาการที่สอดแทรกไปกับความบันเทิง
เพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู (32) คิดเปนรอยละ 72.73 ขอ 28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรู
และเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต (31) คิดเปนรอยละ 70.45 ขอ 4 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
การจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่ สมบูรณแบบ ขอ 17
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ ขอ 27 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอ 36 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได ขอ 47
มิวเซียมดนตรี อุษาคเนย ควรมีการบริห ารจัดการอย างเปน ระบบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย ขอ 62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา (30) คิดเปน
รอยละ 68.18 ขอ 9 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหล งเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามี
สวนรวมในการศึกษา ขอ 23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง
ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ ขอ 31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่สําคัญ
ของประเทศในการเผยแพรองคความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต ขอ 39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีกิจ กรรมหลัก ที่เปนจุด เดน ขอ 52 มิว เซียมดนตรีอุษ าคเนยควรมีนัก วิช าการศึกษาเปน
ผูประสานงานกับสถานศึกษา ขอ 81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ
ที่นํามาเสนอและจัดแสดง ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถ
เขาใจไดงาย ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถ
โดยสารสาธารณะ (29) คิดเปนรอยละ 65.91 ขอ 21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการ
ความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม ขอ 44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจ
และกําหนดขอบเขตของ กลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม ขอ 50 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดมีห นวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับ ผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
ขอ 53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ ขอ 54 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยางเพียงพอ ขอ 61 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 69 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน ขอ 71 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 74 การจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู ขอ 97 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษ าคเนยทําใหไดใชเ วลาวางใหเกิด ประโยชน
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ขอ 100 มิว เซีย มดนตรีอุษาคเนยค วรมีการประสานงานระหวางพิพิธ ภัณ ฑและทุกหนวยงานที่
เกี่ย วของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ขอ 102 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดาน
พิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน
ขอ 119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรีย น
นักศึกษา ฯลฯ (28) คิดเปนรอยละ 63.64 ขอ 14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิง
เขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู
ขอ 30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว ขอ 38
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
เนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรทําการ
สํารวจและกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม ขอ 51 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจ
รักดานศิลปวัฒนธรรม ขอ 92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการ
ศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย ขอ 96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได ขอ 99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวาง
พิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน ขอ 103 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี ขอ 107 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรสรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม ขอ 115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีหองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ขอ 116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ (27) คิดเปนรอยละ 61.36 ขอ 6 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก ขอ 11 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 24 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอ
การใชงาน ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี
ขอ 38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 41 การจัดกิจกรรมภายใน
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอกสถานที่ ขอ 49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวาง
มาตรฐานกํา กับ ตรวจสอบเพื่อ ใหเ ปน สว นหนึ่ง ของการประกันคุณภาพ ขอ 70 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในมิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทัน สมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
ขอ 90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิว เซียมดนตรีอุษาคเนยจะสามารถตอบสนองความ
ตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีราน
จําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ (26) คิดเปนรอยละ 59.09 ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่
มีความทันสมัย ขอ 18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความ
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เขาใจ คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริม
การศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ขอ 37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปด
โอกาสใหผูชมมีสวนรว มในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ ขอ 46
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุ
ที่นํามาจัดแสดง ขอ 48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ขอ 57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/กิจกรรม
ของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ ขอ 58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอจัดแสดง ขอ 63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัด
แสดงในนิทรรศการ ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้ม
แยมแจมใส ขอ 88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี ขอ 91 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดการศึกษาดานการสราง การดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค
ขอ 94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ขอ 109 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชนเอกสารแผน พับ โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพรขอมูลทาง Internet (25) คิดเปนรอยละ 56.82 ขอ 1 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม ขอ 15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปน
แหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และจินตนาการ ขอ 25 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรให
ความสําคัญกับผูชมในทุกๆ วัย ขอ 75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธี การจัดแสดงภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรสามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย (24) คิดเปนรอยละ 54.55 ขอ 7 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูล
ไดงาย ขอ 10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรี ยนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยค วรมีอุป กรณในการนํา เสนอที่มีค วาม
ทันสมัย ขอ 67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิด
และวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค ขอ 72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด
นิทรรศการภายใน ขอ 83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ ขอ 85
ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
มีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด อนุรักษ ภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 98 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ ขอ 101 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ขอ 120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่
สวยงาม (23) คิดเปนรอยละ 52.27 ของผูตอบดังกลาว โดยขอที่มีระดับความคาดหวังมากใน 10
อันดับแรก ไดแก ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ (23)
คิดเปนรอยละ 52.27 ขอ 79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดิน
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ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ ขอ 85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่
เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม ขอ 87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดานภาษาตางประเทศใน
ระดับดี (21) คิดเปนรอยละ 47.73 ขอ 22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขามา
ศึกษาหาความรู ขอ 64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการ
ใหมีความทันสมัย ขอ 72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดนิทรรศการ
ภายใน ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลก
ใหม ดึงดูด และนาสนใจ ขอ 80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี ขอ 95 การเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอษุ าคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ขอ
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่หลากหลาย ขอ 120 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม (20) คิดเปนรอยละ 45.45
ขอ 10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน ขอ 60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และ
สามารถสื่อความหมายไดงาย ขอ 65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผู ชมในทุกๆ วัย
ขอ 78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ขอ 82 ภัณฑารักษ
ผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน ขอ 83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ
พรอมใหบ ริการ ขอ 101 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีก ารสรางเครือขายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอ 105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
สวนงานภายในที่ทําหนาที่ทางการตลาด (19) คิดเปนรอยละ 43.18 ขอ 5 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี
ขอ 13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และความคิด ขอ 20 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี ขอ 24
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อการเผยแพรและสืบคนขอมูลที่
สะดวกตอการใชงาน ขอ 37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ ขอ 55 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยตองมี
งบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ ขอ 58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรค
ในการนําเสนอจัดแสดง ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย
ขอ 67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยค วรจัด นิท รรศการที่ส ะทอ นใหเ ห็น ถึง รากฐานทางความคิด และ
วัฒนธรรมของคนในภูมิภาค ขอ 68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชม
เห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู ขอ 75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรสามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย ขอ 84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่
ดียิ้มแยมแจมใส ขอ 88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี ขอ 98 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ (18) คิดเปนรอยละ
40.19 ขอ 2 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสราง
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอ 34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อ
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สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ขอ 56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงาน
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ 57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรวางแผน
โครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับความสําคัญ ขอ 76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู ขอ 77 พิพิธภัณฑ
ควรมีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป ขอ 86 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม ขอ 90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาการจัดตั้งมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยจะ
สามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 91 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการศึกษาดานการสราง การดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องดนตรีใน
ภูมิภาค ขอ 99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกัน
เพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน ขอ 109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อ
ประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรูเชนเอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศนโทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพร
ขอมูลทาง Internet ขอ 118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง (17)
คิดเปนรอยละ 38.64 ขอ 12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum)
ขอ 15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และ
จินตนาการ ขอ 26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมดนตรี
ขอ 32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
ขอ 38 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง ขอ 46 มิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัด
แสดง ขอ 66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่ งเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู ขอ 92 ผูบริหาร และครูมีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยในดานการศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย ขอ 96 ผูเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได ขอ 110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
สรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขาชม ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ขอ 116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ขอ 119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก
ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ (16) คิดเปนรอยละ 36.36 ขอ 1 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
แหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับสังคม ขอ 23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 4
ลักษณะ คือ ขอมูลเสียง ขอมูลภาพ ข อมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 35 ควรขึ้น
ทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรูซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา ขอ 49 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการวางมาตรฐานกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ขอ 61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดงได ขอ 63
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามาจัดแสดงในนิทรรศการ ขอ 71
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป ขอ 74 การจัดแสดง
นิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิด ริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ ที่
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นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดานการสงเสริม
สืบทอด อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู ขอ 100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงาน
ระหวางพิพิธภัณฑและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอ 104 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคน ควาเพิ่ม เติม ขอ 108 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยค วรมีปา ย
คําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย ขอ 112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน ขอ 115
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ (15) คิดเปนรอยละ 34.09
ขอ 11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 18
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะชวยใหความรูทางวิชาการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอ 43 มิวเซียมดนตรี
อุษ าคเนยค วรจัด กิจ กรรมตามความตองการของแตล ะกลุม เปา หมายและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ขอ 44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรทําการสํารวจและกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมาย
เพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม ขอ 50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ ขอ 51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม ขอ 62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในให
เหมาะสมและคุมคา ขอ 70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และ
โรงเรียน ขอ 94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ขอ 97 ผูเขา
ชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขจากการเขา ชม
พิพิธ ภัณฑ ขอ 102 มิว เซีย มดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือ ขายทางดานพิพิธ ภัณ ฑดนตรีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ขอ 103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรู
ดานดนตรี ขอ 107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่ชัดเจนและสามารถเขาใจได
งาย ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสาร
สาธารณะ (14) คิดเปนรอยละ 31.82 ขอ 14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามา
ผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและถายทอดความรู ขอ
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑในรูปแบบใหม ขอ 27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขอ 29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญ
ของประเทศ ขอ 31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่สําคัญของประเทศในการเผยแพรองค
ความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต ขอ 40 มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนน กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ขอ 41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
กิจกรรมนอกสถานที่ ขอ 47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ขอ 54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษา
ใหความรูภ ายในพิพิธ ภัณ ฑอยา งเพีย งพอ ขอ 69 มิว เซีย มดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัด แสดง
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน (13) คิดเปนรอยละ 29.55 เมื่อพิจารณาขอที่เหลือ
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พบวามีระดับความคาดหวังปานกลางถึงนอยที่สุดใน 10 อันดับ ไดแก ขอ 3 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่
มีความทันสมัย ขอ 7 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปน
ระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ขอ 73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัด
แสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ (1) คิดเปนรอยละ 2.27
4. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย ดวยการวิเคราะหมัชฌิมเลขคณิต ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)รายละเอียดดัง
ตารางที่ 13 และ 14
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม
กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
ความคาดหวังของ กิโลเมตรของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
(n = 63)
สวน
ระดับ
สวน
ระดับ
อุษาคเนย
มัชฌิม
เลขคณิต
(

1

2

ˉx )

เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

รวม (n=371)

ความสําคั มัชฌิม
ญ
เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
ขององค
มาตร
ประกอบ
ฐาน
(S.D.)

มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
แหลงสรางจิตสํานึก 4.38 0.75 มาก 4.36 0.71 มาก 4.36 0.72
สาธารณะใหกับ
สังคม
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิด
กระบวนการจัดการ 4.30 0.64 มาก 4.39 0.63 มาก 4.37 0.63
ความรูเพื่อสราง
บรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

มาก

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

3 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนํา
ความรูดานดนตรีที่มี
อยูตามประเทศตาง ๆ
4.22 0.63 มาก 4.32 0.78 มาก 4.30 0.75
มาบริหารจัดการ
ความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย
4 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดการความรูเพื่อ
นําไปสูการสรางสรรค 4.33 0.67 มาก 4.37 0.69 มาก 4.36 0.69
นิทรรศการ และ
กิจกรรมภายในที่
สมบูรณแบบ
5 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ 3.97 0.82 มาก 4.23 0.73 มาก 4.18 0.75
บริหารจัดการความรู

มาก

มาก

มาก

369
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

6 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการความรู
ที่สมบูรณแบบเพื่อ 4.32 0.71 มาก 4.38 0.70 มาก 4.37 0.70
นําไปสูการพัฒนา
ความรูทางดานดนตรี
ของโลก
7 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถ
ดําเนินการใหเกิดการ
บริหารจัดการความรู 4.44 0.67 มาก 4.40 0.70 มาก 4.40 0.70
เปนระบบและ
สามารถเขาถึงขอมูล
ไดงาย
8 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูที่เปน
ศูนยกลางของการ 4.30 0.75 มาก 4.40 0.70 มาก 4.38 0.70
เรียนรูดานดนตรีใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

มาก

มาก

มาก

370
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

9

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

มิวเซียมดนตรี
4.36 0.81 มาก 4.45
อุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูที่เปด
โอกาสใหทุกคนเขา
มามีสวนรวมใน
การศึกษา
10 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
แหลงเรียนรูควรมี
4.40 0.66 มาก 4.42
ความยืดหยุน และ
ตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใช
นวัตกรรมและ
4.48 0.64 มาก 4.49
เทคโนโลยีเขามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู
12 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
4.17 0.83 มาก 4.33
พิพิธภัณฑมีชีวิต
(living museum)

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

0.65 มาก

4.44 0.68 มาก

0.68 มาก 4.41 0.67

มาก

0.63 มาก 4.49 0.63

มาก

0.74 มาก 4.30 0.76

มาก

371
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

13 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
สถานที่แลกเปลี่ยน
ความรู และความคิด
14 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนํา
ความบันเทิงเขามา
ผสมผสานกับการ
เรียนบันเทิงศึกษา
(เพื่อใชในการเรียนรู
และถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลง
บันเทิงศึกษา
(Edutainment) ที่
สรางความรูความคิด
และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงที่
ใหความรูและนับเปน
ตนทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถสรางรายได

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.40 0.73 มาก 4.38 0.69 มาก 4.39 0.69

มาก

4.25 0.74 มาก 4.48 0.64 มาก 4.44 0.66

มาก

4.40 0.71 มาก 4.52 0.60

มาก
มาก
4.50 0.62
ที่สุด
ที่สุด

4.46 0.61 มาก 4.53 0.65

มาก
มาก
4.52 0.64
ที่สุด
ที่สุด

372
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

17 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรแสดงถึง
ความเปนเอกลักษณ
ประวัติศาสตรของชาติ
18 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควร
นําเสนอวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของผูคน
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
สถานที่ในการพัฒนา
ความคิดความเขาใจ
คุณคา ทัศนคติ
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑใน
รูปแบบใหม
20 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรที่
เชื่อมโยงความรูสึก
และจิตใจของคน ให
คนเขาใจถึง
วัฒนธรรมดนตรี

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

4.52 0.53

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
มาก
มาก
4.51 0.66
4.51 0.64
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.42 0.56 มาก 4.46 0.70 มาก 4.45 0.67

มาก

4.30 0.84 มาก 4.47 0.69 มาก 4.44 0.72

มาก

4.30 0.61 มาก 4.45 0.64 มาก 4.42 0.64

มาก

373
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

21 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสราง
จินตนาการความ
4.31 0.61 มาก 4.46 0.68 มาก 4.44 0.67
รื่นรมย และความ
เพลิดเพลินใหกับ
ผูเขาชม
22 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสิ่ง
4.37 0.68 มาก 4.41 0.67 มาก 4.40 0.67
ดึงดูดใหคนอยากเขา
มาศึกษาหาความรู
23 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
เก็บขอมูลใน 4
ลักษณะ คือ ขอมูล
4.36 0.66 มาก 4.48 0.65 มาก 4.46 0.65
เสียง ขอมูลภาพ
ขอมูลวัตถุของจริง
ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

มาก

มาก

มาก

374
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูใ นรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

24 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบของดิจิตอล 4.40 0.63 มาก 4.46 0.65 มาก 4.45 0.65
เพื่อการเผยแพรและ
สืบคนขอมูลที่สะดวก
ตอการใชงาน
25 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนกลไก
สําคัญของการศึกษา
ดานดนตรีที่จะชวย
ใหความรูทาง
มาก
4.44 0.64 มาก 4.47 0.64
4.47 0.64
วิชาการเกี่ยวกับ
ที่สุด
วัฒนธรรมดนตรีของ
ประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
26 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรทํา
หนาที่ในการสืบทอด 4.41 0.93 มาก 4.44 0.70 มาก 4.44 0.74
และถายทอด
วัฒนธรรมดนตรี

มาก

มาก

มาก

375
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ขอ
ที่

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

27 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
แหลงรวบรวมองค
ความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี
28 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
ศูนยกลางการวิจัย
ทางดานดนตรีใน
ภูมิภาค
29 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่
แสดงถึงความเจริญ
ของประเทศ
30 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรม
ดนตรีที่นําไปสูการ
ทองเที่ยว

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.50 0.67

มาก
4.46 0.67 มาก 4.46 0.67
ที่สุด

มาก

4.70 0.50

มาก
4.45 0.74 มาก 4.50 0.71
ที่สุด

มาก

4.60 0.55

มาก
มาก
มาก
4.51 0.65
4.53 0.64
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.27 0.77 มาก 4.43 0.73 มาก 4.40 0.73

มาก

376
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

31 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
สถานที่ที่สําคัญของ
ประเทศในการ
เผยแพรองคความรู
ดานดนตรีตะวันออก
เฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควร
สงเสริมการศึกษา
สนับสนุนดานการ
เรียนการสอนเชิง
บูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลง
การเรียนรูและเปน
แหลงการศึกษา
ตลอดชีวิต
34 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลง
การเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
4.50 0.64 มาก 4.50 0.63
ที่สุด

มาก

4.46 0.56 มาก 4.41 0.68 มาก 4.41 0.66

มาก

4.51 0.59

มาก
4.47 0.66 มาก 4.47 0.66
ที่สุด

มาก

4.53 0.61

มาก
4.41 0.67 มาก 4.43 0.66
ที่สุด

มาก

4.50 0.60
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

35 ควรขึ้นทะเบียนมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
ใหเปนแหลงการ
เรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับ
สถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นวิชา
พิพิธภัณฑเพื่อให
นําไปเทียบโอนคิด
เปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปด
โอกาสใหผูชมมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ
รวมทั้งเสนอแนวทาง
ที่ตองการเรียนรูดาน
อื่น ๆ
38 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
พัฒนากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.48 0.67 มาก 4.42 0.68 มาก 4.43 0.70

มาก

4.47 0.71 มาก 4.47 0.68 มาก 4.46 0.70

มาก

4.41 0.66 มาก 4.46 0.67 มาก 4.45 0.67

มาก

มาก
4.44 0.67 มาก 4.45 0.65
ที่สุด

มาก

4.53 0.60

378
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

39 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
กิจกรรมหลักที่เปน
จุดเดน
40 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเนน
กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ
41 การจัดกิจกรรม
ภายในมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปน
กิจกรรมนอกสถานที่
42 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรให
องคกรทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.60 0.55

มาก
4.46 0.69 มาก 4.49 0.67
ที่สุด

4.51 0.64

มาก
มาก
มาก
4.54 0.65
4.53 0.65
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

มาก

4.43 0.64 มาก 4.41 0.72 มาก 4.42 0.71

มาก

4.44 0.67 มาก 4.51 0.67 มาก 4.50 0.67

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

43 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัด
กิจกรรมตามความ
มาก
มาก
ตองการของแตละ 4.67 0.54
4.48 0.69 มาก 4.51 0.67
ที่สุด
ที่สุด
กลุมเปาหมายและ
สงเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย
44 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรทําการ
สํารวจและกําหนด
มาก
มาก
ขอบเขตของ
4.48 0.80 มาก 4.50 0.66
4.50 0.68
ที่สุด
ที่สุด
กลุมเปาหมายเพื่อ
นํามาใชในการ
วางแผนจัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
กิจกรรมทางวิชาการ
ที่สอดแทรกไปกับ
4.40 0.69 มาก 4.42 0.71 มาก 4.42 0.71 มาก
ความบันเทิงเพื่อ
ความสนุกสนานใน
การเรียนรู
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

46 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการที่เปน
มาก
มาก
มาก
การควบคุม และ
4.60 0.61
4.51 0.66
4.52 0.65
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
รักษาความปลอดภัย
ใหกับวัตถุที่นํามาจัด
แสดง
47 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการอยาง
มาก
มาก
4.57 0.59
4.50 0.64 มาก 4.51 0.63
เปนระบบเพื่อใหการ
ที่สุด
ที่สุด
ดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย
48 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
นําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง
4.37 0.77 มาก 4.40 0.73 มาก 4.40 0.73 มาก
และพัฒนาการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ

381
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

49 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
วางมาตรฐานกํากับ
ตรวจสอบเพื่อให
เปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดมี
หนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ดูแลรับผิดชอบ
และบริหารงาน
พิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
บริหารจัดการที่มุงให
ประโยชนตอสังคม
52 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
นักวิชาการศึกษาเปน
ผูประสานงานกับ
สถานศึกษา

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
4.44 0.74 มาก 4.46 0.73
ที่สุด

มาก

4.30 0.54 มาก 4.42 0.70 มาก 4.40 0.71

มาก

4.51 0.64

4.54 0.61

มาก
มาก
มาก
4.49 0.65
4.50 0.65
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.48 0.60 มาก 4.55 0.65

มาก
มาก
4.54 0.64
ที่สุด
ที่สุด

382
ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

53 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
บุคลากรชํานาญ
เฉพาะทางดนตรีและ
พิพิธภัณฑ
54 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดใหมี
เจาหนาที่การศึกษา
ใหความรูภายใน
พิพิธภัณฑอยาง
เพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยตองมี
งบประมาณที่
เพียงพอในการ
บริหารจัดการ
56 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
แผนงานบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.51 0.62

มาก
4.46 0.70 มาก 4.47 0.69
ที่สุด

มาก

4.51 0.56

มาก
4.47 0.68 มาก 4.48 0.66
ที่สุด

มาก

4.41 0.66 มาก 4.43 0.69 มาก 4.43 0.68

มาก

4.50 0.54

มาก
มาก
4.49 0.67 มาก 4.49 0.65
ที่สุด
ที่สุด
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
กลุมตัวอยางจําแนก
ตั้งอยูในรัศมี 30
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

57 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควร
วางแผนโครงการ/
กิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ
ตามลําดับ
ความสําคัญ
58 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
ความคิดสรางสรรค
ในการนําเสนอจัด
แสดง
59 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
อุปกรณในการ
นําเสนอที่มีความ
ทันสมัย
60 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควร
นําเสนอดวยเสียงที่มี
ความเหมาะสม และ
สามารถสื่อความหมาย
ไดงาย

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.35 0.68 มาก 4.47 0.68 มาก 4.45 0.68

มาก

4.57 0.53

มาก
มาก
4.49 0.63 มาก 4.51 0.62
ที่สุด
ที่สุด

4.63 0.60

มาก
มาก
มาก
4.53 0.62
4.55 0.62
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.57 0.53

มาก
มาก
4.48 0.69 มาก 4.50 0.67
ที่สุด
ที่สุด
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มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)

ความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่มีตอ
ขอที่
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
(n = 308)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(n = 63)
มัชฌิม
เลข
คณิต
(

61 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
เครื่องดนตรีที่
สามารถหยิบจับและ
ทดลองของที่จัด
แสดงได
62 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดสรร
พื้นที่ภายในให
เหมาะสมและคุมคา
63 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรให
ความสําคัญกับ
เนื้อหา และวัตถุที่
นํามาจัดแสดงใน
นิทรรศการ
64 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาใน
การจัดแสดง
นิทรรศการใหมีความ
ทันสมัย

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

รวม (n=371)

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
ความสําคัญ
เบี่ยงเบน
เบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.48 0.64 มาก 4.51 0.72 มาก 4.50 0.71

4.52 0.60

มาก
มาก
มาก
4.52 0.64
4.52 0.63
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.46 0.67 มาก 4.44 0.66 มาก 4.44 0.66

4.61 0.55

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
4.50 0.65
4.52 0.63
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

65 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรให
ความสําคัญกับผูชม
ในทุกๆวัย
66 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรให
ความสําคัญกับการ
จัดนิทรรศการซึ่งเปน
กระบวนการสื่อสารที่
สําคัญในการ
ถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัด
นิทรรศการที่สะทอน
ใหเห็นถึงรากฐาน
ทางความคิดและ
วัฒนธรรมของคนใน
ภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัด
นิทรรศการภายในที่
ทําใหผูชมเห็นคุณคา
และกอใหเกิดการ
เรียนรู

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

4.70 0.50

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
มาก
มาก
4.55 0.59
4.57 0.58
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.48 0.53 มาก 4.46 0.64 มาก

4.46 0.62 มาก

มาก
4.47 0.68 มาก 4.48 0.67
ที่สุด

มาก

4.40 0.75 มาก 4.48 0.66 มาก 4.46 0.67

มาก

4.54 0.61
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

69 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรและนิทรรศการ
ชั่วคราวที่ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่
ไปตามวัด ชุมชน
และโรงเรียน
71 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียนตลอดทั้งป
72 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดนิทรรศการ
ภายใน

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

4.50 0.53

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
มาก
มาก
4.54 0.61
4.54 0.60
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

มาก
4.47 0.65
ที่สุด

มาก

4.30 0.84 มาก 4.39 0.71 มาก 4.38 0.73

มาก

4.30 0.78 มาก 4.42 0.67 มาก 4.40 0.69

มาก

4.43 0.59 มาก 4.48 0.67
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

73 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควร
นําเสนอขอมูลในการ
จัดแสดงนิทรรศการ 4.40 0.73 มาก 4.44 0.67 มาก 4.43 0.68
ที่มีความแปลก
ใหม ดึงดูด และ
นาสนใจ
74 การจัดแสดง
นิทรรศการภายในมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรกอใหเกิด
4.33 0.72 มาก 4.47 0.66 มาก 4.44 0.67
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคกิจกรรม
ใหม ๆ ที่นาสนใจ
เพื่อนําไปสูการเรียนรู
75 รูปแบบของ
นิทรรศการและ
วิธีการจัดแสดง
ภายในมิวเซียมดนตรี 4.43 0.64 มาก 4.48 0.65 มาก 4.47 0.65
อุษาคเนยควร
สามารถสื่อสารขอมูล
ใหเขาใจไดงาย

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

76 สถานที่จัด
นิทรรศการภายในมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรเปนระเบียบ
สวยงาม ทันสมัย
เหมาะกับการศึกษา
หาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการ
ปรับปรุงการจัดแสดง
นิทรรศการและ
กิจกรรมตาง ๆ
ตลอดทั้งป
78 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดนตรี
79 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดรูปแบบการจัด
แผนผังในการเดินชม
นิทรรศการใน
พิพิธภัณฑให
เหมาะสมกับ
ผูใชบริการ

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
4.49 0.61 มาก 4.49 0.61
ที่สุด

มาก

4.46 0.71 มาก 4.48 0.65 มาก 4.48 0.66

มาก

4.46 0.64 มาก 4.44 0.67 มาก 4.44 0.67

มาก

4.40 0.75 มาก 4.45 0.64 มาก 4.44 0.66

มาก

4.51 0.64
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

80 บุคลากรภายในมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเปนอยางดี
81 ภัณฑารักษควร
ถายทอดความรูเพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงวัตถุ
ตางๆ ที่นํามาเสนอ
และจัดแสดง
82 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรใหความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน
83 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีมนุษยสัมพันธที่
ดีและพรอมใหบริการ
84 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีบุคลิกภาพที่ดี
ยิ้มแยมแจมใส

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.44 0.67 มาก 4.40 0.70 มาก 4.40 0.69

มาก

4.43 0.69 มาก 4.34 0.72 มาก 4.36 0.71

มาก

4.48 0.64 มาก 4.31 0.64 มาก 4.33 0.74

มาก

4.54 0.64

มาก
4.43 0.67 มาก 4.45 0.67
ที่สุด

มาก

4.57 0.59

มาก
มาก
มาก
4.51 0.69
4.52 0.68
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

85 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีจํานวนที่
เพียงพอกับจํานวนผู
มาเยี่ยมชม
86 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีใจรักดาน
ศิลปวัฒนธรรม
87 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศใน
ระดับดี
88 ภัณฑารักษผูนําชม
ควรเปนนักสื่อสาร
และนักถายทอดที่ดี
89 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสง
ภัณฑารักษไปศึกษาดู
งานดานพิพิธภัณฑ
ทั้งในและ
ตางประเทศ

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

มาก
4.44 0.66 มาก 4.47 0.65
ที่สุด

มาก

4.20 0.98 มาก 4.48 0.70 มาก 4.43 0.77

มาก

4.38 0.79 มาก 4.46 0.68 มาก 4.45 0.70

มาก

4.40 0.79 มาก 4.47 0.64 มาก 4.46 0.70

มาก

4.60 0.61

4.62 0.55

มาก
มาก
มาก
4.54 0.66
4.55 0.64
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

90 ผูเขาชมมีความ
คาดหวังวาการจัดตั้ง
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยจะสามารถ
มาก
4.56 0.56
4.43 0.67 มาก 4.45 0.66
ตอบสนองความ
ที่สุด
ตองการในการเรียนรู
ดานดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
จัดการศึกษาดานการ
4.44 0.67 มาก 4.40 0.64 มาก 4.41 0.70
สราง การดูแลรักษา
และซอมแซมเครื่อง
ดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมี
ความคาดหวังตอมิว
เซียมดนตรีอุษาคเนย
มาก
4.46 0.62 มาก 4.50 0.67
4.49 0.60
ในดานการศึกษาวิจัย
ที่สุด
และเผยแพรขอมูล
ดานดนตรีที่ทันสมัย

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

93 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
บทบาทในดานการ
สงเสริมสืบทอด
อนุรักษภูมิปญญา
เพื่อใหเกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยทําให
ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
95 การเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยทําให
ไดรับความรูในเรื่อง
ของประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณีตาง ๆ
96 ผูเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปถายทอด
ใหกบั ผูอื่นได

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.21 0.97 มาก 4.36 0.79 มาก 4.33 0.82

มาก

4.46 0.67 มาก 4.45 0.64 มาก 4.46 0.72

มาก

4.60 0.61

มาก
4.45 0.69 มาก 4.47 0.67
ที่สุด

มาก

4.51 0.62

มาก
4.42 0.71 มาก 4.43 0.70
ที่สุด

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

97 ผูเขาชมมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควร
ไดรับความ
สนุกสนาน
4.43 0.64 มาก 4.44 0.64 มาก 4.44 0.68 มาก
เพลิดเพลิน และมี
ความสุขจากการเขา
ชมพิพิธภัณฑ
98 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจใน 4.46 0.62 มาก 4.40 0.66 มาก 4.41 0.66 มาก
ความเปนวัฒนธรรม
ดนตรีของชาติ
99 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวาง
มาก
มาก
มาก
พิพิธภัณฑในลักษณะ 4.54 0.59
4.51 0.66
4.51 0.65
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
เดียวกันเพื่อรวมกัน
สรางระบบและทิศ
ทางการดําเนินงาน
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

100 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวาง
พิพิธภัณฑและทุก
4.44 0.67 มาก 4.48 0.66 มาก 4.48 0.66
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
สรางเครือขายทั้งใน
ประเทศและ
4.43 0.69 มาก 4.44 0.68 มาก 4.44 0.68
ตางประเทศเพื่อการ
พัฒนางานและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
เครือขายทางดาน
4.44 0.76 มาก 4.40 0.71 มาก 4.41 0.72
พิพิธภัณฑดนตรีใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

103 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
เครือขายนักวิชาการ
ดนตรีเพื่อพัฒนา
ความรูดานดนตรี
104 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
หองสมุดเพื่อการ
คนควาเพิ่มเติม
105 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสวน
งานภายในที่ทํา
หนาที่ทางการตลาด
106 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
ผานสื่อที่หลากหลาย
107 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
แผนผังการเดินชมที่
ชัดเจนและสามารถ
เขาใจไดงาย

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.48 0.78 มาก 4.42 0.77 มาก 4.43 0.77

มาก

มาก
4.41 0.74 มาก 4.43 0.72
ที่สุด

มาก

4.41 0.80 มาก 4.38 0.75 มาก 4.39 0.76

มาก

4.56 0.56

4.50 0.67

มาก
มาก
มาก
4.50 0.71
4.50 0.70
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.57 0.56

มาก
4.47 0.71 มาก 4.49 0.69
ที่สุด

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

108 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีปาย
คําอธิบายที่สามารถ
เขาใจไดงาย
109 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทํา
สื่อประเภทตางๆเพื่อ
เผยแพรความรูเชน
เอกสารแผนพับ
โปสเตอร วิดีทัศน
โทรทัศนตลอดทั้ง
การเผยแพรขอมูล
ทาง Internet
110 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสราง
เว็บไซตที่สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของผูเขาชม
111 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรตั้งอยู
ในสถานที่ที่มีการ
เดินทางสะดวก และ
มีรถโดยสาร
สาธารณะ

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.62 0.58

มาก
มาก
มาก
4.51 0.68
4.53 0.66
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.59 0.64

มาก
4.43 0.74 มาก 4.46 0.72
ที่สุด

4.62 0.55

มาก
มากทึ่
มาก
4.50 0.66
4.52 0.65
ที่สุด
สุด
ที่สุด

4.52 0.69

มาก
มาก
มาก
4.55 0.68
4.55 0.68
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

112 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเปด
ใหบริการทุกวัน
113 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีราน
จําหนายของที่ระลึก
ตั้งอยูภายในพื้นที่
114 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี
115 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีหอง
สุขามีความสะอาด
และถูกสุขลักษณะ
116 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุ
ผูพิการ

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.30 0.71 มาก 4.46 0.69 มาก 4.43 0.69

มาก

4.62 0.61

มาก
มาก
มาก
4.50 0.69
4.52 0.68
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.62 0.55

มาก
มาก
มาก
4.50 0.71
4.52 0.68
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.56 0.67

มาก
4.46 0.71 มาก 4.48 0.70
ที่สุด

4.57 0.67

มาก
มาก
4.49 0.69 มาก 4.51 0.69
ที่สุด
ที่สุด

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในภาพรวม (ตอ)
กลุมตัวอยางซึ่ง
ตั้งอยูในรัศมี 30 กลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาคภูมิศาสตร
กิโลเมตรของ
รวม (n=371)
ความคาดหวังของ
(n = 308)
สถานศึกษาที่มีตอ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอที่
(n = 63)
มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย

มัชฌิม
เลข
คณิต
(

117 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
สถานที่จอดรถ
เพียงพอตอการใช
บริการ
118 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีอัตรา
คาเขาชมที่เหมาะสม
ไมแพง
119 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีบัตร
เขาชมราคาประหยัด
สําหรับเด็ก ผูสูงอายุ
นักเรียน นักศึกษา
ฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมี
อาคารจัดแสดงที่มี
เอกลักษณและภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

ˉx )

สวน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ มัชฌิม
สําคัญ เลขคณิต
ขององค
ประกอบ ( )

ˉx

สวน
ระดับ
ระดับ
สวน
ความสําคัญ
เบี่ยง ความสําคัญ มัชฌิม
เบี่ยงเบน
ขององค เลขคณิต
ขององค
เบน
มาตร
มาตร ประกอบ
ประกอบ
ฐาน
( )
ฐาน
(S.D.)
(S.D.)

ˉx

4.60 0.58

มาก
มาก
มาก
4.56 0.65
4.56 0.64
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.59 0.66

มาก
มาก
มาก
4.54 0.66
4.54 0.66
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

4.56 0.64

มาก
4.47 0.74 มาก 4.48 0.73
ที่สุด

4.63 0.58

มาก
มาก
มาก
4.51 0.62
4.53 0.61
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด

มาก

จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางซึ่งตั้งอยูในรัศมี 30 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(n= 63) พบวา ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 3.97- 4.70 แสดงวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูอํานวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
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เฉลี่ย(X)ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.50 - 0.93 แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน
กลุมตัวอยางจําแนกตามภาคภูมิศาสตร(n = 308) พบวา ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง
4.23 - 4.56 แสดงวากลุมตัว อย างซึ่งเปน ผู อํา นวยสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย( X )ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อ
พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบวา มีคาอยูระหวาง 0.59 - 0.79 แสดงวากลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน
โดยภาพรวม พบวา ตัวแปรทั้ง 120 ขอ อยูระหวาง 4.18 - 4.57 แสดงวากลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย( X )ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)พบวา มีคาอยูระหวาง 0.58 - 0.82แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย 2) เพื่อทราบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย 3) เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการมิว เซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปน แหลงเรียนรูที่
เหมาะสมกับสังคมไทย โดยขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอย ดัง นี้
1) การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย 2) การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3) การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหข อมูล และ 4) การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยให
เปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูบริหารสถานศึ ก ษาสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมไดแก กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตาม
ทองที่ ไดแก ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 เขต คือ สํานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษาเขต 1 และเขต 9 และผูบ ริห ารสถานศึก ษาสํา นัก งา นเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาในเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค และอําเภอพุทธมณฑล
จํานวน 5 เขต และโรงเรียนที่มีลักษณะการบริหารจัดการเปนองคกรมหาชน ซึ่งไดแก โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ รวมไดกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาจํา นวน
2 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา 12 คน กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลของโรงเรียน
มัธ ยมศึก ษาซึ่งตั้ง อยูใ นรัศ มี 30 กิโ ลเมตรของมหาวิท ยาลัย มหิด ล ประกอบดว ย กลุม ผูบ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 63 แหง โดยการ
แบงตามลักษณะพื้นที่การใหบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย เขตกําแพงแสน ดอนตูม
นครชัยศรี บางเลน เมืองนครปฐมและสามพราน จํานวน 63 โรงเรียน แลวสุมโรงเรียนจากแตละ
ลักษณะพื้นที่การศึกษาตามสัดสวน กลุมที่ 3 กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
ประกอบดวย กลุมผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 42 เขต และกลุม
ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 331 โรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 415 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(Semi - Structured Interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) และแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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461
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นไดขอคนพบสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย โดยเปรียบเทียบกันระหวาง 3 กลุมไดแก 1) กลุมที่ตั้ งอยูในรัศมี
30 กิ โ ลเมตรของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (n=63) 2) กลุ ม ตามภาคภู มิ ศ าสตร (n=308) และ
3) กลุมทั้งหมด (n=371) ผลการวิเคาะหและเปรียบเทียบมีดังตอไปนี้
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 กลุมพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ทั้ง 3 กลุมไดแก รอยละ 82.54 รอยละ 84.09 และรอยละ 83.83 ตามลําดับ ดานอายุพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 51 ปขึ้นไปทั้ง 3 กลุมคิดเปนรอยละ 85.71 รอยละ 65.91 และรอยละ 69.27
ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 84.13 รอยละ 83.77
และรอยละ 83.83 ตามลําดับ สวนดานประสบการณทํางานพบวา สวนใหญมีประสบการณทํางาน
มากกวา 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 76.20 รอยละ 81.17 และ 80.32 ตามลําดับ และดานตําแหนง
งานพบวา สวนใหญเปนผูอํานวยการโรงเรียน คิดเปนรอยละ 93.65 รอยละ 93.18 และ รอยละ
93.26 ตามลําดับ
2.ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
2.1 รอยละของระดับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากการวิเ คราะห ขอ มูล ทั้ง 3 กลุ ม พบวา ผู ตอบแบบสอบถามที่ ตั้งอยู ในรัศ มี 30
กิโ ลเมตรของมหาวิทยาลัย มหิด ล มีร ะดับ ความคาดหวังมากที่สุดใน 5 อัน ดับ แรก ไดแก ขอ 65
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย คิดเปนรอยละ 71.43 ขอ 28 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค ขอ 43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ขอ 59
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 69.84 และ ขอ
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 68.25
ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามที่จําแนกตามภาคภูมิศาสตร มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 5
อันดับแรก ไดแก ขอ 114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี คิดเปน
รอยละ 64.61 ขอ 52 มิว เซียมดนตรี อุษ าคเนยค วรมีนัก วิช าการศึก ษาเปน ผู ป ระสานงานกับ
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 62.99 ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงาน
ดานพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอ
ตอการใชบริการ คิดเปนรอยละ 62.66 และ ขอ 40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่ มี
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ คิดเปนรอยละ 62.34
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ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวา มีระดับความคาดหวังมากที่สุดใน 5 อันดับแรก
ไดแก ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก และมีรถโดยสาร
สาธารณะ คิดเปนรอยละ 64.15 ขอ 81 ภั ณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุ
ตางๆ ที่นํามาเสนอและจัดแสดง ขอ117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการ
ใชบริการ คิดเปนรอยละ 63.07 ขอ 118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม
ไมแพง คิดเปนรอยละ 61.99 และ ขอ 113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึก
ตั้งอยูภายในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 61.99 ตามลําดับ
ซึ่งจากวิเคราะหความคาดหวัง 5 อันดับแรกทั้ง 3 กลุมพบวา ขอคําถามที่ 113 อยูทั้ง
ในกลุมที่ตั้งไมเกิน 30 กิโลเมตรหางจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุมภาพรวม คิดเปนรอยละ 68.25
ตามลําดับ ในขณะที่ขอคําถามที่ 117 อยูทั้งในกลุมจําแนกตามภูมิศาสตรและกลุมภาพรวม คิดเปน
รอยละ 65.08 และรอยละ 63.07 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวา ไมมีขอคําถามใดที่อยูทั้ง 3 กลุม
พรอมกันใน 5 อันดับแรก
2.2 ระดับและคาเฉลี่ยของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากการวิเ คราะหขอ มูล ทั้ง 3 กลุม พบวา ผูต อบแบบสอบถามที่ตั้ง อยู ในรัศมี 30
กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับและคาเฉลี่ยของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยพบวา มีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรกไดแก ขอ 65 มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 ขอ 28
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีในภูมิภาค อยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ขอ 43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละ
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 ขอ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และ ขอ 59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอ
ที่มีความทันสมัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามที่จําแนกตามภาคภูมิศาสตร มีระดับและคาเฉลี่ยของความคาดหวัง
ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยพบวา มีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด 5 อันดับ
แรกไดแก ขอ 52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับสถานศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มี
การเดินทางสะดวก และมีรถโดยสารสาธารณะ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ขอ 69
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอ
ตอการใชบ ริการ อยู ในระดับมากที่สุ ด มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.63 และ ขอ 40 สนใจมิว เซียมดนตรี
อุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.63 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม มีระดับและคาเฉลี่ยของความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยพบวา มีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรกไดแก ขอ 65
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
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4.57 ขอ 89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภั ณ ฑารั ก ษ ไ ปศึ ก ษาดู ง านด า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ทั้งในและ
ตางประเทศ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ขอ 117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
สถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ขอ 59 มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และ ขอ 111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทาง
สะดวก และมีรถโดยสารสาธารณะ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 ตามลําดับ
ซึ่งจากวิเคราะหระดับและคาเฉลี่ยความคาดหวัง 5 อันดับแรกของทั้ง 3 กลุมพบวา
ขอคํา ถามที่ 65 อยูใ นระดับ มากที่สุด มีคา เฉลี่ย เทา กับ 4.69 และขอ คํา ถามที่ 59 อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ซึ่งอยูในกลุมบริเวณ 30 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุม
ที่ 3 ภาพรวมทุกกลุม และขอคําถามขอที่ 111 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 กับ
ขอคําถามที่ 117 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ซึ่งอยูในกลุมจําแนกตามภาคภูมิศาสตร
และกลุมภาพรวมทุกกลุม ตามลําดับ
3. องคประกอบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
องคประกอบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ประกอบดวย 8
ความคาดหวัง 82 ตัวแปร ดังนี้ 1) บทบาททางการศึกษา 2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม
4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลง
การเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก และ 8) การจัดการความรู มีคาสถิติ Chi - Square Sphericity
เทากับ 21446.203 (p < .01) แสดงวา เมตริกซสหสัมพันธนี้แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับคา KMO ซึ่งมีคาเทากับ 0.825 แสดงถึงความเหมาะสม
เพียงพอของขอมูล สามารถใชการวิเคราะหปจจัยไดในระดับ ดีมาก และจากคาไอเกนของปจจัย
ที่มากกวา 1.00 โดยมีคาไอเกน (eigenvalues) ตั้งแต 2.983 ถึง 20.040 และมีความแปรปรวนสะสม
เทากับรอยละ 42.508 ในแตละปจจัย ไดจัดเรียงลําดับตัวแปร ตามคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading)
ดังนี้
ความคาดหวังที่ 1 บทบาททางการศึกษา ประกอบดวย 13 ตัวแปร คือ 1) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย ควรมีการจัดแสดงนิ ทรรศการถาวรและนิท รรศการชั่วคราวที่ชัดเจน 2) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน และโรงเรียน 3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
ใชเ ทคโนโลยีที่ทัน สมัย ในการจัด นิทรรศการภายใน 4) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการ
ภายในที่ทําใหผูชมเห็นคุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู 5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญ
กับการจั ดนิทรรศการซึ่งเป นกระบวนการสื่ อสารที่สํา คัญ ในการถายทอดความรู 6) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งป 7) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอ
ขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการที่มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ 8) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย 9) รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิวเซียม
ดนตรี อุษาคเนยควรสามารถสื่ อสารขอ มูล ใหเ ขา ใจไดงา ย 10) มิว เซีย มดนตรีอุษ าคเนยค วรจัด
นิทรรศการที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐานทางความคิด และวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค 11) มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความทันสมัย 12) การจัด
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แสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ
ที่นาสนใจเพื่อนําไปสูการเรียนรู และ 13) สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุ ษาคเนยควร
เปนระเบียบสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
ความคาดหวังที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวย 11 ตัวแปร คือ 1) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑในลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทาง
การดําเนินงาน 2) ผูเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุข
จากการเขาชมพิพิธภัณฑ 3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยค วรมี ก ารสร า งเครื อ ข า ยทั้ ง ในประเทศและ
ตา งประเทศเพื่อ การพัฒ นางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ 4) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
ประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 5) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาติ 6) การเขาชมมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ 7) ผูเขาชม
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรู ที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นได 8) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 9) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมี
เครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนาความรูดานดนตรี 10) การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และ 11) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวางแผนทางการตลาดอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
ความคาดหวังที่ 3 บทบาททางสังคม ประกอบดวย 9 ตัวแปรคือ 1) มิวเซียมดนตรี อุษาคเนย
ควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ใหคนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี 2) มิวเซียมดนตรี อุษาคเนย
ควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความเขาใจ คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ในรูปแบบใหม
3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได
4) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่สรางความรู ความคิด และ
จินตนาการ 5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 6) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณประวัติศาสตรของชาติ 7) มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความเพลิดเพลินใหกับผูเขาชม 8) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับการเรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชใน
การเรียนรูและถายทอดความรู และ 9) มิว เซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living
museum)
ความคาดหวังที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการ ประกอบดวย 8 ตัวแปรคือ 1) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการ 2) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของ
ที่ระลึกตั้งอยูภายในพื้นที่ 3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง 4) มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดง
ที่มีเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม 6) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บ
ผูสูงอายุ ผูพิการ 7) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ และ
8) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
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ความคาดหวังที่ 5 บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ ประกอบดวย 11 ตัวแปรคือ
1) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ 2) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีนัก วิช าการศึก ษาเปน ผูประสานงานกับสถานศึกษา 3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากร
ชํานาญเฉพาะทางดนตรีและพิพิธภัณฑ 4) มิวเซียมดนตรีอุษ าคเนยค วรมีความคิ ดสรา งสรรคใ นการ
นําเสนอจัดแสดง 5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑตามลําดับ
ความสําคัญ 6) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรูภายในพิพิธภัณฑอยาง
เพียงพอ 7) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมาย
ไดงาย 8) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอสังคม 9) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งระยะสั้นและระยะยาว 10) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และ 11) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
ความคาดหวังที่ 6 บทบาทในฐานะเปนแหลง การเรีย นรู ประกอบดว ย 11 ตัว แปร
คือ 1) ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม 2) ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพ
ที่ดียิ้มแยมแจมใส 3) ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม 4) ภัณฑารักษ ผูนําชมควร
เปนนักสื่ อสารและนักถายทอดที่ดี 5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรส งภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดาน
พิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ 6) ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ 7)
ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับดี 8) ผูเขาชมมีความคาดหวังวาบุคลากร
ในมิวเซียมดนตรีอุษ าคเนยจ ะสามารถตอบสนองความตอ งการในการเรีย นรูดา นดนตรีเ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 9) ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามาเสนอและจัด
แสดง 10) บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี และ 11) ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน
ความคาดหวังที่ 7 การอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 11 ตัวแปรคือ 1) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑเพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได 2) ควรขึ้น
ทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรู ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา 3) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสูการทองเที่ยว 4) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปด
โอกาสใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ 5) มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต 6) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควร
สงเสริมการศึกษาสนับ สนุนดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 7) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปน
สถานที่ที่สําคัญของประเทศในการเผยแพรองคความรู ดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต 8) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 9) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการ
พัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง 10) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดน และ
11) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญของประเทศ
ความคาดหวัง ที่ 8 การจัด การความรู ประกอบดว ย 8 ตัว แปรคือ 1) มิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 2) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการ
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พัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี 3) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณ
แบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก 4) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรู
ดานดนตรีที่มีอยูตามประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปน ระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย
5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนิทรรศการ และกิจกรรม
ภายในที่สมบูรณแบบ 6) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการความรูเปน
ระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 7) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ใหกับสังคม และ 8) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูดาน
ดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4. ความสัมพันธขององคประกอบของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากการวิเคราะหเสนทาง (path analysis) คาสถิติที่ใชในการทดสอบโมเดล คือ 1) คา ไค สแควร (chi - square :x2) มีคาเทากับ 8.300 (P = 0.1404) ซึ่งพบวาผานเกณฑ (ความแตกตางตองไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ) 2) ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีคาเทากับ
0.986 ซึ่งพบวาผานเกณฑ (0.95 ขึ้นไป) และ 3) คาดัชนีรากของคา เฉลี่ย กํา ลัง สองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : (RMSEA)) มีคาเทากับ
0.046 ซึ่งพบวาผานเกณฑ (นอยกวา 0.07) เมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปรพบวา ดานการจัดการความรู
(KM) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากแนวทางการบริหารจัดการ (Administration) ดานบทบาทในฐานะ
เปนแหลงเรียนรู (Learning) ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก แนวทางบริหารจัดการ (Administration) และ
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ (Staff) สวนดานบทบาททางการศึกษา (Education) ไดรับ
อิท ธิพ ลทางตรงจากบทบาทในฐานะเปน แหลง เรีย นรู (Learning) แนวทางการบริห ารจัด การ
(Administration) บทบาททางสั ง คม (Social) และได รั บ อิ ทธิ พ ลทางออ มจาก บุค ลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ (Staff) ผานทางบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู (Learning) และ แนว
ทางการบริ ห ารจั ดการ (Administration) ผ านทางบทบาทในฐานะเป นแหล งเรียนรู (Learning)
ตามลําดับ
5. แนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมไทย
จากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมเปนไปได
ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชนไดขององคประกอบความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย โดยวิธีการพิจารณาโดยวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณา พบวา ความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย มีความเหมาะสมเปนไปได ความถูกตอง และ
สามารถนําไปใชประโยชนได และแตละองคประกอบมีความสัมพันธกัน โดยมีความคิดเห็นวา 1) รูปแบบ
ทั้ง 8 องคประกอบมีความเหมาะสม แตตองปรับปรุงแกไของคประกอบ ที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
บริหารพิพิธภัณฑบางสวน 2) มีความเปนไปไดสูงในการนําไปประยุกตใชงานจริง เนื่องจากมีการอางอิง
ตามระเบียบวิธีวิจัย แตควรจะตองมีการกําหนด วิธีปฏิบัติในแตละโมดูลการทํางานใหชัดเจน และมี
รายละเอียดกับกลุมตัวอยาง เปาหมายมากกวานี้ 3) ดานของนิทรรศการ และรูปแบบการนําเสนอ ควร
หารูป แบบที่แปลกใหมเ พื่อใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการเขาชม ควรเนนพิพิธภัณฑมีชีวิต
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เพื่อใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่แทจริง 4) ควรมีการประเมิน ผลองคป ระกอบความคาดหวัง ของ
สถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เปนประจํา แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
5) มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมุงเนนและใหหความสําคัญกับการบริการความรู 6) ดานแนวทางการ
บริหารจัดการไมควรอยูภายใตการดําเนินงานของภาครัฐ ควรเปนการบริหารที่มีความอิสระ 7) มิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนยตองมีบทบาทในการจัดการความรู และตองมีบทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรูที่สามารถ
เชื่อมโยงความรู เขากับหลั กสู ตรของสถานศึกษา 8) ความคาดหวังทั้ง 9 องคประกอบ ตองคํานึงถึง
หลักสูตรของสถานศึกษา 9) การประชาสัมพันธ และการตลาดเปนองคประกอบที่สําคัญของการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ และ 10) ความคาดหวังของสถานศึ ก ษาที่ มี ต อ มิ ว เซี ย มดนตรี อุ ษ าคเนย เ ปน
องคประกอบที่สําคัญที่จําเปนในการนําไปสูแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในอนาคต
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้ง มีประเด็นสําคัญที่คนพบจากรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ไดดังนี้
1. องคประกอบของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
จากขอคนพบเกี่ย วกับ ความคาดหวัง ของสถานศึก ษาที่มีตอมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย มี
ความคาดหวังที่สําคัญ 8 ความคาดหวัง โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก 1) บทบาททางการศึกษา
2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) บทบาททางสังคม 4) แนวทางการบริหารจัดการ 5) บุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ 6) บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู 7) การอํานวยความสะดวก และ
8) การจัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ไดอธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) วา สิ่งที่มนุษยเรียนรู คือ
ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ กลาว คือ มนุษยเรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ
เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผลกรรมที่เกิดจากพฤติกรรม ความรูที่มนุษยเรียนรูกลายเปน
ความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเอง ซึ่งจากการเรียนรูความสัมพันธดังกลาวเมื่อ
เกิด เหตุก ารณห นึ่ง ก็จ ะเอาประสบการณที่ค าดหวัง เกี่ย วกับ อีก เหตุก ารณ มาทําใหเกิดความดีใจ
ความวิตกกัง วลและความหวาดหวั่น ตอ เหตุก ารณ ซึ่ง มีผ ลตอ การตัด สิน ใจเลือกแสดงพฤติกรรม
ความคาดหวังจึงมีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมใดหรือไมนั้นมี 2 ชนิดคือ 1) ความคาดหวัง
เกี่ย วกับ ผลกรรม (Outcome expectancy) 2) ความคาดหวังเกี่ย วกับความสามารถของตน
(Efficacy expectancy) ทําใหความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิว เซียมดนตรีอุษาคเนย จึง
เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ บทบาททางสังคม การบริหาร บุคลากร การอํานวยความสะดวก การเปน
แหลงเรียนรู การจัดการความรูและมีบทบาททางดานการศึกษาเรียนรู ซึ่งมีผลมาจากประสบการณ
จากแตละคนจึงทําใหเกิดความคาดหวังในดานตางๆ เชนเดียวกับสภาการพิพิธภัณฑระหวา งชาติหรือ
ICOM (International Council of Museums) ใหคําจํากัดความของ "Museum" วา มีหนาที่ในการ
รวบรวม สงวนรัก ษา ศึก ษาวิจัย และจัด แสดงสิ่ง ซึ่ง เปน หลัก ฐานที่มีค วามสํา คัญ แกม นุษ ยแ ละ
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สิ่งแวดลอม โดยมีความมุงหมายเพื่อการศึกษาคนควา การศึกษาและความเพลิดเพลินตามความหมาย
ดังกลาวขางตน พิพิธภัณฑสถานทั่วโลกในปจจุบัน ไดพัฒ นามาอยา งกวา งในฐานะที่ เปนองคกรที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในเครือขายของสังคมและของระบบการศึกษาของชาติซึ่งประกอบดวยสถาบัน
ตามระเบียบแบบแผน เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ครอบครัว ที่ทํางานและชุมชน พิพิธภั ณฑสถาน
เอื้อประโยชนและ เสริมการศึกษาและการเรียนรูในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอก
ระบบ (Non-formal Education) พิพิธ ภัณ ฑสถาน สามารถชว ยเสริม มิติที่เ ปน รูป ธรรมใหแ ก
การศึกษาในระบบโรงเรียน ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑสถานกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เปนการสรางศักยภาพทางการศึกษาในอนาคตอยางยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรใหม
เนนความสําคัญของ การรวมผสมผสานความรูในดานวิทยาศาสตร ศิลปะและมนุษยศาสตร นอกจากนั้น
พิพิธภัณฑสถานยังมีศักยภาพที่จะเขาไปมีสวนรวมกับองคการ ตางๆที่ใหบริการการศึ กษานอกระบบ
โรงเรียน ชุมชุน เชนหองสมุด กลุมหรือคณะ องคกรเพื่อการบริการสังคม ดังนั้น องคประกอบของ
ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย จึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ความคาดหวังที่ 1 บทบาททางการศึกษา พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจง
ความแปรปรวนไดเปนลําดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.700 และจากการศึกษาของ หัสนัย ริยาพันธ ได
ศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑทองถิ่นในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา ด านการ
จัดตั้งควรใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑอยางยิ่งเพราะจะเปนประโยชนตอการศึกษา และการพัฒนาทองถิ่น
ทางดานตางๆโดยมีห นว ยงานภายในจังหวัดเปนแกนนําในการจัดตั้ง มีคณะกรรมการฝายตางๆให
ประชาชนทองถิ่นมีสวนรวม เชนเดียวกับการศึกษาของวิเชียร วิไลแกว ไดศึกษาเรื่องพัฒนาการของ
พิพิธภัณฑไทย : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา แนวคิดเรื่องชาตินิยม ทําให
พิพิธภัณฑกลายเปนสถานที่จัดแสดงเฉพาะโบราณวัตถุเพื่อยืนยันความเปนเอกลักษณประวัติศาสตร
ของชาติ แนวการจัดแสดงที่ใหความสําคัญกับโบราณวัตถุเปนเหตุใ หผูเขาชมไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตนกับ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อีกทั้งกรมศิลปากรยังไมให
ความสํา คัญกับ วัด ทําหนา ที่ใกลเคียงกับ พิพิธ ภัณ ฑ อันเปนภูมิปญญาไทยดานนี้ การทําความเขาใจ
บทบาทของวัดพรอมกับการทบทวนประวัติศาสตรอยางไตรตรอง ก็จะนําไปสูการปรับบทบาทของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหเปน สถาบันการศึกษานอกระบบ เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาและ
ความเพลิดเพลินอยางสมบูรณ
ความคาดหวังที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจง
ความแปรปรวนไดเปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 5.655 และจากการศึกษาของเชิดชาติ หิรัญโร ไดศึกษา
เรื่องการสื่อความหมาย และการรับรูจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน มีลักษณะเปนพิพิธภัณฑที่ผสมผสานระหวางหลาย
รูปแบบ ดานการออกแบบนิทรรศการและวิธีการสื่อความหมายนั้นมุงเนนการนําเสนอประวัติศาสตร
โบราณคดีและศิลปกรรมเมืองเชียงแสนเปนหลัก และมีเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุมชนในเมืองเชียง
แสนเปนสวนเสริมโดยเนนวิธีการสื่อความหมายผานโบราณศิลปวัตถุเปนสําคัญ เชนเดียวกับการศึกษาของ
สิริลักษณ กัลยา ไดศึกษาวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑทางวัฒนธรรม ระหวาง
พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑควรจัดให
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มีการพัฒนาเทคนิค รูปแบบในการจัดแสดงตาง ๆ มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจ เพื่อสราง
ความภูมิใจในมรดกของชาติ
ความคาดหวังที่ 3 บทบาททางสังคม พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจงความ
แปรปรวนไดเปนลําดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 4.454 และจากการศึกษาของ อัมรินทร สันตินิยมภักดี ได
ศึกษาเรื่อง บทบาทและผลกระทบจากบทบาทดานวัฒนธรรมพื้นบานภาคใตของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ผลการศึกษาพบวา เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต สนับสนุนใหมีการวิจัยทาง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ สงเสริม พัฒนาวัฒนธรรมพื้นบาน เปนแบบอยางของการดําเนินการแกหนวยงาน
อื่น และเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับการศึกษาของ กุมารี ลาภอาภรณ ไดศึกษาเรื่อง
กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑช นเผาบานจะแล ต.แมยาว อ.เมือง จ. เชียงราย ผลการศึกษาพบวา
กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑชนเผาบานจะแลในสวนอาคาร “ซุมดิน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผาบาน
จะแล” เกิดขึ้นเนื่องจากการเล็งเห็นความสําคัญทางวัฒนธรรมชุมชน และมีขั้นตอนในการจัดตั้งดวย
ลั กษณะการควบคุ ม จั ดการ และดํ าเนิ นการ โดยองค กรพัฒนาเอกชน ตั้งแต การให ความหมายของ
พิพิธภัณฑจนกรทั่งการบริหารจัดการ ชุมชนมีสวนรวมในลักษณะเขารวมกิจกรรมตามที่องคกรพัฒนา
เอกชนได กําหนดไว แต ยั งขาดการมี ส วนร วมในการวางแผนและเปนผู ตั ดสิ นใจ จึงทํ าให พิ พิ ธภั ณฑ
กลายเปนเพียงสถานที่เก็บสิ่งของ และยังไมสามารถทําหนาที่ในการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนได
ความคาดหวังที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการ พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจง
ความแปรปรวนไดเปนลําดับที่ 4 คิดเปนรอยละ 3.914และจากการศึกษาของ ธีระ จันทิปะ ไดศึกษา
เรื่อง พัฒนาการของพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ผลการศึกษาพบวา การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑคติชนวิทยา มีเพียงคณะทํางาน ขณะที่นโยบาย และงบประมาณยังเปนการบริหาร
จัดการโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา สําหรับการจัดการทรัพยากรของพิพิธภัณฑคติชนวิทยาใชหลักคติชน
วิทยา อยางไรก็ดี แมวาจะมีการแบงสวนงานตามทฤษฎี แตเนื่องดวยขอจํากัดในเรื่องการบริหารจัดการ
ทําใหไมมีบุคลากรรับผิดชอบในหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากพิพิธภัณฑเปนหนวยงานที่อยู
ภายใตกํากับดูแลของสถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งแตแรกเริ่มสงผลการดําเนินการของพิพิธภัณฑตองเปนไป
ภายใตนโยบายของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไมมีอิสระเพียงพอที่จะมีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑตาม
หลักวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา เชนเดียวกับการศึกษาของ เสริมฤทธิ์ เอี่ยมธนากุล ไดศึกษาเรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่น ในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ
ผลการศึกษาพบวา ควรเปดโอกาสหรือสงเสริมใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนในการบริหารจัดการ โดยการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีใหคนในทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่น
ความคาดหวังที่ 5 บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ พบวาเปนดานความคาดหวัง
ที่สามารถแจกแจงความแปรปรวนไดเปนลําดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 3.448 และจากการศึกษาของชํานาญ
ภูมาลี9 ไดทําการศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากรการศึกษามีนักวิชาการศึกษาผูประสานงานกับสถานศึกษา และเจาหนาที่
นําชมที่เพียงพอกับผูเขาชม ครูหรือสถาบันตองมีการเตรียมการทั้งในดานความรูและความสะดวกในการ
เขาชม ภายหลังกลับไปจากการเขาชมจะตองมีการประเมินผลดวย เชนเดียวกับการศึกษาของ ไวทลอพ
(Whitelaw) ไดศึกษาถึง ศิลปศึกษาในพิพิธภัณฑศิลปะ ทางดาน นโยบาย หลักสูตร และความสัมพันธกับ
ชุมชน ผลการศึกษาพบวา ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพของภัณฑารักษและนักการศึกษาของพิพิธภัณฑ
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ศิลปะ ใหมีความรูความเขาใจ ทางดานการดําเนินการและการจัดการศึกษา มากยิ่งขึ้น การเรียนรูและ
สรางประสบการณสุนทรียใหประสบผลสําเร็จตองคํานึงถึงความหลากหลายและมีมิติทางวัฒนธรรมของ
แตละสถานที่และแตละคน
ความคาดหวังที่ 6 บทบาทในฐานะเปนแหลงการเรียนรู พบวาเปนดานที่สามารถแจกแจง
ความแปรปรวนไดเป นลําดับที่ 6 คิดเปนรอยละ 3.099 และจากการศึกษาของ วรรษรวี โคตรบง ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ผลการศึกษาวิจัยพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทในดาน
การทํานุบํารุง สงเสริม อนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติ ทั้งยังใหบริการ
ความรูและสารสนเทศทางวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดเลย และมีการประสานงานเปนเครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อ
การเรียนรู และการศึกษาของ วดี โภคศิริ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมเพื่อ
จัดทําพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ กรณีศึกษา วังสาเกในพระจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม
ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งพิพิธภัณฑนี้จะไมสามารถเห็นเปนรูปธรรมไดถาขาดปจจัยดานเงินทุน สถานที่
บุคลากรตาง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่จะตองเขามาชวยสนับสนุนใหวังสาเกมีโอกาสพัฒนาและ
จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่ชวยเสริมสรางใหผูเขาชมไดรับรู
ถึงเรื่องราวในอดีต เกิดความรูความเขาใจ และชวยกันอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไป
ความคาดหวังที่ 7 การอํานวยความสะดวก พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจง
ความแปรปรวนได เป นลํ าดับที่ 6 ร อยละ 2.752และจากการศึ กษาของปรั ชญา ธนาภักษไพศาล ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของครูศิลปะในเขตกรุงเทพมหานครตอบทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบวาบทบาทในดานการอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑคือ พิพิธภัณฑควรใหความสะดวก
ในดานสาธารณสุข เชน หองน้ํา, จัดทางเดินไมสับสนงายตอการชม ใหความรวมมือในการขอเขาชม
พิพิธภัณฑจากทางโรงเรียนเปนอยางดี, และมีคาชมที่ไมแพงสําหรับนักเรียน และการศึกษาของ วรวิทย
องคครุฑรักษา ไดศึกษาเรื่อง พิพิธภัณฑที่พึงประสงคของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาในดานการจัดพิพิธภัณฑที่พึงประสงค ควรมีสิ่งที่ดึงดูดใจในการจัดแสดง
รวมทั้งตองมีความหลากหลาย และนําเสนอแสดงวัตถุจําลองที่สามารถหยิบจับและทดลองของที่จัดแสดง
ได เปนตน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตองการหองน้ําที่สะอาดเพียงพอ มีสถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัย
มีรานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของวาง มีสวนใหพักผอน เปนตน
ความคาดหวังที่ 8 การจัดการความรู พบวาเปนดานความคาดหวังที่สามารถแจกแจงความ
แปรปรวนไดเปนลําดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 2.486 และจากการศึกษาของ ชูศรี สุจารักษ ไดศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรีย นที่มีตอ การเรียนรูพิพิธ ภัณฑทองถิ่น แบบมีสว นรวมใน
โรงเรียนวัดศรีบั วบาน อําเภอเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบวา และการศึกษาของ มนัญญา นวลศรี ได
ศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ผล
การศึกษาพบวามีความหวังใหพิพิธภัณฑเปนแหลงธํารงและสืบทอดคุณคา เอกลักษณและมรดกของชาติ
เพื่อ เปน แหลง แสดงวิถีชีวิต และศิล ปวัฒ นธรรมของทอ งถิ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแหลงศึกษา
คนควาวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อสงเสริมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
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2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบความ
คาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย พบวากลุมตัวแปรอิสระประกอบไปดวย 3 ตัวแปร
ไดแก 1) บทบาททางสังคม 2) แนวทางการบริหารจัดการ และ 3) บทบาทในฐานะการเปนแหลงเรียนรู มี
อิทธิพลทางตรงตอตัวแปรตาม บทบาททางการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ตัวแปรแนวทาง
การบริหารจัดการยังมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตามบทบาททางการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา องคประกอบทั้ง 3 ดานมีอิทธิพลตอบทบาททางการศึกษาเนื่องจาก สังคมมี
ความคาดหวังตอพิพิธภัณฑในฐานะที่เปนแหลงเรียนรู ในขณะเดียวกันหนวยที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑเชน
ชุมชน ทองถิ่น กระทรวงศึกษา กรมศิลปากร เปนตน ลวนมีความคาดหวังตอพิพิธภัณฑในฐานะเปนแหลงการ
เรียนรูของชุมชน และคนนอกชุมชน รวมถึงประชาชนจากพื้นที่อื่นอย างมาก แตอยางไรก็ตาม แนวทางการ
บริหารจัดการ ถือวาเปนอุปสรรคสําคัญ เนื่องจากรูปแบบการบริหารแบบราชการที่พิพิธภัณฑบางแหงตอง
ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย หรือขึ้นตรงตอหนวยงานราชการ ไมมีอํานาจในการบริหารอยางอิสระดวยตนเอง ไมมี
สวนรวมในการบริหารโดยคนในชุมชน จึงทําใหองคประกอบสําคัญทั้ง 3 มีผลตอบทบาททางการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญ
3. การหาแนวทางในการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอความคาดหวังของสถานศึกษาที่
มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย พบวา ผูทรงคุณวุฒิ เห็นดวยกับองคประกอบของความคาดหวังทั้ง 8
องคประกอบ โดยมีคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนําไป
ประยุกตใช โดยสรุป คือ ควรมีการปรับ ปรุงแกไของคประกอบในเหมาะสมกับกลุมตัว อยางกอน
นําไปใชวิเคราะหจริง นอกจากนี้ การใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูนั้นเปนความคาดหวังที่สําคัญที่
ตองการเห็นพิพิธภัณฑมีลักษณะเปนเชนนั้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
หลั กสู ตรตางๆ สว นดา นการบริห ารจัด การก็มีค วามสํา คัญ เปน อยา งมาก ซึ่ง ควรมีอิส ระในกา ร
บริหารงาน และมีการนําการตลาด การประชาสัมพันธมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
จากผลสรุปของขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิขางตน ทําใหพิจารณาไดวา การวิเคราะห
องคประกอบทั้ง 8 องคประกอบนั้น ถือ วา สอดคลอ งกับ ความเปน จริง ในปจ จุบัน ของการพัฒนา
พิพิธภัณฑไปในทิศทางของการสงเสริมการเรียนรู เปนแหลงเรียนรู และใหมีการบริหารจัดการอยางมี
อิสระมากขึ้น ซึ่งจากผลการวิเคราะห การอภิปรายผลขางตนและจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ทําใหพิจารณาไดวา หากมีการนําไปประยุกตใช สามารถนําผลการวิเคราะหองคประกอบจากงานวิจัย
ชิ้นนี้ ไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคตตอได เปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนย โดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ ขอแสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ดังตอไปนี้
1.1 ดานนโยบาย
1.1.1 ดานการเรียนรู ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑเชน กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ควรมีความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหมีการใชประโยชนจากพิพิธ ภัณฑ
ในการศึกษาเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของ เชน รายวิชาทองถิ่นของเรา หรือรายวิชาประวัติศาสตร ทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการ
พิพิธภัณฑในแตละประเภทเขาดวยกัน เพื่อใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
1.1.2 ดานพื้นที่ ควรสงเสริมใหมกี ารจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อเปนการสนับสนุน
ใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ประวัติศาสตรทองถิ่น เพื่อใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนตอ
การเรียนรูทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และในระดับจังหวัดได
1.1.3 ดานการบริหารจัดการ ควรสงเสริมใหคนในชุม ชนมีสว นรว มในการจัด การ
พิพิธภัณฑในทองถิ่น เนื่องจากอาจมีบุคคลสําคัญหรือปราชญของทองถิ่น ที่มีความรู ประสบการณใน
องคความรู หรือขอมูล หรือประวัติศาสตรทองถิ่นอยางแทจริง เพื่ อใหพิพิธภัณฑมีความสมบูรณ และ
เปนสวนหนึ่งในการเรียนรูของคนในทองถิ่นไดมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
1.1.4 ดานการศึกษา ควรสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูที่ชัดเจน และเปนแหลงเรียนรู ที่
สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดในระบบ ซึ่งสถานศึกษาอาจรวมมือกับ มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหมีการ
เทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวได
1.2 ดานการนําไปปฏิบัติ
จากผลการวิเคราะหองคประกอบ สามารถนําองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบไป
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลดานความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในพื้นที่อื่น เพื่อใชเปนผลอางอิง
ทางวิชาการในการพัฒนาความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในแตละพื้นที่ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการวิจัยในครั้งถัดไป ผูวิจัยมีขอสเนอแนะดังนี้
2.1 ศึกษาความคาดหวังกับพิพิธภัณฑประเภทอื่น เนื่องจากความคาดหวังในแตละประเภท
ของพิพิธภัณฑอาจมีความแตกตางกัน จึงควรทําการศึกษาใหครบทุกประเภท
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2.2 ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบขึ้นมาใหมโดยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ซึ่งหากมีผูสนใจศึกษาความคาดหวัง
พิพิ ธ ภั ณฑ ใ นอนาคต ควรมี ใช ก ารศึก ษาในลั กษณะของการยื น ยัน องคป ระกอบ (Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อเปนการยืนยันองคประกอบที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้ และเพื่อเปนการ
สรางมาตรฐานตอการวัดความคาดหวังที่มีตอพิพิธภัณฑอื่นๆ ในอนาคต
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หนังสือขอสัมภาษณ

492

ที่ ศธ 0520.203.2/746

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
20 มิถุนายน 2556

เรื่อง

ขอสัมภาษณงานวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สิ่งที่สงมาดวย แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวธัน ยาภรณ โพธิกาวิน รหัส นักศึกษา 54252909 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา
สัมภาษณเกี่ยวกับ ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เพื่อนําไปประกอบ
การพัฒนางานวิจัยตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทาน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ฝายธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136

493
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
4. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
5. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ
6. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
7. โรงเรียนวัดปากน้ําวิทยาคม
8. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภฯ
9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
10. โรงเรียนปญญาวรคุณ
11. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
12. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
13. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
14. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อประกอบการพิจารณา
งานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ขอมูลพื้นฐาน
ผูใหสัมภาษณ………………………………………,………………….…...อายุ…………….. เพศ หญิง ชาย
ตําแหนง………………………………………..……………………..การศึกษาสูงสุด………………………………………
องคกร………………………………………………………..………………………………………………………………………
สัมภาษณวันที่……………………………………………………………………………………………………………………..
*******************************************************************************************
แนวทางการสัมภาษณ
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับ แนวทางในการจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใน
ดานจุดมุงหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ อยางไรบาง (เชน เปนแหลงรวบรวมดนตรีในภูมิภาค
เปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับชุมชนและเผยแพรความรู)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวทางในการจัด การมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปน
แหลงเรียนรูของสังคมไทย ในดานเนื้อหาอยางไรบาง (เชน เนื้อหาที่นําเสนอควรเขาใจ เนื้อหามีความ
สนุกไมนาเบื่อ เนื้อหาควรสรางความบันเทิงในการรับชม มีคุณคาทางวิชาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทานมีความคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวทางในการจัด การมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปน
แหลงเรียนรูของสังคมไทย ในดานรูปแบบการนําเสนออยางไรบาง (เชน มีความคิดสรางสรรคในการ
นําเสนอ อุปกรณในการนําเสนอมีความทันสมัย มีการใช เทคนิคแสงสีเสียงในการนําเสนอเพื่อสราง
การมีสวนรวม และเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน)
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการมิว เซียมดนตรี อุษาคเนย ในดาน
นิทรรศการ อยางไรบาง (เชน การจัดแสดงสวนใหญจะมีการจัดในลักษณะของการจัดนิทรรศการ
จัดแยกหมวดหมูแสดงเรื่องราวตาง ๆ มีปายคําอธิบาย มีวิทยากรนําชม บางแหงมีนิทรรศการ
หมุนเวียนไปตลอดปตามวาระตาง ๆ และบางที่จัดเปนนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียน เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ทานมีความคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวทางในการจัด การมิว เซีย มดนตรีอุษาคเนย ใหเปน
แหลงเรียนรูของสังคมไทย ในดานภัณฑารักษผูนําชมอยางไรบาง (เชน ใหความรู ความเขาใจอยาง
ชัดเจน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจํานวนที่เพียงพอกับความตองการเปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลง
เรียนรูข องสัง คมไทย ในดา นการจัด กิจ กรรมอยา งไรบา ง (เชน จัด กิจ กรรมหลายรูปแบบ ไดแก
การแสดง นิทรรศการ กิจกรรมนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมสาธิต เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลง
เรียนรูของสังคมไทย ในดานการศึกษาอยางไรบาง (เชน จัดการเรียนรูที่ควบคูไปกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ควบคูไปกับการบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ทานมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวทางในการจัด การมิว เซีย มดนตรีอุษาคเนย ใหเปน
แหลงเรียนรูของสังคมไทย ในดานประโยชนที่ไดรับ (เชน ไดใชเวลาใหเกิดประโยชน ไดรับความ
เพลิดเพลิน ไดรับความรูในเรื่องของประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ใหเปนแหลง
เรียนรูของสังคมไทย ในดานการประสานงานกับหนวยงานและการสรางเครือขาย อยางไรบาง (การ
ประสานงาน ไดแก มีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑดวยกันเองและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณอยางสูง

ภาคผนวก ค
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ที่ ศธ 0520.203.2/901

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
29 กรกฎาคม 2556

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

ดร.วีรานันท ดํารงสกุล

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน รหัส นักศึกษา 54252909 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจ
ความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
จึ งเรี ย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณา ภาควิช าการบริห ารการศึก ษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ฝายธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ดร.วีรานันท

ดํารงสกุล

2. ดร.อธิกมาส

มากจุย

3. ดร.นงลักษณ

เรือนทอง

4. ดร. จาตุรงค
อินทรรุง
5. วาทีร่ อยตรี ดร. มนตเมืองใต รอดอยู

อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
สมุทรปราการ
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

ภาคผนวก ง
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย

502

ที่ ศธ 0520.203.2/971

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
21 สิงหาคม 2556

เรื่อง

ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน

ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน รหัสนักศึกษา 54252909 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเ รื่อ ง “ความคาดหวัง ของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง
จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริ ห ารการศึก ษาขอขอบคุณ ในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136

503

ที่ ศธ 0520.203.2/974

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
21 สิงหาคม 2556

เรื่อง

ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน รหัสนักศึกษา 54252909 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ จ ารณา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136

504
รายชื่อสถานศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
5. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
6. โรงเรียนกาญจนภิเษก เพชรบูรณ
7. โรงเรียนกระบุรีวิทยา
8. โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย
9. โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ปทุมธานี
10. โรงเรียนจุฬาภรณ
11. โรงเรียนดัดดรุณี
12. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
13. โรงเรียนทาเกษมพิทยา
14. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
15. โรงเรียนนครสวรรค
16. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยา
17. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
18. โรงเรียนปอมนาคราช
19. โรงเรียนปภัสสรรังสิต
20. โรงเรียนผดุงนารี
21. โรงเรียนพะเยาพิทยา
22. โรงเรียนพัชรกิติยาภา สุราษฎร
23. โรงเรียนเม็งราย
24. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
25. โรงเรียนศรียาภัย
26. โรงเรียนสิงหบุรี
27. โรงเรียนสุรนารี
28. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
29. โรงเรียนหนองโพวิทยา
30. โรงเรียนโอภาสพิทยา

ภาคผนวก จ
ผลการทดลองเครื่องมือ

506
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A00001
A00002
A00003
A00004
A00005
A00006
A00007
A00008
A00009
A00010
A00011
A00012
A00013
A00014
A00015
A00016
A00017
A00018
A00019
A00020
A00021
A00022

539.8000
539.6333
539.8667
539.4333
539.7000
539.9333
540.0333
539.7667
539.7667
539.9000
539.3333
539.7333
539.8000
539.4333
539.5000
539.3000
539.2667
539.1333
539.6333
539.2333
539.2333
539.3000

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1730.166
1748.999
1732.740
1723.909
1738.631
1724.616
1718.516
1726.047
1723.289
1719.748
1722.989
1727.168
1734.234
1720.461
1721.293
1723.252
1722.202
1729.085
1714.585
1719.702
1718.806
1723.528

.437
.140
.362
.449
.216
.331
.400
.433
.377
.421
.555
.312
.268
.530
.525
.551
.572
.469
.419
.621
.637
.546

.9743
.9746
.9744
.9743
.9746
.9746
.9745
.9743
.9745
.9744
.9742
.9746
.9746
.9742
.9742
.9742
.9742
.9743
.9745
.9741
.9741
.9742

507
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A00023
A00024
A00025
A00026
A00027
A00028
A00029
A00030
A00031
A00032
A00033
A00034
A00035
A00036
A00037
A00038
A00039
A00040
A00041
A00042
A00043
A00044

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

539.1667
539.2000
539.0667
539.4333
539.1333
539.1667
539.0333
539.2333
539.1667
539.2333
539.2333
539.1000
539.1000
539.0333
539.1000
539.2000
539.2000
539.1333
539.1667
540.1000
539.0000

1718.902
1726.441
1725.168
1720.047
1727.706
1721.661
1726.723
1733.702
1725.868
1723.633
1727.013
1726.300
1723.541
1727.757
1726.024
1726.924
1726.097
1720.740
1727.316
1736.300
1722.000

.649
.550
.623
.314
.495
.653
.609
.445
.633
.550
.532
.655
.641
.586
.589
.540
.556
.684
.540
.216
.741

.9741
.9742
.9741
.9748
.9742
.9741
.9742
.9743
.9741
.9742
.9742
.9741
.9741
.9742
.9742
.9742
.9742
.9741
.9742
.9747
.9740

539.0333

1726.516

.613

.9741

508
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A00045
A00046
A00047
A00048
A00049
A00050
A00051
A00052
A00053
A00054
A00055
A00056
A00057
A00058
A00059
A00060
A00061
A00062
A00063
A00064
A00065
A00066

539.6000
539.1333
539.1333
539.1000
539.1333
539.1000
539.1333
539.0667
539.1000
539.1333
539.0667
539.0333
539.2000
539.0333
539.1000
539.1667
539.1667
539.1333
539.6000
539.0333
538.9667
539.8333

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1717.972
1724.533
1732.120
1729.197
1729.361
1726.024
1731.223
1727.168
1728.300
1719.361
1724.547
1727.137
1733.269
1731.895
1731.197
1730.489
1730.075
1726.051
1715.283
1730.999
1730.654
1751.178

.566
.606
.452
.587
.568
.589
.470
.580
.608
.795
.636
.600
.415
.495
.481
.477
.485
.575
.609
.587
.568
.166

.9742
.9741
.9743
.9742
.9742
.9742
.9743
.9742
.9742
.9740
.9741
.9742
.9743
.9743
.9743
.9743
.9743
.9742
.9741
.9742
.9742
.9745

509
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A00067
A00068
A00069
A00070
A00071
A00072
A00073
A00074
A00075
A00076
A00077
A00078
A00079
A00080
A00081
A00082
A00083
A00084
A00085
A00086
A00087
A00088

539.2000
539.4667
539.5333
540.0333
539.8000
539.6333
539.6333
539.8333
539.5000
539.5333
539.5333
539.1667
539.5000
539.2667
539.4333
539.4000
539.2000
539.2000
539.0667
539.6000
539.1667
539.2000

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1727.131
1731.982
1727.016
1734.378
1711.683
1720.447
1715.137
1706.833
1725.776
1723.499
1712.947
1723.868
1725.362
1726.892
1727.771
1724.386
1724.234
1726.372
1729.857
1719.834
1724.626
1724.234

.536
.264
.507
.315
.511
.366
.453
.481
.571
.402
.521
.609
.333
.531
.442
.579
.593
.551
.523
.370
.594
.593

.9742
.9747
.9742
.9745
.9743
.9746
.9744
.9744
.9742
.9744
.9742
.9741
.9746
.9742
.9743
.9742
.9741
.9742
.9742
.9746
.9741
.9741

510
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

A00089
A00090
A00091
A00092
A00093
A00094
A00095
A00096
A00097
A00098
A00099
A00100
A00101
A00102
A00103
A00104
A00105
A00106
A00107
A00108
A00109
A00110

1725.131
1723.016
1733.082
1728.138
1725.007
1727.306
1723.430
1730.102
1727.775
1729.890
1727.385
1724.395
1731.109
1725.913
1731.316
1734.116
1727.868
1725.937
1719.444
1723.582
1718.593
1725.085

.575
.637
.459
.693
.273
.653
.702
.681
.604
.534
.539
.609
.516
.578
.460
.394
.529
.568
.745
.657
.457
.543

.9742
.9741
.9743
.9741
.9749
.9741
.9741
.9742
.9742
.9742
.9742
.9741
.9742
.9742
.9743
.9743
.9742
.9742
.9740
.9741
.9743
.9742

539.2000
539.1333
539.2333
539.0000
539.4000
539.0667
539.1333
538.9667
539.1333
539.2000
539.1667
539.1333
539.1667
539.1333
539.1667
539.2333
539.1667
539.1667
539.0667
539.0667
539.6000
539.1333

511
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A00111
A00112
A00113
A00114
A00115
A00116
A00117
A00118
A00119
A00120

539.0333
539.6333
539.2667
539.1000
539.1667
539.1667
539.0667
539.0333
539.0667
539.1333

Scale
Variance
If item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1725.757
1720.723
1730.547
1731.886
1729.040
1733.730
1725.375
1722.930
1727.995
1729.292

.630
.532
.460
.525
.562
.459
.619
.693
.563
.569

.9741
.9742
.9743
.9742
.9742
.9743
.9741
.9741
.9742
.9742

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 120
Alpha = .974

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล

513

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
2 กันยายน 2556

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
ดว ย นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน นั กศึกษาระดับ ปริ ญญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ความคาดหวัง
ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ผูอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดแจงผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034-218-788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา”
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รายชื่อกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
3. โรงเรียนวัดราชบพิธ
4. โรงเรียนสตรีวิทยา
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
6. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
7. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
8. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
9. โรงเรียนสวนอนันต
10. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
11. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
12. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
13. โรงเรียนฤทธิณรงครอน
14. โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
15. โรงเรียนทวีธาภิเศกโรงเรียนนนทรีวิทยา
16. โรงเรียนวัดบวรมงคล
17. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
18. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
19. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
20. โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
21. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
22. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
23. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
24. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
25. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ
26. โรงเรียนรัตนาธิเบศร
27. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
28. โรงเรียนศรีบุณยานนท
29. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
30. โรงเรียนชาญรัตนวิทยา นนทบุรี
31. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
32. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
33. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
34. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
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35. โรงเรียนบางบัวทอง
36. โรงเรียนวัดละหาร
37. โรงเรียนชุมชนวัดไทรนอย
38. โรงเรียนวัดคลองขวาง
39. โรงเรียนไทรนอย
40. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
41. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
42. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
43. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
44. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
45. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
46. โรงเรียนราชินีบูรณะ
47. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพอเงินอนุสรณ
48. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
49. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
50. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
51. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
52. โรงเรียนทวารวดี
53. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
54. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
55. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
56. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
57. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
58. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
59. โรงเรียนเพิ่มวิทยา
60. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
61. โรงเรียนกระทุมแบน(วิเศษสมุทคุณ)
62. โรงเรียนกุศลวิทยา
63. โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ
64. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
65. โรงเรียนนครวิทยาคม
66. โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
67. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
68. โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม
69. โรงเรียนแมต๋ําวิทยา

516
รายชื่อกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล (ตอ)
70. โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม
71. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม
72. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
73. โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
74. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
75. โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย
76. โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
77. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
78. โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม
79. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา
80. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
81. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
82. โรงเรียนเมืองปานวิทยา
83. โรงเรียนแมทะวิทยา
84. โรงเรียนแมเมาะวิทยา
85. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
86. โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
87. โรงเรียนแมพริกวิทยา
88. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
89. โรงเรียนจักรคําคณาทร
90. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
91. โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม
92. โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
93. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
94. โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
95. โรงเรียนสองพิทยาคม
96. โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
97. โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
98. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
99. โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
100. โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
101. โรงเรียนศรีนครนาน
102. โรงเรียนบอเกลือ
103. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
104. โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
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105. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
106. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
107. โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา
108. โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
109. โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม
110. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
111. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
112. โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
113. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ
114. โรงเรียนหลมสักวิทยาคม
115. โโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
116. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
117. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
118. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ (กองบิน 4)
119. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
120. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห
121. โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม
122. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค
123. โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ
124. โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
125. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
126. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
127. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
128. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
129. โรงเรียนการุงวิทยาคม
130. โรงเรียนหนองขาหยางวิทยา
131. โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
132. โรงเรียนหวยคตพิทยาคม
133. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
134. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
135. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
136. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
137. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
138. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
139. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ
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140. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
141. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
142. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
143. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
144. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
145. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
146. โรงเรียนเทพลีลา
147. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
148. โรงเรียนหอวัง
149. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
150. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
151. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา
152. โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒนสายบํารุง)
153. โรงเรียนสายปญญารังสิต
154. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ ฯ
155. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
156. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
157. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
158. โรงเรียนหินกองวิทยาคม
159. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
160. โรงเรียนบานหมอ (พัฒนานุกูล)
161. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
162. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
163. โรงเรียนบางระจันวิทยา
164. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
165. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
166. โรงเรียนดงตาลวิทยา
167. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี
168. โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม
169. โรงเรียนบานขอยวิทยา
170. โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา
171. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
172. โรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร
173. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
174. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
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175. โรงเรียนหันคาพิทยาคม
176. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห
177. โรงเรียนสตรีอางทอง
178. โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
179. โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
180. โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
181. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
182. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
183. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
184. โรงเรียนพุทธโสธร
185. โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา
186. โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค
187. โรงเรียนราชสาสนวิทยา
188. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
189. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
190. โรงเรียนบางคลาพิทยาคม
191. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
192. โรงเรียนสตรีสมุทรปาการ
193. โรงเรียนวัดแพรกษา
194. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
195. โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
196. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
197. โรงเรียนวัดทรงธรรม
198. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
199. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง
200. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ
201. โรงเรียนชิตใจชื่น
202. โรงเรียนสุวรรณวิทยา
203. โรงเรียนกระทุมแพววิทยา
204. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
205. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
206. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
207. โรงเรียนบานนา (นายกพิทยากร)
208. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
209. โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
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210. โรงเรียนอรัญประเทศ
211. โรงเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
212. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
213. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
214. โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
215. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
216. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
217. โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ
218. โรงเรียนสายธรรมจันทร
219. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
220. โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ
221. โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา
222. โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
223. โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร
224. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง
225. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
226. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก
227. โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี
228. โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม
229. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
230. โรงเรียนกวนวันวิทยา
231. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
232. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
233. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
234. โรงเรียนวังมวงวิทยาคม
235. โรงเรียนนาดีพิทยาคม
236. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
237. โรงเรียนฝางพิทยาคม
238. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ
239. โรงเรียนโสกกามวิทยา
240. โรงเรียนหนองหัวชางวิทยา
241. โรงเรียนปากคาดวิทยาคม
242. โรงเรียนภูทอกวิทยา
243. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
244. โรงเรียนบุงคลานคร
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245. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
246. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
247. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
248. โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
249. โรงเรียนโคกสวางประชาสรรค
250. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
251. โรงเรียนโพนสวรรคราษฎรพัฒนา
252. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
253. โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
254. โรงเรียนนาแกพิทยาคม
255. โรงเรียนบานขาพิทยาคม
256. โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
257. โรงเรียนบานแพงพิทยาคม
258. โรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา
259. โรงเรียนสามผงวิทยาคม
260. โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
261. โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
262. โรงเรียนหนองบอวิทยานุกูล
263. โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
264. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
265. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
266. โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
267. โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
268. โรงเรียนดอนตาลวิทยา
269. โรงเรียนดงหลวงวิทยา
270. โรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
271. โรงเรียนอุดมวิทย
272. โรงเรียนหวานใหญวิทยา
273. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
274. โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
275. โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา
276. โรงเรียนบานไผ
277. โรงเรียนพล
278. โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
279. โรงเรียนชุมแพวิทยายน
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280. โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
281. โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
282. โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม
283. โรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม
284. โรงเรียนคําแคนวิทยาคม
285. โรงเรียนมัญจาศึกษา
286. โรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม
287. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
288. โรงเรียนยางคําพิทยาคม
289. โรงเรียนชนบทศึกษา
290. โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม
291. โรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา
292. โรงเรียนผาขามวิทยายน
293. โรงเรียนแวงนอยศึกษา
294. โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
295. โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
296. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
297. โรงเรียนกูทองพิทยาลัย
298. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
299. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
300. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
301. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
302. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
303. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ
304. โรงเรียนกันทรวิชัย
305. โรงเรียนกูทองพิทยาคม
306. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
307. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
308. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย
309. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
310. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ
311. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
312. โรงเรียนขัติยะวงษา
313. โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม
314. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
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315. โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
316. โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค
317. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ
318. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
319. โรงเรียนหนองหมื่นถานวิทยา
320. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค
321. โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม
322. โรงเรียนโคกลามพิทยาคม
323. โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา
324. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
325. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ
326. โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร
327. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา
328. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
329. โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
330. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
331. โรงเรียนมัธยมดานขันทด
332. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
333. โรงเรียนปากชอง
334. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
335. โรงเรียนศรีสุขวิทยา
336. โรงเรียนหันหวยทรายพิทยาคม
337. โรงเรียนโคราชพิทยาคม
338. โรงเรียนขามสะแกแสง
339. โรงเรียนทาชางราษฏรบํารุง
340. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
341. โรงเรียนโนนสมบูรณวิทยา
342. โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
343. โรงเรียนสีดาวิทยา
344. โรงเรียนเทพาลัย
345. โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม
346. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
347. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
348. โรงเรียนลําปลายมาศ
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349. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
350. โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
351. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
352. โรงเรียนหวยหินพิทยาคม
353. โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
354. โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
355. โรงเรียนสิงหวิทยาคม
356. โรงเรียนพิมพรฐั ประชาสรรค
357. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
358. โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
359. โรงเรียนลําดวนพิทยาคม
360. โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
361. โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
362. โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
363. โรงเรียนปะคําพิทยาคม
364. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
365. โรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม
366. โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค
367. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
368. โรงเรียนกาญจนดิษฐ
369. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี
370. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
371. โรงเรียนเกาะสมุย
372. โรงเรียนเวียงสระ
373. โรงเรียนพรุพีวิทยาคม
374. โรงเรียนทาสะทอนวิทยา
375. โรงเรียนพระแสงวิทยา
376. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
377. โรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคม
378. โรงเรียนบานตาขุนวิทยา
379. โรงเรียนสอาดเผดิม
380. โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
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381. โรงเรียนชลธารวิทยา
382. โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก
383. โรงเรียนปะทิววิทยา
384. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
385. โรงเรียนกางปลาพิทยาคม
386. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
387. โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา
388. โรงเรียนสตรีปากพนัง
389. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค
390. โรงเรียนนพคุณประชาสรรค
391. โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล
392. โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวทิ ยา
393. โรงเรียนขนอมพิทยาคม
394. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
395. โรงเรียนทุง ใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก
396. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
397. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
398. โรงเรียนเขาพังไกร
399. โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
400. โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
401. โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
402. โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
403. โรงเรียนเขาชัยสน
404. โรงเรียนพนางตุง
405. โรงเรียนตะแพนพิทยา
406. โรงเรียนกงหราพิชากร
407. โรงเรียนบางแกวพิทยาคม
408. โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
409. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
410. โรงเรียนตะกัว่ ทุงงานทวีวิทยาคม
411. โรงเรียนตะกัว่ ปา "เสนานุกลู "
412. โรงเรียนทายเหมืองวิทยา
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413. โรงเรียนเมืองถลาง
414. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
415. โรงเรียนธัญธารวิทยา

ภาคผนวก ช
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

528
แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
____________
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของสถานศึกษา
ที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง
ที่ปรากฏ คําตอบเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด
3. คําถามนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
4. ความคิดเห็นของทานมีความสําคัญยิ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวจิ ัยขอความกรุณาสงแบบสอบถาม
กลับคืนมายังผูวิจัยเพื่อผูวิจัยจะไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหดวยดี
นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เรื่อง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
________________
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
โปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงใน { หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เพศ
{ชาย

{หญิง

{ไมเกิน 30 ป
{ 41 - 50 ป

{ 30 - 40 ป
{ 51 ป ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
{ ต่ํากวาปริญญาตรี
{ ปริญญาโท

{ ปริญญาตรี
{ ปริญญาเอก

4. ประสบการณการทํางาน
{ ไมเกิน 5 ป
{ 11 - 15 ป

{ 6 - 10 ป
{ 15 ปขึ้นไป

2. อายุ

5. ทานตอบในฐานะ
{ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
{ ผูอํานวยการสถานศึกษา
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แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ของลิคเคอรท (Likert scale)
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง สถานศึกษามีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในประเด็นที่
ถามในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง สถานศึกษามีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในประเด็นที่
ถามในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง สถานศึกษามีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในประเด็นที่
ถามในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง สถานศึกษามีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในประเด็นที่
ถามในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง สถานศึกษามีความคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในประเด็นที่
ถามในระดับนอยที่สุดมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ขอ
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1

มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับ
สังคม
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูดานดนตรีที่มีอยูตาม
ประเทศตาง ๆ มาบริหารจัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศที่มี
ความทันสมัย
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
นิทรรศการ และกิจกรรมภายในที่สมบูรณแบบ
มิวเซียมดนตรี อุ ษ าคเนยค วรมี ก ารบริ ห ารจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนดานดนตรี
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการความรูที่สมบูรณแบบ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูทางดานดนตรีของโลก
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถดําเนินการใหเกิดการบริหารจัดการ
ความรูเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางของการ
เรียนรูดานดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนเขา
มามีสวนรวมในการศึกษา

2
3
4
5
6
7
8
9
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10 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงเรียนรูควรมีความยืดหยุน และ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน
11 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู
12 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต (living museum)
13 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิด
14 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความบันเทิงเขามาผสมผสานกับ
การเรียน บันเทิงศึกษา (Edutainment) เพื่อใชในการเรียนรูและ
ถายทอดความรู
15 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงบันเทิงศึกษา (Edutainment) ที่
สรางความรู ความคิด และจินตนาการ
16 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงที่ใหความรูและนับเปนตนทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถสรางรายได
17 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ประวัติศาสตรของชาติ
18 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
19 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ในการพัฒนาความคิดความ
เขาใจ คุณคา ทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม
20 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรที่เชื่อมโยงความรูสึก และจิตใจของคน ให
คนเขาใจถึงวัฒนธรรมดนตรี
21 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางจินตนาการความรื่นรมย และความ
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชม
22 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งดึงดูดใหคนอยากเขามาศึกษาหา
ความรู
23 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการเก็บขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ ขอมูล
เสียง ขอมูลภาพ ขอมูลวัตถุของจริง ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
24 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอล
เพื่อการเผยแพรและสืบคนขอมูลที่สะดวกตอการใชงาน
25 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนกลไกสําคัญของการศึกษาดานดนตรีที่จะ
ชวยใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
26 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอด
วัฒนธรรมดนตรี
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27 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี
28 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนศูนยกลางการวิจัยทางดานดนตรีใน
ภูมิภาค
29 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญ
ของประเทศ
30 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมดนตรีที่นําไปสู
การทองเที่ยว
31 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนสถานที่ที่สําคัญของประเทศในการ
เผยแพรองคความรูดานดนตรีตะวันออกเฉียงใต
32 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงเสริมการศึกษาสนับสนุนดานการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการ
33 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูและเปนแหลงการศึกษา
ตลอดชีวิต
34 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยเปนแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย
35 ควรขึ้นทะเบียนมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงการเรียนรู
ซึ่งเทียบเทากับสถานศึกษา
36 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นวิชาพิพิธภัณฑ
เพื่อใหนําไปเทียบโอนคิดเปนหนวยกิตได
37 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งเสนอแนวทางที่ตองการเรียนรูดานอื่น ๆ
38 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง
39 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดน
40 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ
41 การจัดกิจกรรมภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนกิจกรรมนอก
สถานที่
42 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ
43 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละ
กลุมเปาหมายและสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
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44 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรทําการสํารวจและกําหนดขอบเขตของ
กลุมเปาหมายเพื่อนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรม
45 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีกิจกรรมทางวิชาการที่สอดแทรกไปกับ
ความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู
46 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่เปนการควบคุม
และรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุที่นํามาจัดแสดง
47 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
48 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
49 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวางมาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
50 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบและบริหารงานพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ
51 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการบริหารจัดการที่มุงใหประโยชนตอ
สังคม
52 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีนักวิชาการศึกษาเปนผูประสานงานกับ
สถานศึกษา
53 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรชํานาญเฉพาะทางดนตรีและ
พิพิธภัณฑ
54 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดใหมีเจาหนาที่การศึกษาใหความรู
ภายในพิพิธภัณฑอยางเพียงพอ
55 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหาร
จัดการ
56 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
57 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรวางแผนโครงการ/กิจกรรมของพิพิธภัณฑ
ตามลําดับความสําคัญ
58 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอจัด
แสดง
59 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอุปกรณในการนําเสนอที่มีความทันสมัย
60 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอดวยเสียงที่มีความเหมาะสม และ
สามารถสื่อความหมายไดงาย
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61 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบจับและ
ทดลองของที่จัดแสดงได
62 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดสรรพื้นที่ภายในใหเหมาะสมและคุมคา
63 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับเนื้อหา และวัตถุที่นํามา
จัดแสดงในนิทรรศการ
64 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดแสดง
นิทรรศการใหมีความทันสมัย
65 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับผูชมในทุกๆวัย
66 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใหความสําคัญกับการจัดนิทรรศการซึ่ง
เปนกระบวนการสื่อสารที่สําคัญในการถายทอดความรู
67 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการที่สะทอนใหเห็นถึงรากฐาน
ทางความคิดและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาค
68 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการภายในที่ทําใหผูชมเห็น
คุณคาและกอใหเกิดการเรียนรู
69 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการชั่วคราวที่ชัดเจน
70 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามวัด ชุมชน
และโรงเรียน
71 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอด
ทั้งป
72 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด
นิทรรศการภายใน
73 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรนําเสนอขอมูลในการจัดแสดงนิทรรศการ
ที่มีความแปลกใหม ดึงดูด และนาสนใจ
74 การจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรกอใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปสูก าร
เรียนรู
75 รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงภายในมิวเซียมดนตรี
อุษาคเนยควรสามารถสื่อสารขอมูลใหเขาใจไดงาย
76 สถานที่จัดนิทรรศการภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปนระเบียบ
สวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการศึกษาหาความรู
77 พิพิธภัณฑควรมีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ
ตลอดทั้งป
ขอ
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78 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรี
79 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการจัดรูปแบบการจัดแผนผังในการเดิน
ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชบริการ
80 บุคลากรภายในมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
อยางดี
81 ภัณฑารักษควรถายทอดความรูเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัตถุตางๆ ที่นํามา
เสนอและจัดแสดง
82 ภัณฑารักษผูนําชมควรใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน
83 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีและพรอมใหบริการ
84 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีบุคลิกภาพที่ดียิ้มแยมแจมใส
85 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผูมาเยี่ยมชม
86 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีใจรักดานศิลปวัฒนธรรม
87 ภัณฑารักษผูนําชมควรมีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับดี
88 ภัณฑารักษผูนําชมควรเปนนักสื่อสารและนักถายทอดที่ดี
89 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสงภัณฑารักษไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑ
ทั้งในและตางประเทศ
90 ผูเขาชมมีความคาดหวังวาบุคลากรในมิวเซียมดนตรีอษุ าคเนยจะสามารถ
ตอบสนองความตองการในการเรียนรูดานดนตรีเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
91 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบุคลากรที่สามารถจัดการศึกษาดานการ
สราง การดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องดนตรีในภูมิภาค
92 ผูบริหาร และครูมคี วามคาดหวังตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยในดานการ
ศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลดานดนตรีที่ทันสมัย
93 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบทบาทในดานการสงเสริมสืบทอด
อนุรักษภูมิปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรู
94 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
95 การเขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทําใหไดรับความรูในเรื่องของ
ประวัติศาสตรภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
96 ผูเ ขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอด
ใหกับผูอื่นได
97 ผูเ ขาชมมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีความสุขจากการเขาชมพิพิธภัณฑ
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98 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนวัฒนธรรม
ดนตรีของชาติ
99 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑใน
ลักษณะเดียวกันเพื่อรวมกันสรางระบบและทิศทางการดําเนินงาน
100 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประสานงานระหวางพิพิธภัณฑและ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
101 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการสรางเครือขายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
102 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑดนตรีใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
103 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีเครือขายนักวิชาการดนตรีเพื่อพัฒนา
ความรูดานดนตรี
104 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสมุดเพื่อการคนควาเพิ่มเติม
105 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการวางแผนทางการตลาดอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
106 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่
หลากหลาย
107 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีแผนผังการเดินชมที่ชัดเจนและสามารถ
เขาใจไดงาย
108 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีปายคําอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย
109 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรจัดทําสื่อประเภทตางๆเพื่อเผยแพรความรู
เชนเอกสารแผนพับ โปสเตอร วิดีทัศนโทรทัศนตลอดทั้งการเผยแพร
ขอมูลทาง Internet
110 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรสรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเขาชม
111 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีการเดินทางสะดวก
และมีรถโดยสารสาธารณะ
112 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรเปดใหบริการทุกวัน
113 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีรานจําหนายของที่ระลึกตั้งอยูภายใน
พื้นที่
114 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
115 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีหองสุขามีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะ
116 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
ผูพิการ
ขอ
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117 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใช
บริการ
118 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง
119 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีบัตรเขาชมราคาประหยัดสําหรับเด็ก
ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษาฯลฯ
120 มิวเซียมดนตรีอุษาคเนยควรมีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณและภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

ภาคผนวก ซ
หนังสือขอสัมภาษณ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
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ที่ ศธ 0520.203.2/1236

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
4 ธันวาคม 2556

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจัย

เรียน

ดร.มนัส แกวบูชา

สิ่งที่สงมาดวย 1. รางงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบยืนยัน จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน รหัสนักศึกษา 54252909 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอ
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทาน
เปนผูเชี่ยวชาญยืนยันความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย เพื่อประโยชนใน
การวิจัยตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริ ห ารการศึ ก ษาขอขอบคุ ณ ในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย วาพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย
1. ผูชวยศาสตรจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม
2. ผูชวยศาสตรจารย ดร. ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ
3. ดร.มนัส แกวบูชา
4. ดร.อาคม มากมีทรัพย
5. ผูชวยศาสตราจารย อภิญญา บัวสรวง

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการอิสระดานมานุษยวิทยาการดนตรี
อาจารยประจํา คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงแสนวิทยาคม
นักวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคผนวก ฌ
แบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
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สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
……………………............
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงปจจุบัน
สถานที่ทํางาน
สัมภาษณเมื่อ
แนวทางการสัมภาษณ
1. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ทานเห็นวาองคประกอบที่นํามาเปน แนวทางการบริหารจัดการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
เพราะเหตุใด
2. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ทานเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดสําหรับการนําไปใชในเปนแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียม
ดนตรีอุษาคเนย เพราะเหตุใด
3. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
ทานเห็นวาองคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนามิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลง
เรียนรู และมีบทบาททางการศึกษาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล (ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ)
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่มีในรูปแบบที่นําเสนอ
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยังไมมีในรูปแบบที่นําเสนอ
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คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้ เปนแบบสัมภาษณที่อยูในขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการวิจัย ซึ่งเปน
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ทาน จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย และใหความมั่นใจตอ
การนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม ในอันที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้

นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย

Exhibition = การจัดแสดงนิทรรศการ
Social = บทบาททางสังคม
Administration = แนวทางการบริหารจัดการ
Staff = บุคลากรและผูเชี่ยวชาญภายในพิพิธภัณฑ
Facility = การอํานวยความสะดวก
KM (Knowledge Management) = การจัดการความรู
Learning = บทบาทในฐานะเปนแหลงเรียนรู
Education = บทบาททางการศึกษา

545
คําถามเกี่ยวกับความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
................................
1. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ทานเห็นวา
องคประกอบที่นํามาเปนแนวทางการบริหารจัดการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะ เหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ทานเห็นวามี
ความเปนไปไดมากนอยเพียงใดสําหรับการนําไปใชในเปนแนวทางการบริหารจัดการมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย
เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. จากรูปแบบความสัมพันธของความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย ทานเห็นวา
องคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนามิวเซียมดนตรีอุษาคเนยใหเปนแหลงเรียนรู และมีบทบาท
ทางการศึกษาใหมีประสิทธิผล (ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ)
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่มีในรูปแบบที่นําเสนอ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยังไมมีในรูปแบบที่นําเสนอ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(……………........…………..................………….)
ผูใหขอมูล

546
ตอนที่ 2 แบบแสดงความคิดเห็น ความเหมาะสม ความเปนไปได ตรวจถูกตอง และการใชประโยชน
ขอใหทานทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของคาดหวัง
ของสถานศึกษาที่มีตอมิวเซียมดนตรีอุษาคเนยทั้ง 8 องคประกอบ
ความคิดเห็น
องคประกอบ

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง

การใชประโยชน

เหมาะ ไมเหมาะ เปนไป เปนไป
ไม
เปน
ไมเปน
ถูกตอง
สม
สม
ได ไมได
ถูกตอง ประโยชน ประโยชน
1) บทบาททางการ
ศึกษา
2) การจัดแสดง
นิทรรศการ
3)บทบาททางสังคม
4) แนวทางการ
บริหารจัดการ
5) บุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภายใน
พิพิธภัณฑ
6) บทบาทในฐานะ
เปนแหลงการเรียนรู
7) การอํานวยความ
สะดวก
8) การจัดการ
ความรู
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550-2553

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน

นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน
256/74 หมู 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เกียรตินิยมอันดับ 1
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
6/8 หมู 5 ถนนยิงเปาใต ตําบลสนามจันทร
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

