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พิพ ิธ ภัณ ฑเพื ่อ การศึก ษาโรงเรีย นเทพศิร ิน ทร เริ ่ม เปดให บริก ารตั ้ง แต%พ .ศ. 2555 รวม
ระยะเวลากว%า 3 ป- แต%ยังไม%มีการประเมินผลการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน
ภายใตวิสัยทัศนของการเป8นพิพิธภัณฑที่มีชีวิต และเป8นแหล%งการเรียนรูทางประวัติศาสตรของโรงเรียน
เทพศิริน ทร ผู ศึกษาจึง มีว ัต ถุป ระสงคในการศึก ษาสภาพการดํ า เนิน งานที ่ผ%า นมาของพิพ ิธ ภัณ ฑ โดย
ประยุกตการประเมินผลโครงการตามแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป8นวิธีประเมินผลการดําเนินงาน
ดานต%างๆไดอย%างรอบดาน สู%การสรางแบบสอบถามอันเป8นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ แบบสอบถามเป8น
การศึกษาจากกลุ%มตัวอย%าง 3 กลุ%ม ไดแก% ผูมีส%วนเกี่ยวของตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเทพศิรินทร
นักเรียนเทพศิรินทร และบุคคลทั่วไป ซึ่งประเด็นคําถามประกอบดวยดานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
องคประกอบเกื ้อ หนุน ในการดํ า เนิน งานพิพ ิธ ภัณ ฑ กระบวนการดํ า เนิน งาน และการให บริก ารทาง
การศึกษา ตลอดจนการเสนอแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรต%อไป
ผลการศึกษา พบว%า การดําเนินงานพิพิธภัณฑที่ผ%านมาประสบปJญหาในประเด็นต%าง ๆ ไดแก%
1. การขาดส%วนร%วมทั้งผูมีส%วนเกี่ยวของตามการบริหารจัดการของโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งสะทอนถึง
การขาดความสนใจในบทบาทหนาที่ของงานพิพิธภัณฑ 2. จํานวนบุคลากรพิพิธภัณฑไม%เพียงพอ 3. การ
ประชาสั มพั นธข% าวสารความเคลื่ อนไหว และข อมู ลเกี่ ยวกั บพิ พิ ธภั ณฑโรงเรี ยนที่ ยั งไม% ทั่ วถึ ง 4. เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของนักเรียนภายในชุมนุม 5. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ไม%หลากหลาย และ
6. การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑในดานการศึกษายังไม%ปรากฎเป8นรูปธรรม
ผูวิ จั ยได เสนอแนวทางพั ฒ นาพิ พิธ ภั ณฑเพื่อการศึ กษา โดยใช กรอบแนวคิ ด การมีส% ว นร% ว ม
แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แนวคิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑกั บ การประชาสั ม พั น ธ แนวคิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑกั บ
การศึ กษา กรณีศึกษาการดํา เนินงานร% วมกั นของนักเรียนในรูป แบบชุมนุ ม แนวคิด การจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ สู%การเสนอแผนงานทั้งหมด 5 แผน ที่สามารถพัฒนาการดําเนินงานต%างๆของพิพิธภัณฑใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก%
1. เสริมสรางความรูความเขาใจสู%การมีส%วนร%วมในงานพิพิธภัณฑ
2. สรรหาอาสาสมัครพิพิธภัณฑ
3. พัฒนาประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ
4. การจัดเก็บขอมูลเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินทร
5. การดําเนินงานร%วมกันของนักเรียนภายใตชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ
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Debsirin Educational Museum has opened to the publicsince 2012. For over three
years, its performance has not yet reviewed or evaluated following its vision "To be a living
museum and historical learning center." This research aims at studying the museum
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processes by applying CIPP Model paradigm which is quite well completely project evaluation
method. The research tool is questionaire distributed to three sampling groups: personnel
under Debsirin School’s management, Debsirin students and visitors. The questions are
involved with management, museum processing elements, museum process and educational
services.
The study revealed some problems of the establishment as follows 1. Nonengagement of personnel under the school’s management and students 2. Lacking museum
workers 3. Insufficient museum public relation 4. Inefficient performance of student activity
club 5. Very limited educational activities and 6. Underused for educational purposes.
The researcher posed 5 development plans for solving some contextual problems
and enhancing some effective processes from opinions expressed museum management,
museum public relation and education in museum. The plans consist of 1. To promote
participation among those concerned 2. To search for some volunteers 3. To strengthen
museum public relation activities 4. To promote "working together" scheme of the museumlovers student club
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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพ นธ"เ ล:ม นี้ป ระสบความสํ า เร็จ ได4ด4ว ยผู4มีอุป การะคุณ หลายท:า น โดยเฉพาะ
อาจารย"ที่ปรึกษาอย:าง ผู4ช:วยศาสตราจารย" ดร. กรรณิการ" สุธีรัตนาภิรมย" ที่ช:วยให4คําแนะนําที่ดี
กระบวนการคิด ที่ม ีชั้น เชิง และท4า ทายความคิด ความสามารถ ตลอดจนให4กํา ลัง ใจในการทํ า
วิทยานิพนธ"แก:ผู4วิจัยเสมอมา
ผู4วิจัย ขอขอบคุณ ศาสตราจารย"พิเ ศษพิสิฐ เจริญ วงศ" และรองศาสตราจารย"สุร พล
นาถะพิน ธุ ที่ใ ห4เกีย รติในการ:ว มเปCน กรรมการสอบวิท ยานิพนธ"ในครั้งนี้ และท:านทั้งสองยังเปCน
อาจารย"ห ลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรม ที่มีความเมตตาและไขข4อ ข4องใจในการศึกษา
ต:าง ๆ ได4อย:างกระจ:างชัด และขอขอบคุณอาจารย"ประจําวิชาต:าง ๆ ที่ได4ให4ความรู4และประสบการณ"
ที่มีคุณค:าแก:ผู4วิจัย
ประเด็น หลัก ในการทํ า วิท ยานิพ นธ"เ ล:ม นี ้ เกิด จากการได4ร ับ โอกาสจากผู 4ใ หญ:ใ จดี
หลายท:านในการได4ทํางานที่พิพิธภัณฑ"เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร"แห:งนี้ ได4แก: ดร.ชัยวัฒน"
วิบูลย"สวัสดิ์ อดีตผู4ว:าการธนาคารแห:งประเทศไทย และนักเรียนเก:าเทพศิริน ทร"รุ:น 04-06 ที่เปCน
หัว เรือ ใหญ:ใ นการจัด ตั ้ง พิพ ิธ ภัณ ฑ"แ ห:ง นี ้ ซึ่ง มอบประสบการณ"ที่ล้ํ า ค:า แก:ผู 4ว ิจ ัย เปCน อย:า งมาก
อาจารย"สุภัทร สุขสมบูรณ" อาจารย"หัวหน4างานพิพิธภัณฑ"ฯ ที่มีส:วนให4ผู4วิจัยเข4าใจหลักการทํางาน
ต:าง ๆ ที่โรงเรียนเทพศิรินทร"อย:างเปCนระบบ และเปCนตัวอย:างที่ดีในการทํางานมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ผู4วิจัย ยังได4รับ ความเมตตาจากผู4ใหญ:หลาย ๆ ท:านที่โรงเรียนแห:งนี้ ได4แก:
ท:านผู4อํานวยการ รองผู4อํานวยการฝKายต:าง ๆ ตลอดจนคุณครูท:านต:าง ๆ ในโรงเรีย นที่ห ยิบ ยื่น
มิตรไมตรีที่ดีแก:ผู4วิจัย
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ผู4วิจัยขอขอบคุณจากบิดา มารดา และพี่สาว ที่คอยอบรม
สั่งสอนผู4วิจัย ตลอดจนเพื่อน ๆ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
(รุ:นที่ 4) ที่คอยช:วยเหลือ ให4คําแนะนํา และเปCนกําลังใจในการศึกษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

