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The objective of this research and development was to present the results of a feasibility 
study on the establishment of a museum of Thai Airways International and quality assessment of 
“master piece”. The research framework was developed from research studies and related document 
integrating interdisciplinary sciences, according to the Cultural Resource Management (Museum) and 
Management Sciences (Feasibility and Project Analysis). A combined methodology was designed with 
the qualitative and quantitative study plans, which were divided into five phases: Phase I: Preliminary 
data and information survey VS. Area specifications, Phase II: Target population opinion and needs 
survey, Phase III: Project feasibility study and analysis, Phase IV: Test study to drafted project analysis 
and Phase V: Master project development and research findings (Project guidelines).   

Research findings were 1) the study results of Phase I – III: when made details of 
technical plans and drafting as “ projects and plans to master piece” (Prototyped Project) through the 
discretion of technical experts of Delphi technique process and qualified luminaries of its drafted 
project certification indicated the excellent level in all aspects as such a key layout of the proposed 
framework to determine a plan of action. A technical guide to master piece inclusion featured (1) 
Introduction (2) Project details (3) Pilot project application (4) Detailed map of Thai Airways 
International Museum and (5) Benefits of Thai Airways International Museum. 2) Cultural resources of 
THAI's value to the development of a lifelong learning for corporate personnel and those of general 
interest, in that the project proposal has also reflected elements and relationships between 
programme, project, and plan, by which the independent agency did acquire such guidelines on the 
organizational structure, the administration and strategic management, the patterns of project 
implementation toward the organizational capability, coupled with discretion for a reference to the 
growing needs of the service to be satisfied and be aware of the background of a state enterprise.   
Therefore, the cultural heritage of one of the media is unique to Thailand.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สงัคมไทยในปัจจุบนัได้ตระหนกัถึงคณุค่าของการพฒันาคนในทกุ ๆ ด้าน ไม่เฉพาะ
เพียงให้ได้ความรู้ท่ีสามารถเท่าทันกับความทันสมยัเท่านัน้ แต่ในอนาคตสังคมไทยจะต้องเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ และเม่ือใดก็ตามเราหยุดบริโภคข้อมลูข่าวสาร นัน่หมายถึงการหยดุยัง้อยู่กับท่ี 
มิได้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์หรือสร้างกระบวนการจดัการทรัพยากรทางวตัถุและทางนามธรรม
เพ่ือรับใช้สงัคม ชมุชน ท้องถ่ิน และแม้แตส่มาชิกภายในองค์กรทกุภาคส่วนให้ได้มีความรู้          ความ
เข้าใจ เพ่ือผลกัดนัเจตคติท่ีดี ในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเผยแพร่
วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ัง้หมดของสงัคม ทัง้จิตใจของคน คา่นิยม ระบบคณุคา่ทางจิตใจ 
และคณุธรรม ซึ่งหากไม่มีระบบวฒันธรรมเป็นกลไกในการแก้ปัญหาพืน้ฐาน สงัคมต่าง ๆ ก็จะไม่
สามารถด ารงสืบเน่ืองมาได้  ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพล  อดลุยเดช
ได้ตรัสไว้วา่ ... 

“การให้การศกึษาถือว่าเป็นการให้สิ่งส าคญัท่ีสดุเพราะเป็นการหลอ่หลอมวางรูปแบบ
ให้แก่อนชุน ทัง้ความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางจิตวิญญาณ ผู้ มีหน้าท่ีให้การศกึษาทกุต าแหนง่หน้าท่ี
จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองท่ีดี” (ทองค า โพธ์ิด า, 2532: 
13)  

พระราชด ารัสดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า เม่ือกระแสโลกาภิวฒัน์ส่งผลต่อประชาคม
โลกทางธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง มนษุยชาติก าลงัสร้างตลาดโลกท่ีจะก้าวไปสู่การเป็นเครือข่ายระบบ
ธุรกิจมลูคา่มหาศาล โดยอาศยัศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมท่ีสนับสนุน
ให้คน   ตา่งพรมแดนวฒันธรรมได้ปฏิสมัพนัธ์การส่ือสารและด าเนินการเชิงรุกทางธุรกิจได้สะดวก
รวดเร็ว ทัง้นีเ้หตผุลของการขยายการลงทุนไปยงัประเทศต่าง ๆ เพราะบางประเทศไม่สามารถ
ผลิตวตัถดุิบ ผลิตสินค้าในลกัษณะอตุสาหกรรมและการบริการได้อย่างครบถ้วน หรืออาจต้องใช้
ต้นทนุสงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ด้วยเหตนีุ ้บริษัทการบนิในระดบันานาชาตจิงึเกิดขึน้
และน าพาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองในบุคคลได้ปะทะสมัพนัธ์ข้ามวฒันธรรมให้เห็น
อยา่งโดดเดน่และนา่สนใจทา่มกลางกลุม่บคุคลจากพหวุฒันธรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้การ
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ประสานงานร่วมกันบนพืน้ฐานของความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา ความเช่ือ คา่นิยม ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีต ฯลฯ  

พิพิธภัณฑสถานจดัได้ว่าเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัยิ่งแห่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นสถานท่ีท่ีสามารถ
พฒันาในเร่ืองความคิด ความเข้าใจ คณุค่า ทศันคติได้อย่างกว้าง (สายณัห์ ไพรชาญจิตร์ , 2550:  
Ambrose & Paine, 1993 และ Black, 2005) อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์จะไม่ได้ครอบคลุมความหมาย
แต่เพียงการเป็นสถาบนัท่ีจัดแสดงวัตถุอันมีค่าของสังคมเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมเพียงอย่างเดียว    
แตเ่ปา้หมายของการจดัตัง้ก็เพ่ือเปิดกว้างทางการศกึษา รวมทัง้ความมีชีวิตชีวา และความเพลิดเพลิน 
โดยท่ีบทบาทพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบนั ยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีร่ืนรมย์ 
ด้วยเทคนิคท่ีทนัสมยั ช่วยให้ผู้คนตระหนกัรู้ในอตัลกัษณ์ของตนและคณุานปุระการทางความสมัพนัธ์
ระหว่างความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของปัจเจกชนในสังคม และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Greenhill, 2007) 

ในสภาพการณ์ปัจจบุนั หน่วยงาน องค์การ และสถาบนัทัว่ไป มีเปา้หมายท่ีจะส่งเสริม
ให้บคุคล ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือสมัผสักบัวิถีแห่งชีวิตท่ีเป็นบทสะท้อนวิสัยทัศน์
และกระบวนทัศน์ จากอดีต ปัจจุบัน และสู่อนาคตได้นัน้ (Ambrose & Paine, 1993) การจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบนัจึงต้องไม่แยกตวัออกจากสงัคมและชีวิตประจ าวัน แต่จะต้องส่งเสริมให้
ผู้คนมีส านึกในวิถีชีวิตความเป็นมาทัง้ในและนอกท้องถ่ินของตน ไมเ่น้นการเรียนรู้ท่ีชิน้วตัถเุพ่ือรู้จกั
ชิน้วตัถ ุแตเ่พ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ และมนษุย์กบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
โดยการน าเสนอประเด็นในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากกว่าการแสดงชิน้วตัถ ุเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แสวงหาความรู้ท่ีมีความเคล่ือนไหวมากกว่าการเป็นสถาบนัท่ีแข็งตวั (Edson & Dean, 1994)   

โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้วสว่นมากจะมีแหลง่แสวงหาความรู้ส าหรับคนในแตล่ะ
ช่วงวยั และมีความสนใจต่าง ๆ โดยมีทัง้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศนูย์วฒันธรรม ศนูย์นนัทนาการ  
และกีฬา โรงละคร หอศิลป์ และสถานท่ีแสดงดนตรี รวมทัง้สนบัสนนุให้ ชมุชนมีกิจกรรมเพ่ือการ
เติบโตของความรู้ สติปัญญา และความงอกงามของจิตใจ ส าหรับองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทย
ซึ่งจ าเป็นต้องขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ท่ีจะมารองรับการศึกษา     
ยคุปฏิรูปให้ทนักบัโลกยคุการเรียนรู้ แบบไร้ขีดจ ากดั (School Without Walls) เพราะคณุภาพชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ให้คณุค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ท่ีท าให้สามารถเข้าใจโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สามารถเข้าใจปัญหาท่ีเผชิญหน้าควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน ประเทศจึงต้องการ 
"พิพิธภณัฑ์" ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัใหมท่ี่สะท้อนความมัน่คงของสงัคม วฒันธรรม ลกัษณะเฉพาะตน                                                                     
และความภาคภมูิใจในสงัคมของตน  
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ดงัพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดปีแห่ง
การรณรงค์ เพ่ือสง่เสริมและรักษาวฒันธรรมไทย ณ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย (22 เมษายน 
2537) ได้ตรัสวา่ ... 

 “ชาติไทยของเรามีความเจริญด้วยศีลธรรม จรรยา และศิลปวฒันธรรมอนัครบถ้วน
ทุกสาขา ท่ีสืบทอดต่อเน่ืองกันมาแต่บรรพกาล สิ่งเหล่านีเ้ป็นสมบัติล า้ค่าและเป็นนิมิตหมาย
ส าคญัอยา่งเอก ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นชาตไิทย คนไทยซึง่แตกตา่งจากชาติคนอ่ืน จงึเป็นสิ่งท่ีคน
ไทยพึงศกึษาให้เห็นแจ้ง ถึงคณุคา่และพยายามถนอมรักษาไว้ด้วยความรู้ ความสามารถ และความ
ฉลาด รอบคอบ เพ่ือมิให้ต้องสญูหายหรือแปรสภาพไปในทางเส่ือม ในการนีท้กุคนจะต้องทราบแก่
ใจ โดยตระหนกัว่า การศกึษาและรักษาวฒันธรรมไทย แท้จริงก็คือการจรรโลงรักษาอิสรภาพและ
ความเป็นไทยของชาตไิทยและคนไทยแตล่ะคนไว้นัน่เอง” (อ้างถึงใน ปิยนชุ บวัน า้จืด, 2547: 5) 

พระราชด ารัสดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความเป็นไทยและชาติไทย 
ซึ่งแนวทางของการเรียนรู้ศาสตร์แขนงใดก็ตาม ซึ่งอาจกระจดักระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน สถานศึกษา หรือปราชญ์ผู้ รู้คณุูปการบางกลุ่มนัน้ หากมิได้มีการจดัเก็บองค์ความรู้และ
เผยแพร่ให้แก่คนทัว่ไปท่ีสนใจให้สามารถได้ศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริง ก็น่าเสียดายจนกระทัง่ถูก
ลืมเลือนไปจากสงัคมไทย ดงันัน้ ทุกองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติควรจะกระตุ้นให้บคุลากรในชาตไิด้เกิดการเรียนรู้ เล็งเห็นคณุคา่และความส าคญั
ของการศกึษาแหล่งวฒันธรรมองค์กรท่ีมีส่วนท าให้เกิดการสืบทอดเจตนารมณ์สู่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้
ถึงคณุคา่ของศลิปะแขนงนัน้ ๆ ได้คงอยูคู่ช่าตสืิบไป 

บริษัทการบนิไทยฯ จดัเป็นองค์กรทางธุรกิจการบนิท่ีด าเนินงานมากวา่ 50 ปี          ได้
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร สถาบนัภาษาและวัฒนธรรม 
ชมรมด้านความรู้แขนงต่าง ๆ กระนัน้ก็ตาม แม้ว่าศนูย์การเรียนรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรจะด าเนินงาน
อยู่ก็ตาม แต่สภาพปัจจุบนัการจดัการความรู้และการอนุรักษ์ในแง่ของมรดกทางวฒันธรรมของ
องค์กรฯ  ยงัไมเ่คยมีใครน ามาศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม ในทางตรงกนัข้ามบริษัทฯ จะมุง่เน้นไปท่ีผล
ก าไรหรือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ซึง่ไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัทรัพยากรวฒันธรรมในองค์การ
เลย ทัง้นีก็้เน่ืองด้วยว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกท่ีท าให้องค์กรไม่ได้ตระหนกัถึงความส าคญั
การรับรู้โดยรวมว่าหลักฐานชิน้ส าคัญของบริษัท ฯ ทัง้ในแง่ของกิจกรรมภูมิปัญญาทางธุรกิจ    
ด้านอาคนัตกุะสมัพนัธ์ด้วยเอกลกัษณ์ไทย องค์ความรู้อุตสาหกรรมการบินขนส่งทางอากาศยาน 
ผลิตภณัฑ์และการบริการด้วยเอกลกัษณ์ไทย ภายใต้สญัลกัษณ์ “การบินไทย” ท่ีมุ่งเน้นการพฒันา
และปรับปรุงผลิตภณัฑ์เหลา่นัน้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั  



4 
 

 

ภาพลกัษณ์แหง่ความส าเร็จของบริษัทฯ ในอดีตจะท าให้บคุคลทัว่ไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ 
ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้องสามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคณุค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มี
ใครกล้าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้น ามาซึ่งวิถีการจัดระบบของ 
วฒันธรรมในปัจจบุนั (สจุิตรา มาถาวร, 2549: 1) ทัง้นี ้บริษัทการบินไทยฯ เป็นสว่นหนึง่ของความ
ภาคภมูิใจของสงัคมไทยในชาตสิามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบนอากาศ
ยานบนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้ บริโภค นวัตกรรมทางเทคโนโลยี   
การบิน ทศันศิลป์ในอากาศยานของบริษัทฯ แหล่งเรียนรู้ขององค์กร การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
เชิงสญัลกัษณ์ของแตล่ะส่วนงาน ซึง่ถือได้วา่วิถีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นรูปแบบ
การส่ือการใช้สญัลกัษณ์ทัว่ ๆ ไปท่ีแสดงความเข้าใจระหว่างกนัถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็น
สมาชิกองค์กรการบนิไทยท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจกบักลุม่บคุคลผู้มาเยือนท่ีมีความใฝ่ฝัน    ท่ี
จะเข้าสู่อาชีพในธุรกิจการบินได้เรียนรู้พฒันาการของบริษัทฯ ท่ีก้าวสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจการบิน
ระดบัสากล และเป็นจุดหล่อหลอมความเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทยทุกคน โดยสมควร    
ท่ีจะได้มีพืน้ท่ีเฉพาะหรือโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์เป็นส่ือกลางประสานแผนกงานในแต่ละฝ่าย       
ได้รู้ถึงอัตลักษณ์ของสายการบินแห่งชาติท่ีมีคุณค่าและความหมายในแง่ความเป็นสมาชิก        
แหง่องค์กรเดียวกนั  

ในขณะท่ีหลักสูตรฝึกอบรมเป็นจ านวนมากน่าจะอาศยัพิพิธภัณฑ์เป็นช่องทางการ
ค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีอยู่ใกล้ตวับคุลากรในอนาคต ดงัเช่นท่ีปรากฏในองค์กร
สากลหลายแห่งทัว่โลกได้ขบัเคล่ือนองค์การของตนให้ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจาก
การสร้างหน่วยแห่งการเรียนรู้ย่อย ๆ ท่ีบุคลากรและผู้ มาเยือนสามารถได้รับความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และนนัทนาการเรียนรู้ไปพร้อมกนั โดยมีการน าเทคโนโลยีและการจดัแสดงวตัถุท่ีพบ
เห็นได้เฉพาะบางโอกาสออกสู่สาธารณะได้ช่ืนชมเก่ียวกับประวัติ ความหมาย คุณค่าของการ
ด าเนินชีวิต และภูมิปัญญาของบคุลากรในอดีต  ดงันัน้ การส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของ
สายปฏิบตักิารแตล่ะฝ่ายได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัผ่านองค์ความรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลง
ความรู้ใหม่ ๆ ให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ ไม่เพียงแตส่ายงานท่ีแตกตา่งจะเข้าใจระบบการเก็บข้อมูล
สารสนเทศและภารกิจส าคญั สาระงานท่ีพึงเกิดขึน้ในพิพิธภณัฑ์จะท าหน้าท่ีทางอ้อมในอนาคต 
ถือได้วา่เป็นการพฒันาแหล่งเรียนรู้แบบใหมท่ี่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรการบินไทย
ได้อยา่งแท้จริง 

ดงัท่ีการด าเนินงานของรัฐบาลไทยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีจะท างานร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลกบักลุ่มเปา้หมายทางสงัคม เช่น สภาว่าด้วยพิพิธภณัฑ์ หอสมดุและหอจดหมายเหตุ 
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สถานศกึษาทกุระดบั ทกุเขตพืน้ท่ี ชมุชน ผู้ปกครองและครอบครัว สถานประกอบการ นกัการเมือง 
ผู้ เรียน และหุ้นส่วน เป็นต้น โดยท่ีบริษัทการบินไทยฯ สามารถสร้างกิจกรรมและรูปแบบ “ขมุพลงั
แห่งความรู้” ตามความพร้อมและศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ สาระความรู้สอดคล้องกับหลกัสูตรชาติ 
การสร้างสรรค์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และพัฒนาชีวิต และโครงการท่ีรัฐบาลประสงค์ให้
รัฐวิสาหกิจเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2544) อนัเป็นวาระแหง่ชาต ิ(พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ     (ฉบบั
ท่ี 2), 2545) ดงันัน้ กิจกรรมในรูปแบบ “พิพิธภณัฑ์การบินไทย” เป็นกลไกอนัส าคญัในการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้ตา่ง ๆ แก่องค์กรวิชาชีพ และสาธารณะ 

บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมการเชิดชเูกียรติด้วยการจดัตัง้บอร์ดกิจกรรมภาพด้านธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง จากการส ารวจเย่ียมสนามวิจัยของผู้ วิจัยได้ค้นพบว่า มีหลักฐานท่ีเป็นวัตถุและภาพ
เหตุการณ์ส าคัญท่ีจัดแสดงไว้ภายในอาคารส านักงานใหญ่ อาคารส านักงานสาขา และศูนย์
ฝึกอบรมเขตหลกัส่ี มีโอกาสสญูหายและช ารุด  ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงและพฒันาอย่างเร่งดว่น 
เพราะล้วนแตมี่คณุคา่เชิงวฒันธรรมขององค์กรและสิ่งท่ีเป็นนามธรรมแห่งศนูย์รวมของจิตใจของ
ประชาชนไทยท่ีเช่ือมโยงกับ พระราชกรณียกิจของราชวงศ์ไทยท่ีบนัทึกไว้ ควรมีการส ารวจและ
ประเมินศกัยภาพของแหลง่ทรัพยากรขององค์กรบริษัทฯ ท่ีจะต้องด าเนินการเก็บข้อมลูสารสนเทศ 
หลักฐานทางวัตถุ หรือแม้แต่การขอรับบริจาควัตถุจัดแสดงท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ จากอดีต-
ปัจจบุนั น ามาเข้าสู่กระบวนการจดัเก็บในลกัษณะรูปแบบคลงัวสัดขุองบริษัทอย่างเป็นระบบและ
ปลอดภยั โดยท่ีนกัพฒันาขององค์กรฯ สมควรลงพืน้ท่ีจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีปรากฏขณะนี ้
ถ้าหากได้รับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนัน้ มูลเหต ุ“พิพิธภัณฑ์การบินไทย” มีบทบาทเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและเป็นตวัสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้สนใจเข้าไปใช้บริการ 
พร้อมทัง้การปฏิสมัพนัธ์ในแหล่งเรียนรู้ดงักล่าว ยงัสามารถเปล่ียนทศันคติของคนเหล่านัน้ให้เกิด
ความรักหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรมองค์กร โดยท่ีบุคลากรต้องมีส่วนร่วมกับโครงการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์และตระหนกัว่า แหล่งเรียนรู้ประเภทนี ้เป็นสิ่งท่ีน่าเรียนรู้ทางวิชาการและมีคณุค่าทาง
จิตใจเก่ียวกับวิชาชีพตนเองโดยตรง (รุ่ง แก้วแดง, 2544) ดงัท่ีมีหลักฐานพอส ารวจได้จากภาพ
เหตกุารณ์ทางกิจกรรมของฝ่ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ สมาคมชมรมลูกเรือ และฝ่ายกอง
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายท่ีคาดหวังให้บุคลากรได้รับ
ประสบการณ์จากภาพแหง่ความทรงจ าและสง่เสริมทศันคตด้ิานบวกตอ่วิชาชีพสู่คนรุ่นใหม่ทางส่ือ
เทคโนโลยีการศกึษาภายในองค์กรท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแหง่รางวลัท่ีได้มา    
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ดงัท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัจึงเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสนบัสนนุและส่งเสริมแนวทางการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทยขึน้ เพ่ือพฒันาให้เป็นหนว่ยงานใหม่ท่ีเป็นศนูย์กลางของแหลง่ความรู้
ทางวฒันธรรมเก่ียวข้องกบัสายการบินแหง่ชาต ิทัง้ในด้านการท าหน้าท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต
และตามอธัยาศยั  ซึง่บคุคลภายนอกยงัสามารถใช้ประโยชน์ร่วมได้และสามารถขยายผลออกไปสู่
ความเป็นสากลท่ีตอบสนองความต้องการศึกษาค้นคว้าวิจยัเชิงข้อมลู เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
อุตสาหกรรมการบินควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ (นันทนาการ) การส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความคิด ความเจริญงอกงามทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี (Jarvis, 2009) ดงัจะเห็นได้
จากปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีระบุว่า โอกาสทางด้านการศึกษาถือเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานของประชาชนทกุคน (UNESCO, 1989: 1)  

ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินการวิจยัและพฒันา “รูปแบบ” เพ่ือน าไปสู่เปา้หมาย
และวตัถปุระสงค์ของ “โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การบนิไทย” โดยส ารวจความคดิเห็นและประเมิน
ความต้องการของกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัความเป็นไปได้ของโครงการศกึษาวิจยันี ้จะครอบคลมุ
ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์ตอ่การน าร่างต้นแบบโครงการ ฯ สู่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยจดัเก็บ
และแสดงข้อมูลความรู้ส าคญั ๆ ในรูปแบบของพิพิธภณัฑสถานท่ีแสดงเร่ืองราวในอดีต ปัจจุบนั
และอนาคต เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเชิงความรู้ทางอุตสาหกรรมการบิน และ
ศิลปวฒันธรรมบนอากาศยานการบินไทย  ทัง้นีผ้ลการศึกษาวิจยัจกัได้เสนอแนวทางการบริหาร
โครงสร้างหนว่ยงานอยา่งเป็นอิสระจากระบบเดมิซึง่เป็นเพียงห้องสมดุ เน้นงานรวบรวม งานสงวน
รักษา งานอนุรักษ์ งานจัดเก็บ งานจัดแสดง งานวิชาการหรือศูนย์เทคโนโลยีส ารองของฝ่าย
แผนงานของบริษัท  โดยเฉพาะบทบาทและหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ดงักล่าวควรท่ีจะเป็นขุมทรัพย์
แหง่ปัญญาท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบและเนือ้หาในอนาคตอยา่งเป็นรูปธรรม  

 
2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัตัง้ และผลการประเมิน
คณุภาพ “ต้นแบบชิน้งาน”  

 
3. วัตถุประสงค์เฉพำะ 

3.1 เพ่ือศึกษาบริบทองค์กร แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมและ
ทรัพยากรวฒันธรรมในบริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
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3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรบริษัทการบินไทย ฯ ท่ีมี
ความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 

3.3 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุม่ผู้บริหารบริษัทการบนิไทย ฯ ท่ี
มีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 

3.4 เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ช านาญเฉพาะทางเก่ียวกับความเหมาะสม
ของเนือ้หาและความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงงาน (Feasibility Study & Project Analysis) ท่ีจะ
เป็นข้อเสนอ (โครงร่าง) แนวทางการสร้างต้นแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ ฯ ท่ีมีความสอดคล้องกับ
บริบททางวฒันธรรมและศกัยภาพขององค์กร   

3.5 เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบในความสมบูรณ์ของรายละเอียด
เก่ียวกบัการสร้างรูปแบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึง่ได้ผา่นกระบวนการ           การ
รับรองจากดลุพินิจของผู้ทรงคณุวุฒิ (Judgemental Approach) สู่การน าเสนอ ปรับปรุง          และ
ขยายผลของ (ร่างต้นแบบ) ท่ีพร้อมจะก าหนดเป็น (ต้นแบบ) โครงการ โดยจดัท าเป็นคู่มือท่ีแสดง
รายละเอียดของโครงการ การวางแผน และแผน ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง (Practical Model Plan) 
   
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

4.1 การก าหนดแบบแผนการด าเนินงานและผลท่ีได้รับเป็น กำรวิจัยและพัฒนำ       
(Research & Development) เพ่ือสร้างต้นแบบโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย     โดย
ก าหนดแผนงานวิจยัและพฒันาท่ีจะเป็นแนวทางบริหารจดัการข้อมูลตามวตัถุประสงค์ทัว่ไป  และ
เฉพาะ จ าแนกไว้ 3 ขัน้ตอนหลกั หรือ แบง่ยอ่ย 5 ระยะ ดงันี ้

   4.1.1 การวิจยัเอกสารและส ารวจภาคสนามในพืน้ท่ีศึกษาเฉพาะ เพ่ือจดัเตรียม
ข้อมูลเบือ้งต้นเชิงคุณภาพสู่แนวปฏิบัติการดังท่ีก าหนดไว้ในแบบแผนการวิจัย (Preliminary 
Stage – ค้นคว้าความรู้จากแหล่ง ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การสัง เกตและวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ีศึกษาและภัณฑารักษ์ช านาญการด้าน
พิพิธภณัฑสถาน ข้อมลูปัจจบุนัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศนูย์การเรียนรู้ขององค์กร)  

4.1.2 การส ารวจความคิดเห็นและประเมินความต้องการของกลุ่มประชากร
เปา้หมายตามกรอบแนวคดิท่ีครอบคลมุประเดน็หลกัของงานวิจยั   

 4.1.3 การประมวลผลข้อมูลท่ีได้ตามแผนระเบียบวิธีวิจัยท่ีก าหนดไว้ โดย
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Field Study / Descriptive Survey / 
Delphi Technique / Project Validation) เพ่ือสร้าง (ร่าง-ต้นแบบ) โครงงาน หรือ “Prototyping 
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Project” ท่ีได้จากการอภิปรายผลการวิเคราะห์เชิงข้อมูลยืนยันความคิดเห็นสอดคล้องของ
ผู้ทรงคณุวุฒิและมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ (Trustworthiness) จนน าไปสู่ขัน้ตอนท้ายสุด ท่ีมีการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของร่างต้นแบบโครงการฯ (Feasibility Study) ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้จริง 
โดยท า Test Study 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุง พฒันาร่างคู่มือส าหรับโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ และ
แผนงานบรูณาการบริหารจดัการทรัพยากร (รายงานฉบบัสมบรูณ์) 

4.2 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
4.2.1 แหลง่ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

  4.21.1 การวิจยัเอกสาร – สงัเคราะห์ความรู้จากสารสนเทศและผลการวิจยั
เก่ียวข้องกับ “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์” และ “รูปแบบการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์” 

  4.2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี – ส ารวจแหล่งสารสนเทศและ
ประเมินทรัพยากรท่ีส่ือถึงมรดกวฒันธรรมขององค์กร ฯ ยงัคงปรากฏตามแหล่งพืน้ท่ีศกึษาเฉพาะ 
(3 แห่ง) ท่ีจะคดัเลือกเป็นตวัแทนลักษณะโครงการเพียงแห่งเดียว ได้แก่ อาคารส านกังานใหญ่
ถนนวิภาวดีรังสิต ศนูย์ฝึกอบรม (หลกัส่ี) และอาคารศนูย์ปฏิบตักิารบริษัทฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) 
โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้ 

 1. เป็นอาคารส านกังานท่ีมีประวตัิความเป็นมาตัง้แตใ่นอดีตจนถึง
ปัจจบุนั  

 2. เป็นสภาพแวดล้อมท่ีส่ือความหมายเชิงความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในองค์กรและบคุคลภายนอก  

 3. เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีทรงคณุคา่ ส าหรับบคุลากรบริษัทฯ 
ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป  

 4.2.1.3 ผู้ ช านาญเฉพาะทาง – สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลและ
วิเคราะห์เนือ้หาการสมัภาษณ์ เพ่ือทราบทศันคติ แนวคิด ความคาดหวงัของกลุ่มท่ีมีความรู้เร่ือง
พิพิธภณัฑ์ การศกึษานอกระบบโรงเรียนและอตุสาหกรรมการบนิ      

 4.2.2 ขอบเขตทางประชากร/กลุ่มตัวอย่าง – ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และผู้
ช านาญเฉพาะทาง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มแบบบงัเอิญและเฉพาะเจาะจง 
ประกอบด้วย 3 คณุลกัษณะ ดงันี ้

   4.2.2.1 บคุลากรประจ าการในฝ่ายการบริการบนอากาศยานและภาคพืน้ 
ของบริษัทการบนิไทย ฯ จ านวน 400 คน  
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  4.2.2.2 ผู้ บริหารและผู้ เก่ียวข้องในระดับหัวหน้าหน่วยงานในสายงาน
บริการบนอากาศยานและภาคพืน้ จ านวน 50 คน 

   4.2.2.3 ผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พิพิธภณัฑสถาน การศกึษา
นอกระบบโรงเรียน และธุรกิจการบนิ จ านวน 17 คน 

 4.2.3 ด้านเนือ้หาสาระ  
       การก าหนดขอบข่ายเนือ้หาสาระท่ีเหมาะสมส าหรับการวิจัยนี ้ สามารถ

ด าเนินการได้ 2 ลกัษณะ กลา่วคือ การเก็บข้อมลูปฐมภมูิและการเก็บข้อมลูทตุยิภมูิ   
      ข้อมูลปฐมภูมิ - ข้อมูลเบือ้งต้นจากภาคสนาม (Field Work) จ าแนกเป็น   

2 ส่วน ประกอบด้วย 1. สาระส าคัญเชิงตัวแปรศึกษา และ 2. หลักฐานเชิงองค์ประกอบพืน้ท่ี
กรณีศกึษา ดงันี ้

4.2.3.1 สาระส าคญัเชิงตวัแปรศกึษา  
   1. บริบทองค์กร แหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวตักรรม

และทรัพยากรวฒันธรรมของบริษัทการบนิไทย 
   2. สภาพแวดล้อมทัว่ไปและการบริหารจดัการ 
   3. กิจกรรมการเรียนรู้กบัแหลง่เรียนรู้ขององค์กร  
   4. แบบจ าลอง “ต้นแบบ” โครงการการจดัตัง้ฯ 

4.2.3.2 หลกัฐานเชิงองค์ประกอบพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
2. ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชน (หน่วยงาน) และบุคคลภายนอก

 3. ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
4. แนวทางการอนรัุกษ์และการจดัแสดงทรัพยากรทางวฒันธรรม 

    ข้อมลูทตุิยภูมิ – กรอบพืน้ฐานทางทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็น
ปัญหาวิ จัย   (Research Problems & Theoretical Concepts) ท่ี ไ ด้มาจากการป ริทร รศ น์
วรรณกรรม ได้แก่  

1.การจดัการพิพิธภณัฑ์  
2. การบริหารจดัการ  
3. การบริหารการตลาด  
4. การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
5. การวิจยัแบบเดลฟายเทคนิค  
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6. การพฒันา “รูปแบบ”  
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   

4.2.4 ตวัแปรท่ีศกึษา 
       ตวัแปรต้น: แบบจ าลอง “ต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
       ตวัแปรตาม: ผลการศกึษาระดบัคะแนนด้านความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ

ในการตรวจสอบ “ความเหมาะสมด้านสาระส าคญัของคูมื่อการด าเนินโครงการ” ทัง้ฉบบั และระดบั
คะแนนด้านการประเมิน “ความเป็นไปได้ของโครงการจดัตัง้”  

 4.2.5 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั 
        4.2.5.1 เคร่ืองมือการจดัการข้อมูล ได้แก่ โน๊ตบคุบนัทึกข้อมูล และเคร่ือง

บนัทกึเสียง   
    4.2.5.2 เคร่ืองมือการวิจยักบัตวัแปรท่ีศกึษา จ าแนกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
       สว่นท่ี 1 เชิงคณุภาพ ได้แก่ 1. แบบสมัภาษณ์กลุ่มผู้ช านาญ     เฉพาะ

ทาง 2. แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัในองค์กร 3. แบบประเดน็ศกึษาการสนทนากลุม่แบบไม่
เป็นทางการ (Informal - Focus Group Form) และ 4. แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากร
วฒันธรรม    

   ส่วนท่ี 2 เชิงปริมาณ ได้แก่ 1. แบบส ารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการเห็นเก่ียวกับโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยของกลุ่มตวัอย่างบุคลากรบริษัท
การบินไทย ฯ ในฐานะผู้ รับบริการ 2. แบบส ารวจความคิดเห็นและความต้องการเห็นเก่ียวกับ
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทยของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารบริษัทการบินไทยฯ ในฐานะ  
ผู้ ให้บริการ 3. แบบส ารวจความคิดเห็นท่ีใช้เดลฟายเทคนิคของกลุ่มตวัอย่างผู้ช านาญในศาสตร์    
ท่ีเก่ียวข้อง และ 4.แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบจ าลอง “ต้นแบบ” โครงการฯ ส าหรับ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

4.2.5.3 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิต ิได้แก่ 1. ร้อยละ (Percentile) 2. คา่เฉล่ีย 
(Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4. ค่ามธัยฐาน (Median) และ 5. ค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range)    

4.2.6 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
 เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2557 – 30 พฤษภาคม 2558 ใช้เวลาปฏิบตัิงาน

ตามแผนการวิจยั ประมาณ 12 เดือน      
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5. ข้อตกลงเบือ้งต้น 
5.1 การวิจยัและพฒันา “รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การบินไทย” ใช้ระเบียบวิธีวิจยั

เชิงคณุภาพเป็นหลกัในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม (Fieldwork) และเชิงปริมาณใน
การส ารวจและวิเคราะห์เก่ียวกบั ความคดิเห็น / ความต้องการของกลุม่ประชากรเปา้หมายทัง้ 3 กลุม่ 
(Opinion & Needs Survey) และการประเมินฉันทามติของผู้ ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ “ต้นแบบ” 
โครงการฉบบัร่าง - จริง (Delphi Technique / Judgemental Approach) โดยวิเคราะห์ผลข้อมูล
ตามขัน้ตอนในแบบแผนการวิจยัท่ีก าหนด ด้วยเทคนิควิธีของการวิจยัเชิงพรรณนาและการวิจยัเชิง
ค้นพบ (Descriptive & Exploratory Research Techniques)   

5.2 การตัดสินเพ่ือสรุปข้อคิดเห็นสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์นัน้จะถือว่า ข้อความท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ได้ จะต้องมีคา่มธัย
ฐานเทา่กบัหรือไม่ต ่ากว่า 3.50 (มีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นเกณฑ์และเป็นได้ในระดบัมากขึน้ไป) 
และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์เท่ากบัหรือไม่เกิน 1.5 บนสเกล 5 (เชษฐา เทียมเพชร, 2534 อ้างถึงใน 
ชชัพล บุญเติม, 2543: 10) โดยมีผู้ เช่ียวชาญพิเศษ จ านวน 9 ท่าน จากนัน้ใช้เทคนิคคดัเลือกแบบ
ลูกโซ่ โดยขอให้ผู้ เช่ียวชาญพิเศษเหล่านัน้ ได้เสนอรายช่ือผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์เก่ียวข้องเพิ่มเติม
ตอ่เน่ืองกนัจนครบ 17 ท่าน จึงถือได้ว่าตวัแบบจ าลองท่ีพฒันาขึน้มีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตาม
วิธีวิทยาการวิจยั (อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์, 2546: 59) – เดลฟายเทคนิค 

5.3 การสงัเคราะห์ต้นแบบชิน้งาน โดยด าเนินการตามแนวทางหลกัวิชาการท่ีผา่นการ
ตรวจสอบรูปแบบ (ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีการ) และ การรับรองต้นแบบชิน้งาน 
(ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ) โดยผู้ ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีเป็น
ต้นแบบชิน้งานในขัน้ตอนสดุท้าย จ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย ภณัฑารักษ์ช านาญการ 2 ทา่น นกั
การศกึษานอกระบบโรงเรียน จ านวน 1 คน และบคุลากรช านาญการบริษัทการบินไทย ฯ จ านวน 
2 ทา่น – การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 

 
6. นิยำมศัพท์ 

6.1 “รูปแบบ” หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้สูง โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เก่ียวกับจุดแข็งและ
จดุออ่นขององค์กร เพ่ือด าเนินการลงทนุพฒันาจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย จะต้องตระหนกั
ถึงโอกาสและภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จากองค์ประกอบควบคมุ เชน่ เทคโนโลยีและความเป็นไปได้
เชิงระบบการจดัการ เศรษฐกิจและสงัคม นโยบายขององค์กร กฎหมาย การบริหารการด าเนินงาน 
แหลง่ทรัพยากรทางวตัถแุละวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ เป็นต้น 
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6.2 “รูปแบบการจดัตัง้” หมายถึง ผลข้อมลูการศกึษาทศันคติ ความคดิเห็น และความ
ต้องการของบคุลากรบริษัทการบินไทย ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการ เก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อ
การวางกรอบแผนด าเนินโครงการและรูปแบบการจดัตัง้ฯ  

6.3 “โครงการจดัตัง้” หมายถึง กิจกรรมหรือแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร
วฒันธรรมของบริษัทการบินไทยฯ เพ่ือหวงัผลตอบแทนกิจกรรมหรือกิจการจดัแสดงวตัถุบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาท่ีสามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ แสดงเจตคติท่ีดีตอ่สงัคมไทยและ
ด้วยบทบาทในฐานะสายการบินแห่งชาติ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดความ
เพลิดเพลินใจจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกทัว่ไป ทัง้นี ้โครงการฯ มี
ลกัษณะเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยหนึ่งท่ีสามารถท าการวิเคราะห์ วางแผน และน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจการเฉพาะ ภายใต้เวลาการด าเนินงาน งบประมาณ 
และสถานท่ีอยา่งชดัเจน 

6.4 “ความเป็นไปได้ของโครงการ” หมายถึง การวิเคราะห์เก่ียวกบัจุดแข็งและจดุอ่อน
ขององค์กร เพ่ือด าเนินการลงทนุพฒันาโครงการใดโครงการหนึง่ จะต้องตระหนกัถึงโอกาสและภยั
คกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จากองค์ประกอบควบคมุ เช่น เทคโนโลยีและความเป็นไปได้เชิงระบบการ
จัดการ เศรษฐกิจและสังคม นโยบายขององค์กร กฎหมาย การบริหารการด าเนินงาน แหล่ง
ทรัพยากรทางวตัถแุละวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ เป็นต้น   

 6.5 “พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย” หมายถึง สถาบันถาวรท่ีเป็นศูนย์กลาง เก็บ
รวบรวมและอนรัุกษ์สิ่งของเคร่ืองใช้สอยในงานบริการบนเท่ียวบิน อนัเป็นทรัพย์สินหรือมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเก่ียวข้องกับกระแสความรู้ในศาสตร์ด้านอากาศยาน    
และอตุสาหกรรมการบนิ 

 6.6 “รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย” หมายถึง แผนการด าเนินงาน
เก่ียวกบัโครงการและการน าเสนอรูปแบบการจดัตัง้ ฯ ท่ีเป็นผลจากตวัแปรศกึษาตามจดุมุ่งหมาย
ในการวิจัย  โดยก าหนดฝ่ายงานท่ีมีความเป็นเอกเทศท าหน้าท่ีศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของ
โครงการ เพ่ือประเมินวา่โครงการท่ีคิดขึน้มาสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริงและให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่
กบัการลงทนุ โดยการจดัหาข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุหรือการด าเนินงานตาม
วงจรของโครงการ (การวางแผนโครงการ การปฏิบัติและด าเนินงานตามโครงการ และการ
ประเมินผลและติดตามผลโครงการ) และมีขอบข่ายครอบคลุมองค์ประกอบส าคญั 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเงิน ด้านการจดัการ ด้านเทคนิค ด้านตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม และด้านเศรษฐกิจ  
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7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ข้อสรุปท่ีเป็น “เกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้“ ของโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์

บริษัทการบนิไทย 
7.2 แนวทางการจดัโครงสร้างทางการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานสงูสดุ 
7.3 แนวทางการออกแบบเนือ้หาและการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย

ให้นา่สนใจตอ่การเข้าชม และบรรลตุามจดุมุง่หมายของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
7.4 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับภูมิหลงัของบริษัทการ  

บินไทยจ ากดั (มหาชน) ศาสตร์ในสาขาวิชาชีพทางอตุสาหกรรมการบิน และข้อมลูศิลปวฒันธรรม
ท่ีส่ือสญัลกัษณ์ความเป็นไทยและสากลในผลิตภณัฑ์ด้านการบริการบนอากาศยาน  

7.5 ต้นแบบโครงการ ฯ มีคณุคา่และประโยชน์เชิงสหวิชาการ โดยท่ีองค์กรธุรกิจการบิน
สากลสามารถบรูณาการระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์แบบผสานวิธีวิจยัสู่แนวทางการด าเนิน
โครงการท่ีเสนอไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับริบทและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 
 

  
   
 
 



14 

บทที่ 2 
ปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยและพัฒนาเร่ือง “รูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การบินไทย” ผู้ วิจัยได้ค้นคว้า 
ศึกษา และรวบรวมเอกสารในเชิงทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทาง
การศกึษาวิจยันี ้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยมโนทัศน์
ส าคญัตามล าดบัดงันี ้
 1. การจดัการพิพิธภณัฑ์  
 2. การบริหารจดัการ  
 3. การบริหารการตลาด     
 4. การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
 5. การวิจยัแบบเดลฟายเทคนิค  
 6. การพฒันา “รูปแบบ” 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 8. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 ผู้วิจยัใคร่ขอเสนอรายละเอียดการส ารวจวรรณกรรมตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

  
1. การจัดการพพิธิภัณฑ์   
 1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของการพพิธิภัณฑ์ 

ค าว่า “Museum” หรือ “พิพิธภณัฑสถาน” ได้มีการน ามาใช้เป็นครัง้แรกท่ีเมืองอ
เลกซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เม่ือประมาณ 300 ปี ก่อนคริสตกาล และมีความหมายว่า “สถานท่ีแห่ง
หนึง่ส าหรับใช้เป็นศนูย์กลางของห้องสมดุ และศนูย์กลางทางการศกึษาค้นคว้าวิจยัของนกัปราชญ์ 
ตอ่มาเรียกว่า “The Museum of Alexandria” จดัตัง้ขึน้โดย Ptolemy Philadelphus (Ptolemy Soter) 
ซึ่งภายในประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์ สวนสตัว์ ห้องส าหรับศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และยงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงงานศลิปกรรมของ Ptolemy (Crane, 1995) 
 ส าหรับในประเทศไทย ค าว่า “พิพิธภัณฑ์” ได้รับพระราชทานการบญัญัติศพัท์ขึน้
ด้วยพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ภายหลงัจากท่ีพระองค์ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ์” ในพระบรมมหาราชวงั สถานท่ีดงักลา่ว ถือ            
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เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใช้เก็บรวบรวมศิลปะโบราณ โบราณวัตถุ และใช้
ส าหรับต้อนรับอาคนัตกุะจากนานาชาติเป็นครัง้คราว  
 ในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าฯ ถือได้ว่า ประเทศไทยได้มีพิพิธภัณฑสถานเป็น         
ครัง้แรก เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2413 พระองค์ได้เสด็จประพาสชวาเป็นครัง้แรกและได้เสด็จชม
พิพิธภัณฑสถานในต่างประเทศ (ตึกมิวเซียม เมืองปัตตาเวีย เกาะชวา) อนัเป็นสถานท่ีเก็บของ
โบราณซึง่มีในแผน่ดินชวาและประเทศตา่ง ๆ ซึง่ภายหลงัเสดจ็พระราชด าเนินกลบั พระองค์ได้ทรง
น าแบบอย่างหอประชมุของทหารท่ีเมืองปัตตาเวียมาสร้างอาคารหลงัใหม่ช่ือว่า “หอคองคอเดีย” 
ส าหรับเป็นท่ีประชุมทหารมหาดเล็ก โดยสร้างเป็นตึกใหญ่ชัน้เดียว มีห้องกว้าง แบ่งออกเป็น 3 
ตอน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2415 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ทรุดโทรมลงจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ดงัเดิม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศิลปวตัถุ โบราณวตัถุมาจดัแสดงในมิวเซียมท่ีโปรดให้
จดัตัง้ขึน้ ณ หอคองคอเดีย (อาคารสหทยัสมาคมในปัจจบุัน) ซึ่งสถานท่ีดงักล่าว เป็นท่ีนิยมเรียก
ทบัศพัท์ว่า “หอมิวเซียม” และได้ยกหน้าท่ีในการดแูลให้กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็น
ผู้ดแูลและจดัการหอมิวเซียมแห่งนี ้ โดยให้เป็นท่ีจดัเก็บรวมรวมวตัถหุลายประเภท เช่น วตัถทุาง
ธรรมชาติ ได้แก่ สตัว์สตฟัฟ์ โครงกระดกู หินแร่ และวตัถทุางศิลปวฒันธรรม ได้แก่ ศิลปวตัถ ุและ
โบราณวตัถ ุเป็นต้น  
 นอกจากนี ้การจดัแสดงครัง้ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรัชกาลนี ้คือ งานเน่ืองในวนัสมโภช
พระนครครบ 100 ปี เม่ือ พ.ศ. 2425 ซึง่จดัขึน้ ณ ท้องสนามหลวง ผู้จดังานคือ พระเจ้าบรม 
วงศ์เธอกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ ผู้บญัชาการ กรมอาลกัษณ์ การจดังานครัง้นีเ้รียกกันว่า 
“เอ็กซหิบิชัน่” (Exhibition)  จวบจนในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีการศึกษา
ประวตัศิาสตร์และโบราณคดีกนัอยา่งกว้างขวาง ทรงพระราชทาน พืน้ท่ีทัง้หมดของพระราชวงับวร
สถานมงคลหรือวงัหน้า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับพระนครถือเป็นรากฐานของงานพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบัน และจัดการให้หอพระสมุดฯ พระนครมีบทบาทหลายอย่าง กล่าวคือ ต้องมีหน้าท่ี
อ านวยการวรรณคดีสโมสร จดัตรวจรักษาของโบราณในพระราชอาณาเขต และเพิ่มหน้าท่ีในการ
จัดพิพิธภัณฑสถาน และการบ ารุงวิชาช่างอย่างประณีตท่ีได้ยกมาจากกรมศิลปากร รวมทัง้ได้
พระราชทานหมู่พระท่ีนัง่ในบริเวณพระราชวงับวรสถานมงคลทัง้หมด ให้จดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑสถาน 
ซึง่สมเดจ็ ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้ปรับเปล่ียนพิพิธภัณฑ์
ให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และได้จดัตัง้เป็น “พิพิธภณัฑสถานส าหรับพระนคร” พระองค์ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินมาเปิดเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ตอ่มาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา
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พระราชบญัญัติจดัตัง้พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร โดยได้ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 
2469 เพ่ือเป็นการพิทกัษ์รักษาสิ่งของในพิพิธภณัฑสถาน   เพ่ือเป็นการจดัระเบียบการด าเนินงาน
ให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป พระราชบญัญัติดงักล่าว แบง่ออกเป็น 4 หมวดคือ หมวดท่ี 1 ว่าด้วยการใช้
พระราชบัญญัติ หมวดท่ี 2 ว่าด้วยการปกครองพิพิธภัณฑสถาน หมวดท่ี 3 ว่าด้วยสิ่งของใน
พิพิธภณัฑ์สถานส าหรับพระนคร และหมวดท่ี 4 วา่ด้วยการเปิดพิพิธภณัฑสถานส าหรับพระนคร 
 นอกจากนี ้พระองค์ทรงออกพระราชบญัญัติว่าด้วยการส่งออกโบราณวตัถุและ
ศิลปวัตถุออกนอกประเทศ เพ่ือปกป้องมิให้มีการน าโบราณวัตถุและศิลปะออกนอกประเทศ 
พระราชบญัญัตฉิบบัดงักล่าวประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2469 โดยท่ีพระราชบญัญัติทัง้
สองฉบบัถือเป็นกฏหมายฉบบัแรกท่ีตราขึน้ เพ่ือการด าเนินงานพิพิธภัณฑสถาน และได้กลายมา
เป็นรากฐานให้กบัพระราชบญัญตัเิก่ียวกบัการพิพิธภณัฑ์ในสมยัตอ่มา 
 1.2 ความหมายของ “พพิธิภัณฑ์” 
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้แยกค าและให้ความหมายของ
พิพิธภณัฑ์ไว้ดงันี ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2530: 593)  
 พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว้เพ่ือประโชน์ในการศึกษา เช่น 
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ 
 พิพิธภณัฑสถาน หมายถึง สถาบนัถาวรท่ีเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตา่ง ๆ      ท่ีมี
ความส าคญัด้านวฒันธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ                                                                                                                                                                                                                                       
การศกึษาเลา่เรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ 
 นักการศึกษา นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ และสถาบันส าคัญ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศได้กลา่วถึงความหมายของค าวา่ “พิพิธภณัฑ์” อยา่งหลากหลาย พอสรุปสงัเขปดงันี ้
 สมาคมการพิพิธภัณฑ์ (The Museum Association, 2000) แห่งสหราชอาณาจักร
องักฤษ กลา่วไว้วา่ พิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัท่ีรวบรวม สะสม ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั สงวนรักษา จดัแสดง 
และน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของหลักฐาน วัตถุ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณชน พิพิธภณัฑ์เปิดให้ประชาชนสามารถส ารวจวตัถท่ีุรวบรวมได้ตามความต้องการ เพ่ือการ
เรียนรู้ และเป็นแหล่งท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ต้องเป็นสถาบนั    ท่ีเก็บรวมรวม 
สงวนรักษา สร้างวตัถ ุและตวัอยา่งตา่ง ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือประโยชน์  ของสาธารณชน 
 สมาคมการพิพิธภัณฑ์ของอเมริกา (The American Association of Museum, 
2000) กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานเป็นสถาบนัท่ีมีความถาวร โดยจดัตัง้ขึน้แบบไม่หวงัผลก าไร มี
เปา้หมายแรก เพ่ือการแสดงนิทรรศการชัว่คราวเท่านัน้ ได้รับการยกเว้นภาษีรายปี เปิดบริการและ
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บริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน มีเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์ สงวนรักษา 
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจดัแสดง เพ่ืออ านวยความรู้ และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชน
เก่ียวกับวตัถุท่ีมีคณุค่าทางวิชาการ และวฒันธรรม รวมทัง้ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ (สิ่งท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิต) ประวตัิศาสตร์ และเทคโนโลยี ดงันัน้ ค าว่า “พิพิธภณัฑสถาน” จึงควรมีความหมาย
รวมถึง สวน พฤกษศาสตร์ สวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ ท้องฟ้าจ าลอง ชมุชนประวตัศิาสตร์ รวมทัง้
อาคาร และแหลง่ประวตัศิาสตร์ท่ีมีลกัษณะการด าเนินงาน และเปา้หมายดงัท่ีกลา่วข้างต้น 
 สภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ หรือ ไอคอม (International Council of Museums: 
ICOM) เสนอความหมายสงัเขปของค าว่า “พิพิธภณัฑ์” ได้นา่สนใจ กลา่วคือ สถาบนัใดก็ตามท่ีตัง้ขึน้ 
เพ่ือสงวนรักษาวัตถุท่ีมีคุณค่าส าคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ และจัดแสดงโดยมี
วตัถปุระสงค์ เพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้า การศกึษาและความบนัเทิงใจ สถาบนันัน้ ICOM ถือวา่เป็น
พิพิธภณัฑสถาน จากค าจ ากดัความนัน้รวมถึงสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้(ศลิปากร, 2508: 65: ICOM, 2015) 
 1. ห้องจดัแสดงวตัถท่ีุหอสมดุประชาชนและหอจดหมายเหตจุดัไว้เป็นการถาวร 
 2. โบราณสถานทางประวัติศาสตร์หรือบางส่วนของโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ หรือส่วนประกอบโบราณสถาน เช่น คลังสมบัติของวัด สถานท่ีส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดี และทางธรรมชาต ิท่ีเปิดให้ประชาชน 
 3. สวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ สถานแสดงสัตว์น า้ (Aquaria) บริเวณสงวน
สิ่งมีชีวิต (Vivaria) และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต 
 นิคม มุสิกะคามะ และคณะ (2521: 3) เสนอว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบนัท่ีตัง้
ขึน้เพ่ือรวบรวม สงวนรักษา และจดัแสดงวตัถุอนัมีความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และความเพลิดเพลิ ตามความจ ากัดความนีไ้ด้รวมความ
หมายถึงหอศิลปะ อนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ สวนสตัว์ สวนพฤกษชาติ วนอทุยาน สถานท่ี
เลีย้งสตัว์น า้ และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจดัแสดงสิ่งมีชีวิต 
 สุจิตรา มาถาวร (2542: 12) เสนอว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมวัตถุ 
โบราณเก่าแก่ สมบตัิมีคา่ แปลกประหลาด หรือหายาก และเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมไว้ซึง่สิ่งของท่ี
ไม่ได้ใช้งานแล้วเท่านัน้ แท้ท่ีจริง พิพิธภัณฑ์ มิได้มีหน้าท่ีเพียงเท่านี ้เพราะค าว่า “พิพิธภัณฑ์” 
หมายถึง สถาบนัท่ีตัง้ขึน้เพ่ือรวบรวม สงวนรักษา และจดัแสดงวตัถอุนัมีความส าคญัด้านตา่ง ๆ 
 วรภรณ์ เผือกเล็ก (2542: 14) เสนอวา่ พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีตัง้ แสดงศลิปะวตัถ ุ
และเป็นท่ีรวบรวมสมบตัิทางสติปัญญา (Intellecual Property) เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือ
เป็นหลกัฐานท่ีบรรดาผู้ มีสติปัญญาจะใช้เป็นสถานท่ีค้นคว้า และเป็นพยานอ้างอิงความรู้ ตาม
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ศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ตัง้แต่ความรู้ขัน้ต ่าจนถึงขัน้สูงสุด พิพิธภัณฑ์จึงไม่ใช่สมบตัิ เฉพาะของ
ประชาชนและประเทศชาตแิตป่ระเทศใดประเทศหนึง่ หากแตเ่ป็นสมบตัสิว่นรวมของโลก 
 กล่าวโดยสรุป พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง แหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และจดัแสดง
วตัถตุา่ง ๆ อนัมีคณุคา่ตอ่การรักษา เพ่ือประโยชน์แห่งความรู้ของประชาชน ซึ่งมีวตัถตุา่ง ๆ ท่ีจดั
แสดงท่ีสะท้อนให้เห็นประวตัศิาสตร์ โบราณคดี ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนความริเร่ิมสร้างสรรค์ของ
มนษุย์ในอดีตและปัจจบุนั  
 1.3 ความส าคัญของการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 
 พิพิธภณัฑ์ในแตล่ะแห่งล้วนมีจดุประสงค์เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ ใช้บริการ 
โดยมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิภารกิจแตกตา่งกนั ดงัท่ีนกัวิชาการและนกัวิจยัได้น าเสนอ
ด้วยท่ีมา หลักการและเหตุผลของโครงการ เพ่ือการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บนฐานของแนวคิดและ
เปา้หมายขององค์การ สถาบนั ฯลฯ อนัเป็นเคร่ืองชีน้ าทางในการด าเนินงานท่ีอาจมีปัจจยัอ่ืนมา
เก่ียวข้อง  และเม่ือใดท่ีเกิดปัญหาหรือต้องมีการตดัสินใจในแตล่ะครัง้จะต้องยึดกรอบแนวคิดของ
แผนการประเมินและติดตามท่ีจะต้องปรากฏข้อจ ากัดน้อยท่ีสุด ด้วยเหตุนี ้ผู้ ศึกษาจึงใคร่ขอ
น าเสนอบทสรุปตามแนวคดิจากผู้ เช่ียวชาญพิพิธภณัฑ์ และนกัการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาภารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อศัวนุภาพ, 2532) 
เสนอว่า “พิพิธภณัฑ์” ประเภทตา่ง ๆ นัน้เป็นเสมือนสถานศึกษาเปิดเฉพาะวิชาท่ีจดักิจกรรมและ
เร่ืองราวท่ีนา่สนใจ นา่รู้ นา่ศกึษา ไว้ให้ผู้สนใจทัง้หลายได้เข้าไปศกึษาหาความรู้ตามความต้องการ 
ลกัษณะของพิพิธภณัฑ์นัน้ ต้องจดัว่าเป็นสถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสอนัเท่าเทียมกันอย่างยิ่งให้แก่
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตโดยอิสระ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั ดงันี ้
 1. เป็นสถาบนั ซึ่งอนรัุกษ์มรดกศิลปวฒันธรรมทกุประการของชาติไว้ ไม่ให้เส่ือม
สญูและจดัแสดงให้ประชาชนได้ศกึษาหาความรู้ 
 2. เ ป็นแหล่ง ข้อมูลข่าวสารได้ทุกสาขาของศิล ปวิทยา เช่น  โบราณคดี 
ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพนัธุ์วิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม เป็นต้น  
 3. เป็นแหล่งของการศกึษานอกระบบส าหรับผู้ ไม่มีโอกาสศกึษาในระบบโรงเรียน 
และเป็นแหล่งท่ีมาของการจัดการส่ือการเรียนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนองความต้องการของ
สถานศกึษา หรือนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ได้เข้ามาใช้ส่ือเหล่านัน้อย่างทดัเทียมกนั ทัง้ยงัสามารถ
จดักิจกรรมพฒันาเยาวชนในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกระบบโรงเรียน กิจกรรม
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ต่าง ๆ ทางวิชาการ เพ่ือฝึกฝนความมีวินัย ความสามัคคี ความรักสภาพธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดลุ เป็นต้น 
 4. เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทกุเพศทกุวยัได้อย่างเหมาะสม โดยจดัส่ือ
การเรียนรู้ให้น่าสนใจ และเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ จัดสวนและสภาพแวดล้อมให้
สวยงามร่มร่ืน และให้บริการเพ่ือการพกัผอ่นตามธรรมชาต ิเชน่เดียวกบัสวนสาธารณะทัว่ไป 
 5. เป็นแหลง่สง่เสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของประเทศไทยได้อยา่งเหมาะสม 
สามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวต่างวฒันธรรมให้เข้ามาช่ืนชมกับมรดกวฒันธรรมและทรัพยากรของ
ประเทศไทย ไมด้่อยไปกวา่สถานเริงรมย์ตา่ง ๆ ซึง่ภาคเอกชนได้จดัเพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวอยูแ่ล้ว 
 เพ็ญพรรณ เจริญพร (2548: 8) ได้อธิบายแนวคิดรวบยอดและสาระส าคญัของ
การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั ประกอบด้วยแนวคดิ 3 ประการ ดงันี ้
 1. แนวคดิรวบยอดในการอนรัุกษ์วตัถสุะสม เป็นการเล็งเห็นวา่วตัถสุะสมเป็นของ
มีคุณค่า จ าเป็นต้องรักษาไว้ในสภาพดีให้มากท่ีสุด ด้วยเหตุนี ้ในการจัดแสดง การน าออก
ให้บริการจงึต้องค านงึถึงความปลอดภยัของวตัถเุป็นหลกั ความสวยงาม และการให้ผู้ชมได้เรียนรู้
จบัต้องจึงเป็นรอง เช่น การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ณ วดัขงจ๊ือ ท่ีจงัหวดัชางดอน ได้มีการใช้แนวคิดรวบ
ยอดท่ีจะอนรัุกษ์ข้าวของเคร่ืองใช้ของทา่น ศาสดาขงจ๊ือเอาไว้ให้ลกูศษิย์ ได้มาชมเพ่ือร าลกึถึงท่าน
อาจารย์ เป็นต้น 
 2. แนวคิดรวบยอดในการศึกษาค้นคว้า เป็นการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ ต้องการศึกษา โดยใช้วัตถุเป็นส่ือ พิพิธภัณฑ์ชนิดนีม้ักเป็นพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา เช่น 
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน ณ ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นท่ีเก็บรวบรวมตวัอย่างอวัยวะ 
กระดกู ฯลฯ ของมนษุย์เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้นกัศกึษาแพทย์ได้มาศึกษา พิพิธภณัฑ์ท่ีมีแนวคิด
รวบยอดชนิดนี ้มกัจะเก็บสะสมและจดัแสดงวตัถไุว้เปรียบเทียบกนั โดยจดัแสดงวตัถจุ านวนมาก 
เพ่ือสะดวกให้ในการศกึษาเปรียบเทียบ 
 3. แนวคิดรวบยอดเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการเล็งเห็นว่าการท า
หน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นัน้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดแสดงวัตถุท่ีมีคุณค่า 
สวยงามหรือสมบูรณ์ อาจจัดท าวัตถุจัดแสดงขึน้ใหม่ ให้ผู้ ชมได้มีโอกาสจบัต้อง ทดลองใช้งาน 
หรือสมัผสัอ่ืน ๆ เช่น การดม การด ูการจบั การฟัง ผู้ชมสามารถเคาะวตัถ ุเพ่ือฟังเสียงท่ีเกิดจาก
การเคาะนัน้ได้ แต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีแนวคิดรวบยอด เพ่ืออนุรักษ์จะมิยอมให้ผู้ชมได้จับต้อง 
หรือเคาะ ฯลฯ เพราะเป็นการเส่ียงท่ีจะท าให้วตัถุช ารุดหรือแตกหกัได้ พิพิธภัณฑ์ท่ีมีแนวคิดรวบ
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ยอดดงักล่าว เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือการศึกษาใกล้
ท้องฟ้าจ าลอง ฯลฯ เป็นต้น 
 1.4 การก าหนดขอบเขตของพพิธิภัณฑ์ 
 การก าหนดขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ คือ การก าหนดขอบเขตการสะสมและการ
จัดแสดง อันมีส่วนช่วยให้พิพิธภัณฑ์สามารถด าเนินการได้ตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ ซึ่ง เพ็ญพรรณ 
เจริญพร (2548: 9) เสนอแนวคิดว่า หากพิพิธภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพสูง มีพืน้ท่ีอาคารและบริเวณ
กว้างขวาง อาทิ Museum of World Heritage ของประเทศสวีเดนและองักฤษ หรือท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
ก าลังจะมีการจัดตัง้ขึน้อีกหลายแห่งในทวีปยุโรป หรือกรณีในประเทศไทยนัน้ สมควรมีการ
พิจารณาเกณฑ์เพ่ือก าหนดขอบเขตของพิพิธภณัฑสถาน ประกอบด้วย 4 ประการ ดงันี ้
 1. ก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ว่า พิพิธภณัฑ์จะเก็บสะสมและจดัแสดงของท่ี
ท าขึน้หรือพบในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 2. ก าหนดขอบเขตทางด้านอายุสมัยว่า พิพิธภัณฑ์จะเก็บสะสมและจดัแสดง
เฉพาะวตัถสุมยัสโุขทยัเทา่นัน้  
 3. ก าหนดขอบเขตทางหวัเร่ืองว่า พิพิธภณัฑ์จะเก็บสะสมและจดัแสดงเร่ืองราว
เก่ียวกบัพทุธศาสนาเทา่นัน้ 
 4. ก าหนดขอบเขตด้านวสัดวุ่า พิพิธภณัฑ์จะเก็บเร่ืองราวและจดัแสดงวตัถท่ีุท า
จากหินหรือท่ีมีหินเป็นสว่นประกอบเทา่นัน้                                                                                                                                                                           

1.5 บทบาทและหน้าที่ของพพิธิภัณฑ์ 
 แนวคิดและหลกัพืน้ฐานของการพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั โดย Dr. Douglas A. Alan 
น าเสนอไว้เป็นบทความเร่ือง “The Museum and Its Functions” ในหนงัสือช่ือ “The Organization 
of Museum: Practical Advice ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1960 และยงัเป็นท่ีนิยมกันแพร่หลาย
ถึงแนวคดิพืน้ฐานทางบทบาทและหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ โดยท่ียเูนสโก ได้น าไปเผยแพร่เป็นความรู้
สู่สังคมโลก ประกอบด้วย 8 ประการ ดงันี  ้(จิรา จงกล, ม.ป.ป.: 32 - 46 และ นิคม มูสิกะคามะ 
และคณะ, 2521: 4)    
 1. การรวบรวมวตัถุ (Collecting) เป็นหน้าท่ีส าคญังานหนึ่ง เพราะถ้าปราศจาก
การรวบรวมแล้ว พิพิธภณัฑ์จะเกิดขึน้ไมไ่ด้โดยเด็ดขาด วตัถชุนิดใดประเภทใดท่ีจะเก็บรวบรวมไว้
ในพิพิธภณัฑ์นัน้ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์หรือประเภทของพิพิธภณัฑ์นัน้ ๆ วา่ จะให้บริการการศกึษา
ในด้านใด เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี หรือประเภททัว่ไป วตัถุสิ่งของหรือทรัพยากรใน
พิพิธภณัฑสถานอาจได้มาจากแหลง่และวิธีการตา่ง ๆ ดงันี ้
 1.1 ได้รับบริจาควตัถจุากประชาชน หนว่ยงาน วดั สถานท่ีราชการหรือเอกชน 
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 1.2 การรวบรวมวตัถท่ีุเกิดขึน้จากผลการขดุค้นทางโบราณคดี 
 1.3 การรวบรวมวตัถโุดยการจดัซือ้ 
 1.4 ขอยืมจากพิพิธภณัฑสถานอ่ืน เพ่ือน ามาจดัแสดงเป็นการชัว่คราว 
 นอกจากนี ้พิพิธภัณฑสถานท่ีเร่ิมก่อตัง้ อาจเร่ิมจากการส ารวจส่ือการศึกษาใน
ท้องถ่ิน แล้วรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ท่ีสามารถจดัแสดงเร่ืองราวในสาขาวิชาท่ีเป็นเป้าหมายของ
พิพิธภณัฑ์นัน้ ๆ 
  2. หน้า ท่ีตรวจสอบ จ าแนกประเภทวัตถุ  และศึกษาวิจัย  (Identifying / 
Classifying Research) เป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งของพิพิธภณัฑสถาน ซึ่งจะต้องมีการศกึษาวิจยัและ
ตรวจสอบถึงความเป็นมา ประโยชน์ วิธีการน าไปใช้ หรือหลักการเบือ้งต้นเก่ียวกับวัตถุ หรือ
ส่ือการศึกษาท่ีได้มาจากการเก็บรวมรวม แล้วจดัแยกประเภทตามหมวดหมู่ เตรียมการจดัแสดง
ข้อมลูท่ีได้และน าไปจดัแสดง ทัง้หมดจะต้องถกูต้องแนน่อนและมีหลกัฐานยืนยนัพิสจูน์ได้ 
  3. การท าบันทึกหลักฐาน (Recording) เพ่ือแสดงว่าวัตถุชิน้ใดมีรายละเอียด 
รูปร่างลกัษณะอย่างใด มีประโยชน์ใช้สอยอย่างไร อาจแนบพร้อมไว้กบัรูปถ่ายและจดัลงทะเบียน
ไว้เป็นล าดบั เพ่ือสะดวกในการค้นหาข้อมลูของวตัถแุตล่ะชิน้ รวมทัง้ปอ้งกนัการสญูหาย 
  4. การซ่อมสงวนรักษาวัตถุ  (Conservation and Preservation) การท่ีจะใ ห้
ทรัพยากรพิพิธภณัฑฑ์อยูใ่นสภาพท่ีคงทนนัน้ จะต้องอาศยัหลกัการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะ                                                                
ท าการสงวนรักษา และซอ่มรักษาวตัถทุกุประเภทให้คงสภาพดีตลอดไป 
  5. การรักษาความปลอดภัย (Museum Security) เป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องปกป้อง
คุ้มครองวัตถุท่ีรวบรวมไว้ให้ปลอดภัยจากโจรภัยและอัคคีภัย จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั รวมทัง้ระบบความปลอดภยัท่ีทนัสมยั 
  6. การจดัแสดง (Exhibition) เป็นสิ่งเร้าความสนใจให้เกิดกบัผู้ชม เพ่ือประโยชน์ทาง
การศกึษาและความบนัเทิงใจสนกุสนานเพลิดเพลิน เทคนิคในการจดัแสดงนิทรรศการนัน้มีหลาย
วิธี โดยจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจดัแสดง เชน่ การใช้แสง สี เสียง ประกอบ
ค าบรรยายและภาพ การใช้ระบบกดปุ่ ม โดยจดัโปรแกรมแสดงตามขัน้ตอน มีการเคล่ือนไหว มีสี  
แสง หรือเสียงปรากฏขึน้ หรือมีเสียงบรรยาย สไลด์ภาพยนตร์ฉายประกอบ เม่ือจบกระบวนการก็
จะหยดุเองอตัโนมตั ิการทดลองปฏิบตัจิริง การใช้หุน่จ าลอง การสาธิตบรรยาย และการใช้โทรทศัน์
วงจรปิด ในสว่นของการจดัแสดงอาจจ าแนกออกเป็นรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้

6.1 การจดัแสดงถาวร เป็นการจดัแสดงซึ่งนาน ๆ จึงจะเปล่ียนเนือ้เร่ืองหรือ
วิธีการจดัแสดงเนือ้หาท่ีจดัจะเป็นเนือ้หาท่ีคงท่ีตายตวั ไมมี่การเปล่ียนแปลงมากนกั  
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6.2 การจดัแสดงชั่วคราว ซึ่งจดัแสดงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในระยะเวลาสัน้ ๆ แล้ว 
เปล่ียนเป็นการจัดแสดงเร่ืองอ่ืน ทัง้นี ้เพ่ือให้เนือ้เร่ืองหรือกิจกรรมท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นัน้ ๆ 
ทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์ และให้บริการแก่ผู้ชมได้ตามต้องการ  รวมทัง้เป็นการเพิ่มความสนใจ
ส าหรับผู้ ท่ีเคยเข้าชมพิพิธภณัฑ์นัน้ ๆ มาแล้วด้วย 

6.3 การจดัแสดงภายในอาคาร ซึ่งอาจเป็นการจดัแสดงถาวรหรือชัว่คราวก็ได้ 
แตจ่ดัภายในตวัอาคารของพิพิธภณัฑ์ 

6.4 การแสดงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นได้ทัง้การจดัแสดงถาวรและชัว่คราว เป็นการ
จดัแสดงนอกตวัอาคาร แตอ่ยูใ่นบริเวณของพิพิธภณัฑ์ 

6.5 การจัดแสดงเคล่ือนท่ี เพ่ือน าสิ่งท่ีจัดแสดงไปสู่ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล
พิพิธภัณฑ์ อาจเป็นในรูปของรถ เรือ หรือหีบพิพิธภัณฑ์ก็ได้ ซึ่งจะเคล่ือนย้ายสับเปล่ียน       
หมนุเวียนกนัไปตามสถานท่ีตา่ง ๆ ทัง้นี ้รวมถึงการให้บริการแก่โรงเรียนตา่ง ๆ โดยเป็นศนูย์ข้อมลู
ขา่วสารแก่ประชาชน 

7. หน้าท่ีให้การศึกษา (Museum Education) พิพิธภัณฑ์จะต้องสร้างสภาวะ
แวดล้อมตา่ง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน โดยจะต้องอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายการ
เรียนรู้ มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ในรูปแบบวิธีการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชมุชน 
และสงัคมในทกุระดบั โดยเน้นความรู้ในด้านศิลปวฒันธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เห็นคณุค่า
ในเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยส่ือทางเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ 
เทคโนโลยีการส่ือสาร และส่ือมวลชน เข้ามาปลุกเร้าให้เกิดความสนใจ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้แก่
สาธารณชน 3 กลุม่ได้แก่ 1. ผู้ เช่ียวชาญ  2. นกัเรียนนกัศกึษา และ 3. ประชาชนทัว่ไป 

8. หน้าท่ีทางสงัคม (Social Function) เป็นหน้าท่ีทางสงัคมของพิพิธภณัฑสถานท่ีมี
ความใกล้ชิดกบังานในหน้าท่ีการศกึษา ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยพิพิธภณัฑ์ต้อง
พฒันาให้เป็นสถาบนัท่ีเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยให้มีการปรับตวัอยา่งเหมาะสมสอดคล้องกับ
ขนมธรรมเนียมและเอกลกัษณ์ คือ จะต้องให้ทนักบัสภาพความเปล่ียนแปลงของสงัคม สนองความ
ต้องการของสงัคม จดับริการแก่ชมุชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการจดันิทรรศการเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
สงัคม เป็นเร่ืองท่ียากในการจดัแสดง โดยจะต้องวางวตัถุประสงค์และวิธีจดัแสดงอย่างรอบคอบ 
เพราะพิพิธภัณฑสถานไม่ใช่สถาบันท่ีโฆษณา แต่เป็นสถาบันท่ีให้ความรู้และ ข้อเท็จจริงแก่
ประชาชนอย่างถูกต้อง และเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม นอกจากนัน้ ยังต้องให้ ความ
สะดวกสบายตา่ง ๆ อาทิ สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ อากาศ แสง เสียง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ซึ่งพิพิธภัณฑสถานยงัได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอ านวยความรู้ ความเพลิดเพลิน และการเผยแพร่
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ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือมวลชนประเภทตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะบริการประชาชนให้ความร่วมมือชว่ยเหลือท่ี
จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองใกล้ชิด สร้างความรู้สึกว่า พิพิธภณัฑสถานเป็นของประชาชนท่ี
จะมาใช้ได้ทกุโอกาส  
 เพ็ญพรรณ อยูเ่จริญ (2548: 5) ได้กลา่วถึงหน้าท่ีหลกัของพิพิธภณัฑ์ ประกอบด้วย 8 
ประการ ดงันี ้

1. เก็บรวมรวมวตัถ ุซึ่งอาจรวบรวมได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น รับบริจาค จดัซือ้ 
แลกเปล่ียนหรือได้จากการปฏิบตักิารภาคสนาม เป็นต้น  

2. การจดัท าทะเบียนวตัถ ุคือ การบนัทกึเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวตัถนุัน้ ๆ ไว้
เป็นหลกัฐาน เอกสารหรือส่ือบนัทกึข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ บตัรทะเบียน  

3. ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวตัถุท่ีสะสมไว้ คือ การศึกษาหาข้อมูลและเร่ืองราว
เพิ่มเตมิจากข้อมลูท่ีมีอยูใ่นทะเบียนวตัถ ุแล้วจดัท าเป็นแคตตาล็อกวตัถุ  

4. สงวนรักษาและซ่อมแซมวตัถุและป้องกันมิให้เส่ือมสภาพ เพราะวตัถุย่อม
เส่ือมสภาพไปได้ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้นวา่ กระดาษ ถ้าเก็บไว้นาน ๆ ไมด่แูลให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะกรอบ เหลือง หรือผ้าอาจถูกตวักินผ้าหรือแมลงสามง่ามกัด
กิน ไม้ถกูมอดหรือปลวกท าลาย โลหะเป็นสนิม แก้วถกูมลพิษท าให้ขุน่สกปรก  

5. รักษาความปลอดภยัแก่วตัถท่ีุเก็บรวบรวมไว้มิให้สญูหาย ช ารุด หรือเส่ือมคา่  
6. จัดแสดงให้ประชาชนชม คือ การน าวัตถุท่ีสะสมไว้ มาจัดแสดงเพ่ือเล่า

เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีได้ศกึษาค้นคว้าไว้แล้ว   
7. จดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริมความรู้ของผู้ เข้าชม  
8. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักพิพิธภัณฑสถาน รู้ข้อมูล และรู้เก่ียวกับ

กิจกรรมของพิพิธภณัฑสถาน 
สุมาลี สงัข์ศรี (2548: 16 - 18) เสนอผลการวิจยัท่ีเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ของ

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในอนาคตจะต้องมีการต่ืนตัวให้
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ของโลกและของประเทศ ประกอบด้วย 8 ประการ ดงันี ้ 

1. พิพิธภณัฑ์มีบทบาทท่ีชดัเจน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
ทัง้ท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ส าหรับนักเรียน นักศึกษา อาจก าหนดเป็น
นิทรรศการ หรือกิจกรรมเฉพาะเสริมหลกัสูตรประกอบ ในขณะท่ีการบริการให้กับประชาชน อาจ
จดักิจกรรมกึ่งบนัเทิง  
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2. พิพิธภัณฑ์มีบทบาทคล้ายหน่วยงานแนะน าด้านวิชาชีพ ให้ข้อมูลวิชาการ 
พร้อมกบัเป็นสถาบนัท่ีเช่ือมโยงวิชาการเข้ากบัการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคม  

3. พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียว แหลง่พกัผอ่นหย่อนใจแก่สงัคมไทย และชาว
ตา่งประเทศ ให้หลีกห่างจากการท่องเท่ียวท่ีไร้สาระ เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีสาระและประเทือง
ปัญญา  

4. พิพิธภณัฑ์ในอนาคต ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑ์ด้วยกนั เพ่ือ
การลดภาระด้าน Collections ให้น้อยลง แตเ่น้นการจดันิทรรศการ การแสดงการให้ข้อมลูแก่ผู้ เข้า
ชมในวงกว้างอยา่งมีคณุภาพและทัว่ถึง  

5. เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) จะท าให้ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เปล่ียนแปลงและมีวิธีการน าเสนอท่ีพัฒนาขึน้เร่ือย ๆ ไม่เพียงเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ในอนาคตน่าสนใจเท่านัน้ แตส่ื่อนิทรรศการท่ีง่ายและ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมโดยไมเ่บื่อจะเป็นหวัใจของการน าเสนอ   

6. การจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์ แม้จะแบง่แยกเป็นนิทรรศการถาวร 
และนิทรรศการชั่วคราว แต่การพัฒนาเทคโนโลยีจะท าให้ช่วงการเปล่ียนแปลงโปรแกรม 
นิทรรศการต่าง ๆ มีช่วงสัน้กว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทัง้นี ้เพราะเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างเร็ว  

7. การสร้างเร่ืองราว (Story Line) ให้ผู้ เข้าชมมองเห็นและเข้าใจทัง้วงจร มี
ความจ าเป็นต้องกระท าควบคู่ไปกับนิทรรศการ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีจูงใจ และเข้าใจจนน าไป
ประยกุต์ใช้กบัการด ารงชีวิตได้  

8. การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการติดต่อกับสงัคมอย่างใกล้ชิด 
เช่น การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก เพ่ือให้มีผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์และจะต้องกระท าโดยสม ่าเสมอ มีการ
ตดิตามประเมินสถานการณ์  
 กลา่วโดยสรุป บทบาทของพิพิธภณัฑ์ เป็นสถาบนัการศกึษานอกระบบโรงเรียน
ท่ีตอบสนองความต้องการของสาธารณชนทุกระดบัให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ตามอธัยาศยั 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ในการบริหารและจดัการหน่วยงานหรือศนูย์เรียนรู้
ภายในพิพิธภณัฑ์ ประกอบด้วย 1. การรวบรวมของสะสมท่ีมีคณุคา่ (Collections) 2. การส่ือสาร
ความรู้จากของสะสมท่ีท าให้ผู้ เข้าชมเกิดความเข้าใจอย่างสะดวก (Interpretations) และ 3. การ
ส่งเสริมการศกึษาให้แก่สาธารณชน (Education) ดงันัน้ หน้าท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์จึงต้องมีการ
ปลกูฝังบคุลากรได้มีจิตอาสา การพฒันาศนูย์หรือแหลง่เรียนรู้ให้มีศกัยภาพ การเสนอทางเลือกใน
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การเสพความรู้ และสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ แก่เยาวชน และบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจเข้า
เย่ียมชมกิจการด้วยความมีจิตส านกึในแหลง่เรียนรู้ท่ีได้เสนอไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.6 ประเภทของการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ นักการศึกษา และผู้ ท่ีอยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ 

เสนอแนวทางการจัดประเภทของการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะกล่าวคือ 1. การจัด
ประเภทตามท่ีพิพิธภณัฑ์สงักดัอยู ่(ภายใต้สงักดัหนว่ยงานดแูลรับผิดชอบ) และ 2. การจดัประเภท
ตามลกัษณะของเนือ้หาเร่ืองราวท่ีจัดแสดง (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 22-34: บุญเริง 
แก้วสะอาด, 2530: 1-4: จิรา จงกล, 2532: 26-31) ทัง้นี ้การอภิปรายเก่ียวกบัสาระด้านการพิพิธภัณฑ์ 
และกิจกรรมการเสวนาทางพิพิธภณัฑ์วิทยา (Museology) ได้สร้างความสอดคล้องตอ่ความเข้าใจ
เช่นเดียวกันในสังคมโลกต่อประเด็นการจัดประเภทของการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ เช่น การสัมนา
วิชาการเร่ือง “The Education Role of Museum”  (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 22-34) 
อย่างไรก็ดีเพ่ือขยายเลนส์ทางความคิดของนกัการศกึษาส่วนใหญ่ จึงประมวลรูปแบบของแนวคดิ
จากทา่นทัง้หลาย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้(กรมศลิปากร, 2536: 14-21)  

นิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2521: 22-34) เสนอวิธีการก าหนดประเภทของ
การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ แบง่ออกเป็น 9 ลกัษณะ ดงันี ้

1. พิพิธภณัฑสถานทางศลิปะ (Museum of Arts) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวม
งานศิลปะท่ีควรค่าแก่การจดจ า เพ่ือให้ประชาชนได้ช่ืนชมกับสุนทรียะของศิลปะและศึกษา
วิวฒันาการด้านศลิปะหรือประวตัศิาสตร์ศลิปะ  

2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีเช่ือมความเข้าใจระหว่างสังคมปัจจุบันกับงานต่าง ๆ ท่ีพวกศิลปินเร่ิมต้นกระท า 
พิพิธภณัฑสถานต้องพยายามท่ีจะน าศลิปะร่วมสมยัให้เข้าไปสู่ความเข้าใจอนัดีของสงัคมแทนการ
ยอมรับวา่เป็นเพียงเมืองอตุสาหกรรมด้วย ซึง่พิพิธภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยัได้ขยายขา่ยงานในวิชาการ
แขนงตา่ง ๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

1.1  ศิลปะประยกุต์ ซึ่งน าเข้ามาสู่ความเจริญทางอตุสาหกรรมด้วยการใช้
รูปภาพ ฟิลม์ โทรทศัน์ และการโฆษณา ทัง้ท่ีเป็นทัง้ค าอธิบายและภาพประกอบ  

1.2 สถาปัตยกรรมระดบัเดียวกนัและแปลนของเมือง ซึ่งใช้โดยเทคนิคและ
สงัคม พร้อมกบัต้องมีความหมายทางศลิปะและความคดิตา่ง ๆ เข้าประกอบ   

1.3 ศลิปะประยกุต์เก่ียวกบัสมยัแหง่การใช้เคร่ืองจกัรกล  
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1.4 สมยัก่อนคลาสสิค เช่นเดียวกับศิลปะเร่ิมแรกและศิลปะนัน้มีไว้เพียง
แสดงถึงความเก่ียวพนักบัความก้าวหน้าของศิลปะระยะเดียวกนั 

3. พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมวตัถุในแบบต่าง ๆ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
สตัวศาสตร์ มนุษยวิทยา เพ่ือให้เกิดแง่คิดตา่ง ๆ โดยน ามาจดัแสดงโดยอาศยัการท างานร่วมกบั
นกัวิทยาศาสตร์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาในทกุสาขา ซึ่งการสงวน
รักษาวตัถทุางธรรมชาต ิโดยสามารถเก็บรักษาไว้ตามสภาพของมนั เชน่ วนอทุยาน สวนสตัว์ และ
สิ่งอ่ืน ๆ 

4. พิพิธภณัฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองจกัรกล (Museum of Science 
and Technology) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงเร่ืองราวการคิดค้นเก่ียวกับการประดิษฐ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการผ่อนแรงของมนษุย์ อนัเป็นศนูย์รวมท่ีแสดงให้เห็นวิทยาการความก้าวหน้าของโลก 
และยงัเป็นท่ีให้ประชาชนทัว่ไปได้เพลิดเพลินในการศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกับเคร่ืองจกัรกลและการ
กสิกรรมเพียงเท่านัน้ แต่ยังช่วยเหลือการท ามาหากินและประกอบอาชีพอันเป็นผลสะท้อนถึง
เศรษฐกิจของประเทศอีกอย่างหนึ่ง การรวบรวมวตัถุไม่ใช่การรวบรวมเฉพาะของโบราณเท่านัน้ 
แตร่วบรวมไปถึงสิ่งของวตัถเุคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัด้วย เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงวิวฒันาการของการค้นคว้า
ทางเคร่ืองจักรกลตัง้แต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ นบัวา่เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน 

5. พิพิ ธภัณฑสถานทางมนุษยวิ ทยาและชาติพันธ์ วิ ทยา (Museum of 
Anthropology and Ethnology) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มนษุย์แตล่ะเผ่าพนัธุ์ได้เข้าใจในวฒันธรรม
ซึ่งกนัและกนั อนัเป็นผลน าไปสู่ความเข้าใจดีของสงัคมมนุษย์ จะจดัแสดงวตัถเุคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ทางศลิปะ ศาสนา วฒันธรรม โดยมีการแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

5.1 พิพิธภัณฑสถานชาติพนัธุ์วิทยา (Ethnological Museum) จะศึกษาถึง
ชาตพินัธุ์เผา่พนัธ์  

5.2 พิพิธภณัฑสถานศลิปะพืน้เมือง (Folk Arts Museum) จะศกึษาด้านศิลปะ 
และขนบธรรมเนียมประเพณีพืน้บ้านท่ีเก่ียวกบัชาตพินัธุ์ตามภมูิประเทศท่ีครอบคลมุอยู่ 

5.3 พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง (Open Air Museum) งานของพิพิธภัณฑ์ 
คือ การเลือก รือ้ถอน การขนส่ง การก่อสร้าง รักษาสถานท่ี อุปกรณ์ วสัดทุางสถาปัตยกรรมของ
การด าเนินชีวิต 
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6. พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History 
and Archaeology) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงเร่ืองราวตามความเป็นมาของมนุษย์ในอดีตท่ีส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ ซึง่แบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

 6.1 พิพิธภัณฑสถานทางโบราณคดี (Museum of Archaeology) เป็นท่ี
รวบรวมวตัถท่ีุได้จากการขดุค้นและไมไ่ด้ขดุค้น โดยมีการแบง่เป็นสมยั ๆ  

 6.2 พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ (Historical Museum) คล้ายกับ
พิพิธภณัฑ์ทางชาตพินัธุ์วิทยา 

 6.3 พิพิธภัณฑสถานประจ าโบราณสถาน (Site Museum) จะสร้างขึน้ตาม
สถานท่ีท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ไว้เทา่นัน้ 

7. พิพิธภณัฑสถานประจ าท้องถ่ิน (Regional Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีแสดง
เร่ืองราวของท้องถ่ินตา่ง ๆ ในการท่ีจะให้ความรู้ได้อย่างกว้างขวางเก่ียวกบัท้องถ่ินท่ีพวกเขาได้เข้า
มาศกึษาและเกิดความพงึพอใจของชมุชน 

8. พิพิธภณัฑสถานแบบพิเศษ (Specialized Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบั
การศกึษา เช่น ศิลปประยกุต์ ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ชาติพนัธุ์วิทยา และการศกึษาด้านสงัคม
ตา่ง ๆ ซึง่มีสถานท่ีตัง้ในสถานท่ีพิเศษหรือในบริเวณท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ 

9. พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่จ ากัดถึงการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ในการ
เก็บรวบรวมวตัถทุางการศกึษา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาหนึ่ง แตมี่หวัข้อ
ตา่ง ๆ กว้างขวางมาก เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของนิสิตนกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 

สิริลกัษณ์ กลัยา (2553: 20) ได้น าแนวคิดจากสภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ 
(ไอคอม) ซึง่ได้จ าแนกประเภทของพิพิธภณัฑ์ออกเป็นสาขาตา่ง ๆ ตามหวัข้อจากการอภิปรายของ
นกัการพิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ ทัว่โลกในปี พ.ศ. 2506 ประกอบด้วย 9 สาขา (กรมศิลปากร, 2536: 14-21) 
และสารสนเทศทางข้อมลูจากคลงัปัญญาไทย (2551) จากนัน้ได้สงัเคราะห์ประเภทของพิพิธภณัฑ์
ท่ีแบ่งตามการจัดแสดง และวตัถุประสงค์ท่ีใช้ในการจัดแสดง ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันทั่วไปในปัจจุบนั 
ประกอบด้วย 6 ลกัษณะ ดงันี ้

1. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป จะรวบรวมวัตถุทุกประเภทและทุกเร่ือง
เอาไว้ ถือเป็นพิพิธภณัฑ์แบบแรกก่อนท่ีจะมีการพฒันาเป็นพิพิธภณัฑ์เฉพาะเร่ืองในสมยัตอ่มา   

2. พิพิธภณัฑสถานศิลปะ จดัแสดงเก่ียวกบัศิลปวตัถทุกุประเภท โดยแบง่ย่อย
ออกเป็นพิพิธภัณฑสถานศิลปประยุกต์ แสดงวตัถท่ีุเป็นงานฝีมือ เคร่ืองใช้ไม้สอยต่าง ๆ หอศิลป์ 
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แสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม พิพิธภณัฑสถานศิลปะ สมยัใหม่จะคล้ายกบัหอ
ศิลป์ แตจ่ะเป็นศิลปะสมยัใหม่ของศิลปินร่วมสมยัในยุคหลงั พิพิธภณัฑสถานศิลปะประเภทการ
แสดง และพิพิธภณัฑสถานศลิปะแรกเร่ิม แสดงงานศลิปะดัง้เดมิของมนษุย์ก่อนประวตัิศาสตร์ 

3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนือ้หาหลัก คือ แสดง
วิวฒันาการความก้าวหน้าของวตัถทีุมนษุย์คิดค้นประดษิฐ์ขึน้ 

4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จดัแสดงเร่ืองราวธรรมชาติเก่ียวกับเร่ือง
ของโลก ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ และยังรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน 
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้-สตัว์บกด้วย 

5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย
แบ่งย่อยออกเป็น 1. พิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวกับ
การเมือง ทหาร สงัคม และเศรษฐกิจ 2. บ้านประวตัิศาสตร์ แสดงการน าเสนอสถานท่ีซึง่เคยเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในอดีต โบราณสถาน อนสุาวรีย์ และสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรมตา่ง ๆ 
รวมถึงเมืองประวตัศิาสตร์ และพิพิธภณัฑสถานประวตัศิาสตร์โบราณคดี 

6. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพืน้เมือง แสดงชีวิตความ
เป็นอยู่ในทางวฒันธรรมและสงัคมของมนุษย์ และชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ แบง่ออกเป็น 1.พิพิธภณัฑสถาน
พืน้บ้าน (พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) โดยจดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้พืน้บ้าน และพิพิธภณัฑสถานกลางแจ้ง 
เป็นการจ าลองภาพในอดีตด้วยการน าอาคารเก่า หรือจ าลองสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มาไว้ในบริเวณ
เดียวกนั โดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงบรรยากาศให้เหมือนเชน่ในอดีต   

จะเห็นได้ว่า รูปแบบของการจดัประเภทพิพิธภณัฑ์สามารถครอบคลมุทัง้ด้าน
วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์และธรรมชาติ และสงัเกตได้ว่า ในระยะเร่ิมแรกท่ี
มีการศึกษายงัไม่ได้มีการน าจุดมุ่งหมายในการรวบรวมวตัถท่ีุค้นพบเพ่ือวตัถุประสงค์ประการใด
โดยเฉพาะ และตอ่มาเม่ือมีผู้สนใจแวดวงพิพิธภณัฑ์มากขึน้ จงึเกิดเป็นรูปแบบท่ีหลากหลายและมี
การจัดแบ่งย่อยไปตามหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเข้ามามีบทบาทในการจัดแหล่งเรียนรู้เหล่านัน้ 
กลา่วโดยสรุป แบง่ออกเป็นอยา่งง่าย ๆ ได้ 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. แบง่ตามการสะสมรวบรวมวตัถ ุ(Collection) 
2. แบ่งตามต้นสังกัดหรือการบริหาร เช่น พิพิธภัณฑ์ของรัฐ เอกชน และ

มหาวิทยาลยั 
3. แบ่งตามลักษณะของผู้ เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา 

หรือบคุคลทัว่ไป 
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4. แบง่ตามการจดัแสดง เช่น พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง พิพิธภณัฑ์แหล่งโบราณคดี 
ประวตัศิาสตร์ ฯลฯ     

1.7 วิธีการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ในปัจจุบัน  
แม้ว่า การก าหนดขอบเขตการสะสม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการให้องค์การ 

สถาบนั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้เข้าใจถึงศกัยภาพของตนเองการท่ีจะบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าหนดขอบเขตให้จ ากัดในวงแคบท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์เสมือนการด าเนินงานโครงการ ดงันัน้  ผู้ รับผิดชอบจะต้องระบรุายละเอียดส าคญัไว้ใน
โครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑสถาน โดยประมวลแนวคิดสงัเขปของนักวิชาการต่อประเด็นดงักล่าว  
ดงันี ้

สทุธาสินี วชัรบลู (2544: 64-65) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการศกึษาพิพิธภณัฑ์
ในฐานะแหล่งเรียนรู้: กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ” ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อแนว
ทางการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริบทส าหรับประเทศไทยนัน้ การก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือให้ “พิพิธภัณฑ์” เป็นสถานท่ีเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนด้านการบริหารจดัการทางด้านกายภาพและวิชาการ
ด้าน “พิพิธภณัฑ์” ในฐานะแหลง่เรียนรู้ 

2. ให้มีกฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเอือ้ต่อโครงสร้างของ
องค์กรและการด าเนินงาน 

3. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแก่พิพิธภัณฑ์ให้เพียงพอ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีส าคญั 

4. ระดมสรรพก าลังจากทุกส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมทัง้ในเร่ืองของเทคโนโลยี 
บคุลากร งบประมาณ เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

5. สร้างเครือขา่ยการมีส่วนร่วมของบคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอ่ืนในการด าเนินงานทกุระดบั  

6. ปลกุจิตส านึกให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิ ให้เห็น
ความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ในฐานะแหลง่เรียนรู้ 

7. สร้างและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานพิพิธภณัฑ์ทกุด้านโดยยดึหลกัสากล 
8. สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยั และพฒันาพิพิธภณัฑ์ในทกุ ๆ ด้านอยา่งตอ่เน่ือง 
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9. จดัท าส่ือทกุประเภทเ เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับการศกึษาทกุระดบั 
10. จดัท าห้องสมดุและศนูย์สารสนเทศเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ในทกุ ๆ ด้าน เพ่ือการ

บริหาร การปฏิบตังิาน การศกึษา และการวิจยั 
11. จดัท าระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน เพ่ือการพฒันา 
12. ประชาสมัพนัธ์และประกาศยกยอ่งเชิดชหูนว่ยงานท่ีมีผลงานดีเดน่ 
เพ็ญพรรณ เจริญพร (2548: 9-11) เสนอวิธีการจดัตัง้พิพิธภณัฑสถาน แสดงเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นข้อมลูเก่ียวกบัช่ือโครงการท่ีชมุชนหรือหนว่ยงานต้องการน าไปพฒันาให้
เกิดขึน้ได้จริงในอนาคต ประกอบกระบวนการ 12 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ช่ือโครงการ ต้องเป็นช่ือท่ีสัน้ กระชบั ได้ใจความ และตรงเปา้หมายของโครงการ 
2. ผู้ รับผิดชอบโครงการ ระบุหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานย่อย บุคคลผู้ รับผิดชอบ ท่ี

อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล เพ่ือให้ผู้ ท่ีต้องการติดตอ่สอบถามหาข้อมลูเพิ่มเติม หรือผู้ ท่ี
จะให้ความสนบัสนนุด้านตา่ง ๆ สามารถตดิตอ่ตรงถึงผู้ ท่ีรับผิดชอบ 

3. หลกัการและเหตุผล ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดตัง้พิพิธภัณฑ์นี ้ประโยชน์ของ
พิพิธภณัฑ์ และจะเกิดความเสียหายอยา่งไร ถ้าไมไ่ด้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ดงักลา่ว 

4. วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ เชน่ เพ่ือให้เป็นท่ีรักษาสมบตัิทางวฒันธรรม อนัเป็น
ภมูิปัญญาของท้องถ่ิน ฯลฯ 

5. เป้าหมาย เม่ือจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ขึน้มาแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จะมีเป้าหมาย
อยา่งไร เชน่ ท าให้เศรษฐกิจของหมูบ้่านดีขึน้ ลดจ านวนผู้อพยพเข้าไปท างานในเมืองใหม ่ควรระบุ
เป้าหมายท่ีเป็นหน่วยนับได้ชัดเจน โดยมีระยะเวลาก ากับด้วยว่า จะถึงเป้าหมายในนัน้ ใน
ระยะเวลาเทา่ใด  

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระบุจ านวนเดือน ปี ท่ีใช้ในการด าเนินงาน และ
ระบเุดือนและปีท่ีชดัเจน เชน่ ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ระหวา่งเดือนตลุาคม 2549 - มีนาคม 2552 
 7. บุคลากรผู้ ร่ วมด า เนินงาน ระบุ ช่ือ -ต าแหน่ง  หน่วยงานท่ีสังกัด วุฒิ  
ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคน บุคลากรท่ีเป็นท่ีรู้จักทั่วไปว่า มีความรู้ความสามารถจะเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือและความเป็นไปได้ให้แก่โครงการ ตวัอย่างเช่น โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์เบือ้งต้น 
หากมีนกัมนุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียง เช่น รศ. ศรีศกัดิ์ วลัลิโภดม อยู่ในคณะท างานด้วย ก็จะเป็นท่ี
เช่ือถือของผู้ ท่ีได้อา่นเอกสารโครงการ 

8. งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ ระบโุดยละเอียดว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวน
เท่าใด ในแตล่ะขัน้ตอนการท างาน และจะใช้งบประมาณนัน้ ๆ ในช่วยระยะเวลาใด ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้



31 
 

 
 

ท่ีจะจัดสรรงบประมาณให้ได้รู้ว่า จะต้องเตรียมเงินไว้เท่าใดในช่วงเวลาแต่ละช่วง เช่น ใช้
งบประมาณก่อสร้างอาคารระยะสดุท้ายเป็นเงิน 15 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถ้า
มีงบประมาณมาจากหลายแหลง่ ก็ระบดุ้วยว่า แหลง่ใดมีงบประมาณให้เท่าใด เป็นคา่ใช้จ่ายส่วน
ไหน และจะให้มาเดือนปีอะไร 

9. ขัน้ตอนการด าเนินงาน เป็นข้อมลูท่ีจะแสดงผู้ รับผิดชอบโครงการมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์มาเพียงใด ถ้ามีความรู้และประสบการณ์มากก็จะบอก
ขัน้ตอนได้อยา่งละเอียด และถกูต้องใกล้เคียงกบัความเป็นจริง 

10. ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นอีกข้อมูลหนึ่งท่ีแสดงว่า ผู้ เขียน
โครงการมีประสบการณ์มากมายเพียงใด การท างานทกุอย่างมีปัญหาและอปุสรรคมากบ้างน้อย
บ้าง ถ้าเคยท างานมาแล้ว จะรู้วา่จะมีปัญหาใดเกิดขึน้ เม่ือรู้ปัญหาแล้ว ต้องบอกวิธีแก้ปัญหาด้วย 
เพราะถ้ารู้ปัญหา แตไ่มรู้่วิธีแก้ปัญหา งานนัน้ก็จะส าเร็จได้โดยยาก  

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือเสร็จโครงการ ซึ่งจะมีทัง้ผลทางตรงและทางอ้อม 
และมีทัง้ผลดีและผลเสีย แต่ผลดีจะต้องมีมากกว่าผลเสีย และผลเสียนัน้ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง ถ้าเราคาดวา่จะเกิดผลเสียมาก เชน่ พิพิธภณัฑ์จะท าให้เกิดความแตกแยกของคน
ในสงัคม โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์นัน้ ก็ควรจะต้องล้มเลิกไป ไมค่วรด าเนินการ 

12. วิธีการวดัผล เชน่ วดัจากจ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ในแตล่ะปี วดัจากจ านวน
นักเรียนในท้องถ่ินท่ีสามารถสอบผ่านข้อสอบกลางระดบัชาติด้านสังคมศึกษาได้สูงขึน้ วัดจาก
แบบสอบถามประชาชนในชมุชนระดบัวดัจากจ านวนภาษีอาคารท่ีเก็บได้ในท้องถ่ิน 
 1.8 กฏหมายว่าด้วย “การจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 

จากการค้นคว้าศกึษาท าให้ได้เข้าใจว่า พระราชบญัญตัสิ าคญัหลายฉบบัได้สร้าง
ความจ าเป็นท่ีหน่วยงานส าคญัพงึกระท าตามบทบาทและหน้าท่ีในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ประชาชนชาวไทย ดงัตอ่ไปนี ้(เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548: 53-55) 
 1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญัติให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลู และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบ
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บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองรวมทัง้การจดัให้มีพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหต ุ
 3. พระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 หอการค้ามีหน้าท่ีในการส่งเสริมการค้า 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทัง้จัดตัง้และด าเนินการสถาน
การศกึษาท่ีเก่ียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์สินค้า การจดังานแสดงสินค้า  
 
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการ  
 การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานทกุระดบั ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะใช้ค าทัง้สองแทนกนั แตจ่ะใช้ค าว่า “การ
บริหาร” เพ่ือการจดัการงานบริหารระดบัสงู แตท่างตรงกนัข้าม ค าว่า “การจดัการ” เพ่ือเป็นศิลปะ
ของการประสานองค์ประกอบหรือปัจจยัการผลิตตามเปา้หมายขององค์กร โดยอาศยัแรงงาน วสัด ุ
และเคร่ืองจักร เป็นต้น ในศาสตร์ท่ีแตกต่างและศิลป์จูงใจผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร โครงการ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ทัง้ในและนอกองค์กรให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จทัง้ในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงขอน าเสนอแนวคิดและหลกัการส าคัญท่ี
เหมาะสมกบัการวิจยัในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 แนวคดิและความหมายของ “การบริหารและการบริหารจดัการ” 
 2.2 กิจกรรมหลกัทางการจดัการ    
 2.3 การตดัสินใจทางการบริหาร 
 2.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 2.4 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 2.5 การบริหารกลุม่  

2.1 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
 ค าว่า “การบริหาร” (Administration) เป็นค าท่ีมาจากรากศพัท์ของภาษาลาติน
ในค าว่า “Administatrae” ซึ่งแบง่ความหมายได้ 2 ส่วน ได้แก่ “Assist” (ช่วยเหลือ) และ “Direct” 
(อ านวยการ) อยา่งไรก็ดี ยงัมีความหมายใกล้เคียงก็คือ “minister” (การรับใช้หรือผู้ รับใช้) โดยเป็น
การยืมค าจากความหมายดัง้เดมิของค าวา่ “Administer” (การตดิตามดแูลสิ่งตา่ง ๆ)  
 ค าว่า “การจัดการ” (Management) เป็นค าแพร่หลายในแวดวงธุรกิจและ
กิจกรรมโครงการทัว่ไป โดยเฉพาะโครงการจดัตัง้ เพ่ือมุ่งแสวงหาก าไรหรือก าไรสูงสุด ส่วนการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการจะมีความแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการ
สาธารณะ (Public Services by Product) ในขณะท่ีปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีและนโยบายท่ี
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สนบัสนุนความคล่องตวัของการบริหารกิจกรรมหลกัของโครงการ /องค์การ จึงส่งผลให้ผู้บริหาร
ระดบัสงู เจ้าหน้าท่ีรัฐ และซีอีโอ (CEO) น าค าว่า “การบริหารและ/หรือ การบริหารจดัการ” มาใช้
แทนกันซึ่งความหมายนัน้ส่ือให้ทราบถึง “แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานใด ๆ ของ
หน่วยงานขององค์การ ท่ีเก่ียวข้องกบั คน สิ่งของ และหน่วยงาน”  โดยอาจครอบคลมุเร่ืองส าคญั 
11 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารนโยบาย (Policy) 2. การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) 3. การบริหาร
คณุธรรม (Meritting) 4. การบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม (Socializing) 5. การวางแผน (Planning) 
6. การจัดองค์การ (Organizing) 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 8. การอ านวยการ 
(Directing) 9. การประสานงาน (Coordinating) 10. การรายงาน (Reporting) 11. การงบประมาณ  
(Budgeting) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) นอกจากนี ้จนถึงปัจจบุนันี ้ในวงวิชาการยงัไมมี่ค านิยาม
ท่ีเป็นสากลและเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย เผ่ือให้ผู้ วิจัยเข้าใจขอบเขตและความหมายทางการ
จดัการก็ตาม แตก็่ขึน้อยูก่บัรูปแบบของงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานทรัพยากรตา่ง ๆ ขององค์กร 
(สาคร สขุสรีวงศ,์ 2557)  
 สรุปได้ว่า “การบริหารจัดการ” หมายถึง ผู้ ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจต้องการ
ท างานให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ทางการจดัการ ซึง่รวมถึงกิจกรรม
หลกั 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์กร การชีน้ า และการควบคมุองค์กร 

2.2 กิจกรรมหลักทางการจัดการ 
 กิจกรรมหลกัทางการจดัการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. การวางแผน 2. การจดั
องค์กร 3. การชีน้ า และ 4. การควบคมุ ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัในการบริหารจดัการในโครงการ
ทัว่ไป รวมถึงแนวคิดการจดัตัง้องค์กรประเภทใดก็ตามย่อมมีอปุสรรคในการวางแผนท่ีจ าเป็นต้อง
อาศยัเคร่ืองมือในการวางแผน ท่ีเหมาะสม จงึขอเสนอความคิดเห็นของนกัวิชาในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
ดงันี ้(Daft, 2006: สขุศรีวงศ์, 2557)  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย 
(Goals) และแผนงาน (Plans) เพ่ือให้องค์กรปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ี
ประสงค์ กระบวนการวางแผนจงึประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ด้าน ดงันี ้

 1. การก าหนดพันธกิจ เป็นเหตุผลในการด ารงอยู่และขอบเขตในการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึง่มีความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยการก าหนดพนัธกิจของ
แต่ละองค์กรจะมีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของพันธกิจท่ีแตกต่างกัน อาจเลือกท่ีจะระบุ
องค์ประกอบของพนัธกิจเพียงไม่ก่ีประเด็น แต่บางองค์กรบางแห่งอาจเลือกท่ีจะมีองค์ประกอบ
พนัธกิจท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้องค์กรแต่ละแห่งสามารถเลือกก าหนดพนัธกิจได้จากประเด็นต่าง ๆ 
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กลา่วคือ 1. ลกูค้า 2. สินค้าหรือบริการ 3. ท าเลท่ีตัง้ 4. เปา้หมายทางเศรษฐกิจ 5. เทคโนโลยี           6.
ปรัชญา 7. จดุแข็ง 8. ภาพลกัษณ์ตอ่สาธารณะ และ 9. พนกังาน เป็นต้น 

 2. การก าหนดเป้าหมาย เป็นผลลัพธ์ท่ีองค์กรมุ่งประสงค์จากการด าเนินงาน 
และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยให้องค์กรด ารงอยู่ได้ตามพันธกิจท่ีก าหนดและสนับสนุนให้
พนัธกิจขององค์กรเป็นจริง จงึต้องพิจารณาศกึษา 3 ด้าน ได้แก่ 1. ประเภทของเปา้หมาย                   2. 
องค์ประกอบของเป้าหมาย 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัง้เป้าหมาย และ 4. ข้อพึงระวังในการ
ตัง้เปา้หมาย จงึพอสรุปสงัเขปดงันี ้ 

 1. ประเภทของเป้าหมาย (Types of Goal) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. 
แบ่งตามระยะเวลา 3 ระดบั คือ 1. เป้าหมายระยะยาว (5 ปีขึน้ไป) 2. เป้าหมายระยะกลาง (1-5 ปี) 
และ 3. เป้าหมายระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งในทางปฏิบัติจริง องค์กรแต่ละแห่งอาจก าหนด
ระยะเวลาของเปา้หมายแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัขนาดและประเภทขององค์กร นอกจากนี ้2. แบง่
ตามระดับการบริหารงาน 3 ระดับ คือ 1. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ก าหนดโดย
ผู้บริหารระดบัสูง เป็นเป้าหมายโดยภาพรวมของทัง้องค์กรท่ีประสงค์มุ่งเน้นเป้าหมายเพียงด้าน
เดียวเป็นหลกั หรือมุง่เน้นหลายด้านพร้อมกนั 2. เปา้หมายเชิงยทุธวิธี (Tactical Strategy) ก าหนด
โดยผู้บริหารระดบักลาง เพ่ือระบสุิ่งท่ีแตล่ะฝ่ายในองค์กรต้องการจะมีหรือเป็น และ 3. เปา้หมาย
เชิงปฏิบตัิการ (Operational Goal) ก าหนดโดยผู้บริหารระดบัต้น เพ่ือระบสุิ่งท่ีหน่วยงานย่อยของ
แตล่ะฝ่ายต้องการ 

2. องค์ประกอบของเปา้หมาย (Goal Content) แบง่เป็น 5 ลกัษณะ ดงันี ้
     2.1 ท้าทาย (Challenging) หมายถึง เป้าหมายท่ีดีต้องมีความท้าทาย
อยู่ในตวั เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานทุ่มเท ใช้ความคิดสติปัญญาตลอดจนความรู้ความสามารถอย่าง
เตม็ท่ี เพ่ือท างานให้บรรลเุปา้หมาย การตัง้เปา้หมายท่ีบรรลไุด้ง่ายเกินไปและไมท้่าทาย อาจสง่ผล
ให้สมาชิกท างานแบบไมใ่ห้ความส าคญั และปฏิบตังิานโดยไมต่ัง้ใจเพียงพอ 
     2.2 เฉพาะเจาะจงและวัดได้  (Specific and Measurable) หมายถึง 
เปา้หมาย  ท่ีดีควรมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ควรก าหนดไว้ลอย ๆ เช่น หากต้องการตัง้เปา้หมาย
ด้านการขายบตัรเข้าชมนิทรรศการ ไม่ควรก าหนดเป้าหมายเพียงแค่ เพิ่มยอดขายให้ได้ แต่ควร
ระบชุดัเจนว่า จะเพิ่มยอดขายจ านวนเท่าไร ซึ่งการระบแุบบเฉพาะเจาะจงนี ้จะช่วยให้การวดัผล
ท าได้สะดวกขึน้ และชว่ยให้สามารถประเมินระดบัความส าเร็จได้ชดัเจนมากขึน้ด้วย 
     2.3 สามารถบรรลุได้ (Attainable) หมายถึง ผู้ ปฏิบัติงานสามารถให้
ความหวังต่อเป้าหมายท่ีท้าทายไม่สูงหรือยากเกินไป หากผู้ปฏิบตัิประเมินว่าเป้าหมายนัน้ไม่
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สามารถบรรลุได้ ก็อาจลดความคาดหวังในความส าเร็จ และลดความพยายามท่ีจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามเปา้หมายท่ีเกินก าลงั 
     2.4 เก่ียวข้องกับงานและมุ่งไปท่ีผลลัพธ์ท่ีต้องการ  (Relevant and 
Result Oriented) หมายถึง เปา้หมายท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบังาน และมุ่งเน้นไปท่ีผลลพัธ์
ท่ีต้องการ โดยท่ีผู้บริหารไม่ควรก าหนดเปา้หมายหลากหลายจนเกินไป เน่ืองจากจะไม่ส่งผลดีต่อ
ก าลงัใจในการท างานตามเป้าหมายท่ีไม่เก่ียวเน่ืองพร้อม ๆ กนัได้ และอาจท าให้ไม่ใส่ใจ หรือแม้
จะปฏิบตัติามเปา้หมายนัน้ ๆ ก็อาจไมก่่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ 
     2.5 ก าหนดระยะเวลา หมายถึง การระบุเป้าหมายแต่ละข้อกับ
ระยะเวลาท่ีต้องการให้ส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยไม่ใช้ระยะเวลานาน
เกินไปจนท าให้ผู้ปฏิบตังิานหละหลวม และไมส่ัน้เกินไปจนไมส่ามารถท าได้ทนั 

3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้เปา้หมาย (Factors) แบง่เป็น 7 ด้าน ดงันี ้
 3.1 การยอมรับและมีความรู้สึกผูกพนัในเป้าหมาย (Goal Commitment) 
หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานกระตือรือร้นและสร้างความคาดหวงัในการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีสิ่งจูงใจหรือรางวัลมอบให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน และแจ้งให้เขา
เหลา่นัน้ได้รับทราบก่อนลงมือท า ซึง่เป็นการเพิ่มแรงจงูใจในการท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย 
 3.2 ความรู้และความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน (Job Knowledge and 
Ability) หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องประเมินวา่ ผู้ใต้บงัคบับญัชามีความรู้และความสามารถเพียง
พอท่ีจะบรรลเุปา้หมายให้ส าเร็จได้หรือไม ่หากขาดทกัษะและความรู้ท่ีจ าเป็น ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
จดัการอบรม ฝึกฝน ให้ความรู้และประสบการณ์แก่เขาเหลา่นัน้เพิ่มเตมิ 
 3.3 ข้อมูล ย้อนกลับ  (Feedback) หมายถึง  การให้ ข้อมูลกลับสู่
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความสม ่าเสมอ และทนัต่อเหตกุารณ์ โดยเปิดโอกาสให้เขาเหล่านัน้ได้เรียนรู้ถึง
วิธีการท างานทัง้ท่ีถกูต้องและท่ีผิดพลาด 
 3.4 พฤติกรรมในการท างาน (Working Behavior) หมายถึง ผู้บริหารควร
ตดิตามพฤตกิรรมการท างานของผู้ปฏิบตังิานอย่างใกล้ชิด หากพบพฤตกิรรมใดเป็นไปในทางท่ีดี ควร
ให้ก าลงัใจและชมเชย แตห่ากยงัมีสว่นใดท่ีขาดตกบกพร่อง ควรตกัเตือนและหาทางแก้ไขตอ่ไป 
 3.5 ความยุ่งยากของงาน  (Task Complexity) หมายถึง ผู้ บริหาร
จ าเป็นต้องตระหนกัถึงความยุ่งยากของงาน และต้องให้ก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน โดยไม่ก่อให้เกิด
การยุติงานกลางคนั เน่ืองจากผู้ ท่ีล้มเลิกกลางคนัจะไม่มีวันได้เห็นความส าเร็จ แต่ผู้ ท่ีพยายาม
ตอ่ไปยงัมีโอกาสได้รับความส าเร็จในภายหน้า 
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 3.6 ข้อจ ากดัอ่ืน ๆ (Constraints) หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องคอยดแูล
ช่วยเหลือผู้ ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค เช่น ความ
เพียงพอและเหมาะสมของอปุกรณ์ อาคาร สถานท่ี วตัถดุบิ ผู้ ร่วมงาน ฯลฯ 
 3.7 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง ผู้ บริหารจ าเป็นต้อง
บริหารจัดการปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางการน าไปสู่ความส าเร็จ 3 สิ่ง คือ พฤติกรรมในการ
ท างานของผู้ปฏิบตังิาน ความยุง่ยากของงาน และข้อจ ากดัอ่ืน ๆ 

 4. ข้อพงึระวงัในการตัง้เปา้หมาย (Potential Pitfalls) แบง่เป็น 3 ด้าน ดงันี ้
4.1 กรณีตัง้เปา้หมายสงูเกินไปหรือไมเ่หมาะสม หมายถึง ความเส่ียงสงูใน

การท างาน การแข่งขนัรุนแรงระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน ความกดดนัและความเครียดสงู การไม่ใช้กลยุทธ์
และยทุธวิธี การคดโกงและการทจุริต ซึง่อาจเกิดขึน้ได้หากมีความท้าทายเกินความจ าเป็น  

4.2 กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หมายถึง ผู้บริหารดแูลและเอา
ใจใสส่มาชิกองค์กร ให้ก าลงัใจ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กลบัมาอีกครัง้ในกรณีท่ีไม่อาจบรรลุตาม
เปา้หมายท่ีวางไว้ 

4.3 กรณีท่ีตัง้เปา้หมายไมค่รบทกุด้านหรือทกุชว่งเวลา หมายถึง ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องคิด พิจารณา และด าเนินการตัง้เป้าหมายให้ครบทุกด้าน และชีแ้จงภาพรวมแก่
ผู้ปฏิบตัิงานเป็นทางการ และควรให้บุคลากรได้เข้าใจและให้ความส าคญัทัง้เป้าหมายระยะสัน้
และตระหนกัถึงผลระยะยาว เพ่ือให้เปา้หมายระยะสัน้ซึง่ถกูวดัและประเมินผลก่อนได้บรรลสุ าเร็จ 

 3. การก าหนดแผนงาน (Plans) หมายถึง วิธีการและขัน้ตอนท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลเุปา้หมายและพนัธกิจองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ไมเ่กิดความสูญเสีย
และสิน้เปลืองทรัพยากร ตลอดจนอาจเกิดความขดัแย้งระหวา่งพนกังาน โดยท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาขอบข่ายการวางแผนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 2 ด้าน ได้แก่ 1. ประเภทของแผน และ 2. 
ลกัษณะของแผนท่ีดี พอสรุปสงัเขปดงันี ้

 1. ประเภทของแผน (Types of Plans) แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
 1.1 แบง่ตามระยะเวลา มี 3 ระยะ คือ 1. แผนระยะยาว – แผนซึ่งจดัท า

ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายระยะยาว และก าหนดวิธีการท างานเป็นเวลายาวเกิน 5 ปีขึน้ไป 2. แผน
ระยะกลาง – แผนซึ่งจดัท าให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะกลาง และก าหนดวิธีการท างานเป็น
เวลา 1-5 ปี และ 3. แผนระยะสัน้ – แผนซึ่งจดัท าให้สอดคล้องกบัเปา้หมายระยะสัน้ และก าหนด
วิธีการท างานเป็นเวลาน้อยกวา่ 1 ปี 
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 1.2 แบ่งตามระดบัการบริหารงาน มี 3 ระดบั คือ 1. แผนเชิงกลยุทธ์ – 
แผนท่ีก าหนดขึน้ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ โดยท่ีผู้บริหารระดบัสงูระบถุึงวิธีท่ีจะท าให้
องค์กรโดยรวมบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนด 2. แผนเชิงยุทธวิธี – แผนท่ีก าหนดขึน้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธวิธี โดยท่ีผู้บริหารระดบักลางระบุถึงวิธีท่ีจะท าให้แต่ละฝ่า ยใน
องค์กรบรรลเุปา้หมายเชิงยทุธวิธีของฝ่ายนัน้ ๆ และ 3. แผนเชิงปฏิบตัิการ – แผนท่ีก าหนดขึน้ให้
สอดคล้องกบัเปา้หมายเชิงปฏิบตัิการ โดยท่ีผู้บริหารระดบัต้นระบถุึงวิธีท่ีจะท าให้พนกังานย่อยแต่
ละหนว่ยงาน บรรลเุปา้หมายเชิงปฏิบตักิารของหนว่ยงานยอ่ยนัน้ ๆ  

 1.3 แบง่ตามปริมาณการใช้งาน มี 3 ลกัษณะ คือ 1. แผนท่ีใช้ครัง้เดียว 
(Single-used Plan) – แผนท่ีจดัท าขึน้เพ่ือรองรับเป้าหมายส าหรับงานใดงานหนึ่งเพียงงานเดียว 
และเกิดขึน้ครัง้เดียว ได้แก่ 1.1 โครงงาน เป็นแผนท่ีระบกิุจกรรม วิธีการท างาน ก าหนดเวลาเร่ิมต้น
และสิน้สดุ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการท าให้งานใดงานหนึ่งบรรลเุป้าหมาย  และ 
1.2 โครงการ เป็นแผนท่ีประกอบด้วยกิจกรรม หรือโครงงานหลาย ๆชดุรวมเข้าด้วยกนั มีลกัษณะท่ี
ซับซ้อนในการด าเนินงานและจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงาน โดยต้องเช่ือมโยงให้กิจกรรม
เหล่านัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัจนเป็นผลส าเร็จ  2. แผนท่ีใช้ประจ า (Standing Plan) – แผนท่ี
จดัท าขึน้ โดยรองรอบการท างานประจ าขององค์กรเพ่ือให้งานได้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนด และเป็น
ท่ีรับทราบในเหลา่สมาชิกของแตล่ะหน่วยงาน โดยไมมี่ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของแผน เน่ืองจาก
แผนดงักลา่วจะใช้งานตอ่เน่ืองจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข เชน่ กฏ นโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบตัิ  และ 3. แผนฉกุเฉิน (Contingency Plan) – แผนท่ีจดัท าขึน้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาการ
ใช้งานท่ีชดัเจน แตจ่ะน ามาใช้เม่ือเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินตามท่ีก าหนด โดยเฉพาะกรณีแผนเดิมท่ีใช้
อยูเ่กิดล้มเหลว 

 2. ลกัษณะของแผนท่ีดี (Characteristics of Good Plans) มี 5 ลกัษณะ ดงันี ้
 2.1 ปฏิบตัิได้จริงและมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  (Practical 

and Goal-oriented) คือ เน้นการปฏิบตัติามแผนได้ครบถ้วนและเปา้หมายท่ีก าหนดโดยตรง 
 2.2 ชดัเจน (Clear) คือ เน้นรายละเอียดของแผนท่ีชดัเจนและสร้างความ

เข้าใจในกลุม่ผู้ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Cost Effective and Efficient) คือ เน้น

การใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยดัเท่าท่ีจ าเป็น และเม่ือมีการใช้ทรัพยากรเหล่านัน้ ก็ต้องได้รับ
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานท่ีคุ้มคา่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดในแผนขององค์กร 
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 2.4 ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนได้ (Flexible and Adaptable) คือ 
เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตังิานสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีปฏิบตัจิริง 

 2.5 เป็นท่ียอมรับ (Acceptable) คือ เน้นการไม่สร้างความขดัแย้งและการ
ยอมรับของทกุฝ่ายท่ีน าแผนท่ีดีไปปฏิบตัใิช้ 
 จากท่ีได้เสนอแนวคิดของนกัวิชาการข้างต้น องค์ประกอบหลกั 3 ด้าน ท่ีเป็น
เคร่ืองขดัขวางไมใ่ห้มีการวางแผนอยา่งราบร่ืน ดงันี ้

1. ผู้บริหาร จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะท่ี
จ าเป็นในการวางแผน 

2. ผู้ปฏิบตัติามแผนและสมาชิกในองค์กร จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือและมีใจ
เพ่ือสว่นรวม ซึง่มกัขาดแรงจงูใจหรือขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบตัติามแผน  

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ซึง่เกิดขึน้ได้ทัง้สว่นผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานท่ีขาดข้อมลู  เ พ่ือ
น ามาประมวลใช้ในการวางแผนหรือปฏิบตัิตามแผนท่ีได้ก าหนด รวมทัง้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตัติามแผนงาน เชน่ บคุลากร เงิน เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 

ในขณะท่ีเคร่ืองมือในการวางแผนงานก็สามารถช่วยสนบัสนนุให้การวางแผน
และด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และลดขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนให้สะดวกในการ
วิเคราะห์เพ่ือน าแผนต่าง ๆ ไปปฏิบตัิใช้ตามหน่วยงาน และมีความสะดวกต่อการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนด้วย เคร่ืองมือในการวางแผนงานท่ีเป็นสากล มี 3 ประเภท ดงันี ้ 

1. การบริหารโครงการตามองค์ประกอบงาน (Function-oriented Project 
Management) เป็นการวางแผนโครงงานท่ีผู้บริหารต้องก าหนดแผนงานให้ครอบคลุมประเด็น
ส าคญัตา่ง ๆ เช่น หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ ก าหนดเวลา สถานท่ี วิธีการ ผู้ ร่วมโครงงาน 
ผู้ รับผิดชอบโครงงาน และงบประมาณท่ีใช้ 

2. การบริหารโครงงานตามความรับผิดชอบ (Responsibility-oriented Project 
Management) เป็นการบริหารโครงงานท่ีเกิดขึน้จากหลักการการด าเนินการต่าง ๆ นัน้ ต้องมี
ผู้ รับผิดชอบอ านวยการให้แล้วเสร็จ โดยเน้นการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานแตล่ะส่วน 
พร้อมทัง้ระบขุอบเขตหน้าท่ีและกรอบเวลาให้มีความชดัเจน 

3. แกนต์ชาร์ต (Gantt Chart) เป็นการบริหารโครงงานด้วยเคร่ืองมือ โดยมี
การจดัเรียงขึน้ตอนการด าเนินงานในแตล่ะขัน้เรียงกนัไปตามล าดบัเวลา พร้อมทัง้ระบรุายละเอียด
และช่วงเวลาในการด าเนินงานแตล่ะขัน้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้ผู้วางแผนและผู้บริหารโครงการจะระบุ
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ขัน้ตอนการท างานในส่วนท่ีมีโอกาสหรือชอ่งทางของอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างกระบวนการ
ท่ีจะท าให้เกิดความลา่ช้าในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเปา้หมาย  

2. การจดัองค์กร (Organizing) 
การจดัองค์กร หมายถึง การออกแบบงาน การจดัแผนกงาน การจดัแบง่อ านาจ

หน้าท่ี และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้(Daft, 2014: สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) 

1. การออกแบบงาน (Job Design) เป็นการก าหนดภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน โดยท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องน ารายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไว้จากการวางแผนมาเป็นกรอบในการก าหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งงาน มี 2 หลักการ คือ 1. การก าหนดเนือ้งานตามความช านาญเฉพาะด้าน (Job 
Specialization) และ 2. การก าหนดทางเลือกพิเศษ (Alternative to Job Design) (อาทิ การ
หมนุเวียนงาน การขยายขอบเขตงาน และการเพิ่มคณุคา่ในงาน ฯลฯ) 

2. การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure Design) เป็น
การจดักลุ่มต าแหน่งงานตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมู่เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
สะดวก และได้รับผลตามเป้าหมายขององค์กร มี 4 ประเภท คือ 1. โครงสร้างตามหน้าท่ีธุรกิจ 
(Business Functional Structure) – เป็นการจัดแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เช่น 
การตลาด การผลิต การบญัชี การเงิน และการบริหารทรัพยากรบคุคล 2. โครงสร้างตามการตลาด 
(Market Driven Structure) – เป็นการจัดโครงสร้างท่ีค านึงถึงประโยชน์ทางการตลาดตาม
คณุลกัษณะขององค์กร และความต้องการของกลุ่มลกูค้า มี 3 ลกัษณะ คือ 2.1 การจดัโครงสร้าง
ตามลกูค้า (Customer Structure) 2.2 การจดัโครงสร้างตามกลุม่สินค้า (Product Structure) และ 
2.3 การจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ (Geographic Structure) 3. โครงสร้างแบบผสม (Hybrid 
Structure) – เป็นการน าโครงสร้างตามหน้าท่ีทางธุรกิจและโครงสร้างตามการตลาดมาผสมกนัใน
ระดบัการบริหารเดียวกนั ทัง้นี ้ข้อดีคือ เหมาะสมกบัองค์กรขนาดใหญ่ พนกังานเกิดความช านาญ
เฉพาะด้านและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการตลาดได้อย่างดี เกิดการคานอ านาจ
ระหว่างหน่วยงานและควบคุมให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และในส่วนข้อจ ากัดคือ 
คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรสงูจากการใช้บคุลากรจ านวนมาก ความขดัแย้งระหวา่งฝ่ายตามหน้าท่ีทาง
ธุรกิจและฝ่ายการตลาด และการตดัสินใจด าเนินการในสถานการณ์ไม่ปกต ิเป็นไปอยา่งลา่ช้าและ
สร้างความสบัสนระหว่างผู้ รับผิดชอบ และ 4. โครงสร้างเชิงซ้อน (Matrix Structure) เป็นการจดั
โครงสร้างเฉพาะกิจด้วยการจดัสรรทีมงานผู้ รับผิดชอบในแตล่ะโครงการจะประกอบด้วย หวัหน้า
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โครงการและสมาชิก ซึ่งมาจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร และภายหลังเสร็จสิน้โครงการก็จะ
กลบัคืนสู่ฝ่ายต้นสงักัดเดิม ทัง้นี ้ข้อดีคือ เหมาะกับองค์กรท่ีมีงานโครงการเพ่ือรองรับการเติบโต
ขององค์กร ความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการใช้ทรัพยากรบคุคล ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลง และการกระจายอ านาจการตดัสินใจแก่หวัหน้าโครงการ และ
ในส่วนข้อจ ากดัคือ ความซ า้ซ้อนในการบงัคบับญัชาและยากตอ่การประสานงาน ความสบัสนใน
การบังคับบัญชา (อาทิ กรณีท่ีหัวหน้าโครงการมีความเห็นไม่ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิก) และความขดัแย้งระหวา่งหวัหน้าโครงการจากการแยง่ชิงบคุลากรท่ีต้องการ 

3. การจดัแบง่อ านาจหน้าท่ี (Authority Allocation) เป็นการมอบหมายงานท่ี
สอดคล้องกบัสายการบงัคบับญัชาท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องมอบทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าท่ีให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาในลกัษณะกระจายอ านาจ (Decentralization) ของตนอย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ มี 4 ลกัษณะคือ 1. สายการบงัคบับญัชา 2. ขอบเขตการบริหาร 3. การ
มอบหมายงาน และ 4. การกระจายอ านาจ ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การรวมอ านาจคือ องค์กร
มีขนาดเล็กหรือผู้บริหารระดบัสงูมีเวลาดแูลและตดัสินใจแก้ไขปัญหา ผู้บริหารระดบัรองลงไปขาด
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ปัญหาท่ีเกิดขึน้มีความเส่ียงสูงหรือส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
องค์กร สภาพแวดล้อมไม่คอ่ยเปล่ียนแปลง ใช้เทคโนโลยีเดมิ ๆ ในการท างาน และผู้ปฏิบตังิานอยู่
รวมกัน และในส่วนปัจจัยสนับสนุนการกระจายอ านาจคือ องค์กรมีขนาดใหญ่หรือผู้ บริหาร
ระดบัสงูไม่สามารถดแูลหรือตดัสินใจแก้ปัญหาได้เองทัง้หมด ผู้บริหารระดบัรองลงไปเพียบพร้อม
ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 
สภาพแวดล้อมไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากสลบัซบัซ้อน และ
ผู้ปฏิบตังิานอยูห่า่งไกลกนั 

4. การประสานงาน (Coordination) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายในกระบวนการจัด
องค์กรท่ีผู้บริหารจะก าหนดวิธีการท าให้บุคคลและหน่วยงานภายในองค์กรมีความร่วมมือในการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี ้กรอบการประสานงานท่ีจ าเป็นมี  3 ด้านคือ 
1. ผู้ประสานงาน – ก าหนดเพียงคนเดียวหรือให้หน่วยงานตัง้ตัวแทนท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ประสานงาน  2. บทบาทและความรับผิดชอบ – ให้บุคคลท่ีเป็นตวัแทนท าหน้าท่ีเป็นเพียงฝ่าย
สนับสนุนด้านข้อมูล ไม่ใช่ผู้ ปฏิบัติงานหรือตัดสินใจแก้ปัญหา จึงต้องท าความเข้าใจบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบให้ชดัเจน และ 3. กฏและระเบียบท่ีจ าเป็น มี 2 ลกัษณะกล่าวคือ 1) 
การประสานงานแนวดิ่ง (Vertical Coordination) – ผู้ บริหารแต่ละล าดับชัน้จ าเป็นต้องทราบ
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเองในการรับค าสั่งหรือรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้ บริหาร
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ระดับสูง และ 2) การประสานงานแนวราบ (Horizontal Coordination) – ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ก าหนดกฏหรือระเบียบ และการมอบอ านาจหน้าท่ีท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ ประสานงานเพ่ือการ
ประสานงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

3. การชีน้ า (Leading) หมายถึง การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารร่วมในการสร้าง
แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปา้หมายขององค์กรจนส าเร็จ 
ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้(Daft, 2014: สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) 

3.1 ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง บคุคลท่ีสามารถใช้อิทธิพลของผู้ อ่ืนท่ี
มีต าแหน่งในการจูงใจ โน้มน้าวให้กลุ่มบุคคลหรือผู้ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์องค์กร 

3.2 การจงูใจ (Motivation) หมายถึง การชกัจงูให้บคุคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรท่ีก าหนด 

3.3 อ านาจ (Power) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผู้บริหารสามารถน าพาองค์กรไปสู่
ทิศทางท่ีตนต้องการ แบง่เกณฑ์ของอ านาจจากแหลง่ท่ีมา มี 6 ลกัษณะ ดงันี ้

1.  อ านาจโดยธรรม (Legitimate Power) เป็นอ านาจท่ีผู้บริหารได้รับมา
พร้อมกบัต าแหนง่และหน้าท่ีขององค์กร 

2. อ านาจในการให้รางวลั (Reward Power) เป็นอ านาจท่ีผู้บริหารมอบสิ่ง
ท่ีมีคณุคา่ให้กบับคุคลในองค์กร 

3. อ านาจในการให้โทษ (Coercive Power) เป็นอ านาจในการลงโทษ
บคุคลในองค์กร 

4. อ านาจจากการช่ืนชม (Referent Power) เป็นอ านาจท่ีบคุคลได้รับจาก
การเป็นท่ีช่ืนชม 

5. อ านาจจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) เป็นอ านาจท่ีบุคคลได้รับ
จากความเช่ียวชาญหรือความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตน 

6. อ านาจจากข้อมูลข่าวสาร (Information Power) เป็นอ านาจท่ีบุคคล
ได้รับจากการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูและจากการควบคมุการแพร่กระจายของข้อมลูขา่วสาร 

4. การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การติดตามตรวจสอบการท างานในส่วน
ตา่ง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปา้หมายท่ีก าหนด 
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และผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณากระบวนการควบคุมฝ่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานตา่ง ๆ จนส าเร็จ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

4.1 การก าหนดขอบเขตและสิ่งท่ีต้องการควบคมุ เป็นสิ่งท่ีองค์กรจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน /ความส าคัญเป็นอันดับแรก เช่น การควบคุม
คณุภาพการบริการ 

4.2 การก าหนดมาตรฐานและเป้าหมาย เป็นสิ่ง ท่ีผู้ บริหารอาจก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบตังิานจริงจากดลุยพินิจของผู้บริหาร เชน่ การก าหนดจากมาตรฐานทางสถิติ
หรืออาจจะเป็นมาตรฐานทางวิศวกรรม ฯลฯ  

4.3 การวดัผลปฏิบตังิาน เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องระบใุห้ชดัเจน เป็นธรรม
กบัทกุฝ่าย เพ่ือให้ได้รับผลท่ีเท่ียงตรงถกูต้องและได้รับความเช่ือถือ 

4.4 การเปรียบเทียบผลกับมาตรฐานและเป้าหมาย เป็นการเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานในอดีต การเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม และการ
เปรียบเทียบกับเปา้หมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนดโดยฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์ท่ีได้ย่อม
ไมใ่ชต่วับง่ชีท่ี้ชดัเจนของระดบัความส าเร็จขององค์กรเสมอไป ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความ
สนใจหาสาเหตท่ีุแท้จริงของผลท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่ผลนัน้จะเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไมก็่ตาม 

4.5 การปรับปรุงแก้ไข เป็นการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงและแก้ไขท่ีต้นเหตุนัน้ 
โดยท่ีผู้บริหารอาจจดบนัทึกผลเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาพฒันากระบวนการควบคมุตอ่ไป 
ทัง้นี ้ผู้บริหารจะก ากบัดแูลให้เปา้หมายและแผนงานท่ีก าหนดขึน้ด าเนินไปตามท่ีประสงค์  
 เม่ือองค์กรโดยทัว่ไป แบง่ระดบัของผู้บริหารและระดบัของแผนงานเป็น 3 ระดบั 
จงึต้องมีกิจกรรมท่ีเป็นการควบคมุ แบง่เป็น 3 ระดบัเชน่กนั โดยเฉพาะการควบคมุระดบักลยทุธ์จะ
ครอบคลมุประเดน็ตา่ง ๆ ในภาพรวมขององค์กร ดงันี ้(Daft, 2014) 

1. การควบคมุระดบักลยุทธ์ของผู้บริหารระดบัสูง (Strategic Control) เป็นการ
ก ากบัดแูลให้เป้าหมายและแผนงาน ท่ีก าหนดขึน้ด าเนินไปตามท่ีประสงค์ เช่น การเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร โดยเฉพาะตวัอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงกฏระเบียบ 
การปรับกลยุทธ์ของคู่แข่ง การเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ในระยะยาว รวมถึง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาว เป็นต้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามขอบเขตของการควบคมุระดบักลยทุธ์ในแตล่ะองค์กร 

2. การควบคุมระดับยุทธวิธีของผู้ บริหารระดับกลาง (Tactical Control) เป็นการ
ควบคุมระดับยุทธวิธีท่ีผู้ บริหารระดับกลางให้ความส าคัญกับฝ่ายงานหลักขององค์กร เช่น การ
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ควบคุมเชิงข้อมูลท่ีเก่ียวโยงกับคู่แข่งของธุรกิจองค์กร เช่น ส่วนแบ่งทางตลาด นโยบายราคา 
สถานภาพทางการเงินและหนีท่ี้เป็นภาระกิจของฝ่ายตรงข้าม การเปล่ียนแปลงต้นทุนการผลิตของ
สินค้าในแต่ละปี การเปล่ียนแปลงยอดขายตามประเภทของสินค้าในแต่ละช่วงเวลาท่ีก าหนด ฯลฯ 
เป็นต้น 

3. การควบคุมระดับปฏิบัติการของผู้ บริหารระดับต้น (Operational Control) 
เป็นการควบคมุแผนปฏิบตัิการของแตล่ะหน่วยงานในองค์กร เชน่ การควบคมุอตัราการสญูเสียใน
การผลิตของโรงงาน การควบคมุส่ือโฆษณาและขา่วประชาสมัพนัธ์ขององค์กร การประเมินสภาพ
คลอ่งของกิจการในแตล่ะชว่งเวลา การตดิตามการสง่เสริมการขายของคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจากนี ้การควบคุมภายในองค์กรสามารถแบ่งออกได้ตามกระบวนการ
ด าเนินงานและลกัษณะขององค์กร ตลอดจนวตัถปุระสงค์ท่ีผู้บริหารต้องการจากการควบคมุ ดงัท่ี 
สาคร สุขศรีวงศ์ (2557: 194) ได้เสนอทศันะท่ีว่า ระบบการควบคมุหลกัท่ีมีใช้อยู่ในองค์กรธุรกิจ 
ได้แก่ การควบคมุโดยอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Control) การควบคมุงบประมาณ 
(Budgetry Control) การควบคมุสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) การควบคมุคณุภาพ (Quality 
Control) การจัดการด า เนินงาน  (Operational Management) ระบบข้อมูลคอมพิ ว เตอ ร์  
(Computer Information Management) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) 
ระบบการประ เมินผลการปฏิบัติ  (Performance Appraisal System) และระ เบียบวิ นัย 
(Discipline) 

2.3 กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการ 
 ในการด าเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม หรือการบริหารองค์กรโดยภาพรวม ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ตลอดกิจกรรมทางการจดัการ จงึควรมีหลกัเกณฑ์ตามกระบวนการ
ตดัสินใจ (Daft,  2014: สภุาว์ อาวสกลุสทุธิ, 2552: สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) โดยจะต้องระบุประเด็น
ปัญหาให้ชดัเจน เพ่ือแสวงหาทางเลือกในกระบวนการจดัการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีสุด และ
กิจกรรมสนบัสนนุกระบวนการจดัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี 5 ประเภท คือ 1. การตดัสินใจ
ทางการบริหาร (Managerial Decision Making) 2. การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ 4. การบริหารกลุ่ม (Group 
Management)  พอสรุปสงัเขปดงันี ้

1. การตดัสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) เป็นกิจกรรมท่ี
ผู้บริหารต้องตดัสินใจกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นองค์กร ทัง้การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบับคุคลหรือวิธีการ
ท างาน การตดัสินใจบางประเภทเป็นการตดัสินใจเพ่ือแก้ปัญหา แตก็่อาจเป็นปัญหาท่ีผู้บริหารจะ
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ตดัสินใจเพ่ือเลือกโอกาสท่ีดีท่ีสุดส าหรับองค์กร ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบกระบวนการ
ตดัสินใจ และการตดัสินใจประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้สนับสนุนกิจกรรมหลักมีประสิทธิผลมากขึน้ 
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 การก าหนดประเด็นปัญหา (Problem Identification) เป็นกิจกรรมท่ีผู้บริหาร
จ าเป็นต้องด าเนินการ 4 ขัน้ คือ 1. พิจารณาปัจจยัแวดล้อมของปัญหา (Environmental Scanning) 
2. ดสูญัญาณของปัญหา (Problem Signaling) 3. วินิจฉัยลกัษณะและหาเหตขุองปัญหา (Problem 
Diagnostic) และ 4. ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นต้องได้รับการตดัสินใจแก้ไข (Categorizing & 
Identification) 

1.2 การสร้างทางเลือก (Alternatives Generation) เป็นกิจกรรมท่ีผู้ บริหารใช้  
เทคนิคการระดมสมองมาเป็นแนวทางการด าเนินการ 4 วิธีคือ 1. ให้สมาชิกกลุ่มได้เสนอแนวความคิด
ให้ได้มากท่ีสุด 2. ควรปล่อยให้แต่ละคนได้คิดอย่างอิสระมากท่ีสุด 3. ไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการ
วิจารณ์ เพราะอาจบัน่ทอนก าลงัใจและความกระตือรือร้นในการเสนอความคิด และ 4. น าความคิด
ตา่ง ๆ มาประมวล จดัรวม และปรับปรุงให้เป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบตัิจริง 

1.3 การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) เป็นกิจกรรมท่ีผู้ บริหาร
จ าเป็นต้องมีความรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกด้วยการพิจารณา 6 ด้าน คือ 1. ความเป็นไปได้ใน
หลักการ (Feasibility) 2. คุณภาพของทางเ ลือก  (Quality) 3. การยอมรับจากผู้ เ ก่ี ยว ข้อง 
(Acceptability) 4. ต้นทนุ (Cost) 5. วิธีการแก้ไขส ารองและการย้อนกลบั (Alternative Solution and 
Reversibility) และ 6. จริยธรรม (Ethical) 

1.4 การตัดสินใจทางเลือกและการปฏิบัติตามทางเลือก (Alternatives 
Selection and Implementation) เป็นกิจกรรมท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องน าผลการประเมินมาพิจารณา
ให้รอบคอบทัง้ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึน้ แล้วจงึตดัสินใจเลือก หรืออาจปรับปรุงทางเลือกก่อนน าไป
ปฏิบตัจิริง และอาจเลือกได้กว่าหนึง่วิธีการ ถ้าพิจารณาไตร่ตรองถ่ีถ้วนแล้ววา่จะเกิดประสิทธิภาพ
และระสิทธิผล 

1.5 การประ เมินผลลัพ ธ์  (Result Evaluation) เ ป็น กิจกรรม ท่ีผู้ บ ริหาร
ตรวจสอบติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ว่าได้รับผลตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ และจะต้องก าหนดขัน้ตอนใน
การติดตามและรายงานผลย้อนกลบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และหากพบว่าจะไม่ใช่ผลลพัธ์ท่ี
ควรจะเป็น อาจต้องย้อนกลบัไปพิจารณาด าเนินการตา่ง ๆ ตามกระบวนการตดัสินใจ รวมถึงการ
ปรับปรุงขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีด าเนินการไปแล้ว 
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2. การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) เป็นกิจกรรมท่ีผู้ บริหาร
มุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กร โดยท่ีพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัและหาแนวทางท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และโดดเดน่เฉพาะตวัมาเป็นจดุเดน่ท่ีส าคญัตอ่การแขง่ขนั ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
พอสรุปสงัเขปดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal and 
External Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์จดุแข็งและจดุออ่น (Strength & Weak) ของ
องค์กร และน าจดุแข็งท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทัง้พฒันาให้เป็นความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั ในขณะเดียวกนัต้องตระหนกัถึงจดุอ่อนท่ีมีอยูเ่กิดขึน้หรือหาหนทางในการแก้ไขจดุอ่อนนัน้ 
นอกจากนัน้ ต้องวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค (Opportunity & Threat) ใดบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อ
องค์กร เพ่ือท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและหลีกเล่ียงอุปสรรค และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเรียกว่า “การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และอปุสรรค” หรือ “SWOT Analysis”  

2.2 การก าหนดพันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Mission and Strategic 
Goal Identification) เป็นการก าหนดกรอบการด าเนินงานและเปา้หมายท่ีองค์กรประสงค์จะไปให้
ถึง และพิจาณาบนพืน้ฐานและเหตผุลของความเป็นจริงภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กร หาก
บิดเบือนความเป็นจริง ย่อมน าไปสู่ความคิด เป้าหมาย และแนวทางด าเนินงานท่ีเล่ือนลอยและ
น าไปสูค่วามล้มเหลวได้ 

2.3 การสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็นการพิจารณาเลือกใช้กล
ยทุธ์ท่ีมีแนวทางการด าเนินงานตามระดบัของผลลพัธ์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร มี 3 ระดบั ดงันี ้

2.3.1 กลยทุธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level Strategy) หมายถึง กลยทุธ์
ท่ีก าหนดแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยมีทางเลือก 3 ด้าน คือ 1. การขยายตวั 
(Growth) ความพร้อมภายในองค์กรท่ีจะด าเนินการในหลายลักษณะท่ีสามารถวดัวดัผลได้ เช่น 
การเพิ่มขึน้ของยอดขาย ส่วนแบง่การตลาด จ านวนสาขา จ านวนและประเภทผลิตภัณฑ์ 2. การ
คงตวั (Stability) เน้นกิจการเดิมให้มัน่คงและมีเสถียรภาพ ลดความเส่ียงในการขยายตวั และมี
ก าไรในระดบัท่ีเหมาะสม และ 3. การหดัตวั (Retrenchment) เน้นกลยทุธ์ท่ีใช้ในกรณีสถานการณ์
บงัคบัและมีสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป โดยมีกลยทุธ์การเก็บเก่ียว กลยทุธ์พลิกฟืน้ กลยทุธ์ตดัทิง้
บางสว่น กลยทุธ์ขอความคุ้มครองตามกระบวนการล้มละลาย และกลยทุธ์การขายทิง้กิจการ 
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2.3.2 กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level Strategy) หมายถึง หนว่ยงาน
ฝ่ายหนึ่งขององค์กร มีขอบเขตการบริหารงานท่ีชัดเจน มีสินค้า /บริการลูกค้า คู่แข่ง และ
สภาพแวดล้อมท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง มี 3 ด้าน คือ 1. กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน – 
องค์กรเลือกท่ีจะปรับปรุงต้นทุนต ่าท่ีสุดย่อมมีโอกาสสร้างก าไรได้มากหรือเสนอสินค้า /บริการท่ี
เหนือคู่แข่งในธุรกิจ 2. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง – องค์กรเลือกสร้างความแตกต่างท่ีมีคุณค่า
ทางการตลาดสามารถท าให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างของสินค้า /บริการนัน้เม่ือเทียบกับคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม และ 3. กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน – องค์กรเลือกวิธีในการแข่งขนัในธุรกิจด้วยการมุ่ง
เฉพาะสว่นในด้านใดด้านหนึง่ของตลาดโดยเฉพาะ 

2.3.3 กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีองค์กร (Functional Level Strategy) หมายถึง 
กลยทุธ์ท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในองค์กรสร้างขึน้ เพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์ระดบัธุรกิจขององค์กร และ
ครอบคลุมหน้าท่ีทั่วไป 7 ด้าน คือ การเงิน การผลิต การตลาด การวิจัยและพฒันา การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ การบริหารระบบสารสนเทศ และการจดัสง่สินค้า  

2.3.4 การน ากลยุท ธ์ ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) เ ป็นการ
พิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พนัธกิจและเปา้หมายขององค์กร โดยใช้กลยทุธ์ท่ีสร้างขึน้ไปปฏิบตัิ 
มี 4 ด้าน คือ 1. การประสานสอดคล้องภายในองค์กร – พิจารณา 7 ด้านคือ กลยุทธ์ โครงสร้าง 
ระบบขององค์กร การจดัคนเข้าท างาน ทกัษะของบุคลากร สไตล์การท างาน และคณุค่าร่วมกัน
ของสมาชิกในองค์กร 2. การเปล่ียนแปลง – พิจารณาปัจจยัท่ีมีความอ่อนไหวสงู (เปล่ียนยากท่ีสุด 
– คุณค่าร่วมกัน) และปัจจัยท่ีมีความชัดเจนสูง (เปล่ียนง่ายท่ีสุด – กลยุทธ์) 3. ภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร – พิจารณาปัจจัยทางภาวะผู้น า/บทบาทและพฤติกรรม และ 4. การจูงใจ – พิจารณา
ปัจจยัทางสมรรถนะของผู้น าท่ีสามารถจงูใจบุคคล/ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามกลยุทธ์ท่ีก าหนด 
เพ่ือให้บรรลพุนัธกิจและเปา้หมายขององค์กร 

2.4 การควบคุมและประเมินผล  (Controlling and Evaluation) เ ป็นการ
พิจารณาปัจจยัทางข้อมลูท่ีเสนอความสมดลุทัง้ในด้านวิธีด าเนินงานและผลการด าเนินงานอย่าง
รอบด้าน ซึ่งผู้ บริหารต้องก าหนดตัวชีว้ัดท่ีครอบคลุมผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และ
ก าหนดคา่ถ่วงน า้หนกัตามล าดบัความส าคญัของตวัชีว้ดัแตล่ะตวั ก่อนท่ีจะมีการวดัผลปฏิบตัิงาน 
โดยการให้คะแนนในแตล่ะตวัชีว้ดัตอ่ไป 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) เ ป็นกิจ
กรรมการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณท่ีจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามเปา้หมายขององค์กร มี 6 ขัน้ตอน พอสรุปสงัเขปดงันี ้
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3.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นการ
พิจารณาก าหนดความต้องการก าลงัคนขององค์กร ทัง้ในด้านปริมาณและคณุลกัษณะของก าลงั
ตามแผนการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว้ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่ขององค์กร หาก
ก าลังคนท่ีมีอยู่มากว่าความต้องการองค์กรอาจต้องพิจารณาปรับลดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น งดรับ
บคุลากรใหม ่การเลิกจ้าง และการจดัโครงการเกษียณก่อนก าหนด เป็นต้น 

3.2 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เป็นการพิจารณาการสรรหาบุคคลท่ีมี
คณุลกัษณะและคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของต าแหน่งงานนัน้ ๆ เพ่ือให้องค์กรคดัเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสมกบัต าแหนง่งาน โดย 2 วิธีคือ แหลง่ภายในและแหลง่ภายนอก  

3.3 การฝึกอบรมและการพัฒนา  (Training and Development) เป็นการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีต้องการเพิ่มพนูความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบังาน
ปัจจบุนัและอนาคต มี 3 ขัน้ตอน คือ 1. การวิเคราะห์  – พิจารณาความจ าเป็นและความต้องการท่ี
จะต้องมีการฝึกอบรมและพฒันาให้แก่บุคลากรแตล่ะคน 2. การออกแบบและปฏิบตัิ – พิจารณา
วิธีการฝึกอบรม จดัท าเอกสารและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และการด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งนิยมจดัท า 3 
ประเภท ได้แก่ การน าเสนอข้อมลู การจ าลองสถานการณ์ และการฝึกปฏิบตัจิริง 3. การประเมินผล 
– พิจารณาภาพรวมของโครงการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ด้วยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในด้านความคาดหวงัท่ีมีตอ่โครงการการฝึกอบรม 

3.4 การจา่ยคา่ตอบแทน (Compensation) เป็นการก าหนดจา่ยคา่ตอบแทนท่ี
เหมาะสม มีความเป็นธรรมและน่าสนใจดึงดดูบุคคลท่ีมีทกัษะและความสามารถเข้าร่วมงานใน
หนว่ยงาน อนัเป็นประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร มี 2 ประเภท คือ 1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวั
เงิน ได้แก่ เงินเดือน คา่จ้าง คา่นายหน้า โบนสั คา่ตอบแทนพิเศษ การแบง่ก าไร หรือการให้สิทธิผู้
ถือหุ้นในธุรกิจขององค์กร เป็นต้น  และ 2. คา่ตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน ได้แก่ สวสัดกิารหรือบริการ
พิเศษ การประกนัสขุภาพ การประกนัภยั การตรวจสขุภาพฟรี การจดัท่ีพกัและรถรับส่ง การจดัให้
มีร้านอาหารและร้านค้า การเลีย้งฉลองและการน าเท่ียวตามโอกาส เป็นต้น  

3.5 การประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Appraisal) เป็นการวดัและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลา และน าผลวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของ
บุคคล/หน่วยงาน น ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี ้ผลการ
ประเมินจะเป็นเคร่ืองมือหรือบรรทัดฐานในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานในอนาคต และใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
ด้าน คือ 1. ดชันีชีว้ดัในการประเมิน – พิจารณาประเด็นท่ีจะประเมิน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในงาน 
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ผลส าเร็จของงาน ความทุม่เทและระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และการน ามา
ปฏิบัติจริง การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ บังคับบัญชา 
ความสามารถในการสัง่การและจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชา การปฏิบตัติามกฏระเบียบขององค์กร การเป็น
ตัวอย่างท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า การค านึงถึงความปลอดภัย
(องค์ประกอบเหล่านีข้ึน้อยู่กับลกัษณะของงานและระดบัชัน้ของผู้ถูกประเมิน) 2. วิธีการประเมิน – 
พิจารณาวิธีการประเมิน ได้แก่ การให้คะแนนตามตวัชีว้ัดแต่ละตวั (Rating) การจดัล าดบัระหว่าง
พนกังานในกลุ่มเดียวกัน (Ranking) การจดัระดบัว่าพนักงานมีผลการประเมินตวัชีว้ัดแต่ละตัวสูง
กว่ามาตรฐานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือต ่ากว่า และ 3. ผู้ประเมิน – พิจารณาคุณสมบัติและ
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตังิาน ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ปฏิบตังิาน เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ ใต้บงัคบับญัชา เป็นต้น ผู้ท าหน้าท่ีจะต้องใช้โอกาสพูดคยุและกระตุ้นให้พนักงานมี
ก าลงัใจในการท างาน ช่วยแก้ปัญหาหรือข้อคบัข้องใจ เรียนรู้ศกัยภาพและความถนดัของพนกังาน 
เพ่ือก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม รับฟังความคิดเห็น ความคาดหวงั และความประสงค์
ของพนกังาน และการมีสว่นร่วมกบัพนกังานก าหนดเปา้หมายหรือมาตรฐานในอนาคต 

3.6 การรักษาความสมัพนัธ์ (Relationship Maintenmuance) เป็นการพิจารณา
ประเดน็หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาความสมัพนัธ์บคุคลในองค์กร 4 ด้าน คือ 1. การจา่ยคา่ตอบแทน
ท่ีเป็นธรรม 2. การตดิตอ่ส่ือสาร 3. การสร้างความท้าทาย และ 4. การดแูลเอาใจใส ่ 

4. การบริหารกลุ่ม  (Group Management) เป็นการจัดกลุ่มและทีมงานท่ีมี
คุณสมบตัิและศักยภาพในต าแหน่งงานท่ีผู้ บริหารสามารถควบคุมการท างานของกลุ่มให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ 4 ด้าน คือ 1. ระดบัความทุ่มเทในการท างาน 2. ความ
พอใจของสมาชิกในกลุม่ 3. ความรู้และทกัษะงานท่ีเพิ่มพนูขึน้ และ 4. ผลสะท้อนกลบัไปยงัองค์กร 
ทัง้นี ้ขัน้ตอนทัว่ไปท่ีองค์กร/ผู้บริหาร จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบัการพฒันากลุม่บนพืน้ฐาน
ของความแตกตา่งของบคุคลในทีม มี 5 ขัน้ตอน พอสรุปสงัเขปดงันี ้

4.1 การรวมกลุ่ม (Forming) เป็นการรวมตวัของสมาชิกในกลุ่มท่ีมาจากฝ่าย
งานอ่ืน ๆ มีการประชมุวางแผนเพ่ือท่ีจะประเมินข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 
วตัถปุระสงค์และโครงสร้างของกลุ่ม โดยท าความรู้จกัซึ่งกนัและกนั ในขณะท่ีผู้ เป็นตวัแทนกลุ่ม /
ผู้บริหาร จ าเป็นต้องตรวจสอบปฏิกิริยาการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ปรองดองและไมก่่อให้เกิดความแตกแยกความสมัพนัธ์ภายในทีมงาน  

4.2 การระดมความคิด (Storming) เป็นการให้สมาชิกแต่ละคนรับฟังความ
คดิเห็นของกนัและกนั จนเกิดข้อสรุปท่ีเป็นฉนัทามต ิเพ่ือให้การด าเนินงานของกลุม่มีประสิทธิภาพ 
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4.3 การก าหนดบรรทัดฐาน (Norming) เป็นการก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการปฏิบตัร่ิวมกนั โดยเข้าใจและยอมรับบทบาทของสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ 

4.4 การปฏิบตัิการ (Performing) เป็นการลงมือปฏิบตัิงานตามบทบาทและ
หน้าท่ีของสมาชิกท่ีได้รับมอบหมาย 

4.5 การสลายกลุ่ม (Adjouring) เป็นการร่วมแสดงความยินดีหรือการมี
ทศันคติต่อการร่วมงานกันในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งสมาชิกจะได้รับทราบถึงความรู้และผลการ
ด าเนินงาน และประสงค์ท่ีจะร่วมงานกนัอีกครัง้ในโอกาสตอ่ไป 
 
ตอนที่ 3 การบริหารการตลาด  
 หลกัการบริหารการตลาดเป็นสิ่งท่ีองค์กรธุรกิจได้ให้ความส าคญัมานานแล้ว แตด้่วย
แนวคิดและปรัชญาการตลาดท่ีแตกต่างกันไป แต่คงยึดแนวความคิดท่ีเป็นกุญแจไขสู่ระบบอุป
สงค์และระบบอปุทานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมุง่ศกึษา
แนวคดิ 4 มิต ิคือ การผลิต ผลิตภณัฑ์ การขาย และ การตลาด เป็นต้น และผู้บริหารองค์กรจะต้อง
เข้าใจขอบข่ายของงานบริหารการตลาดท่ีต้องด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างตอ่เน่ือง มีเปา้หมายท่ี
ชดัเจน ทีมงานสามารถฝึกฝน แสวงหาประสบการณ์และความช านาญจากการลงมือท าจริง และ
ต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิควิธีในการประสานงานอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็
ต้องมีกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix -4 P) ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
การตลาดท่ีผู้บริหารทัว่ไปจะน าเทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรหรือท่ีรู้จกักันว่า “เทคนิค 
SWOT Analysis” แล้วจึงบูรณาการทางทฤษฎีกับแนวคิดส าคญัท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
องค์กรตนเองท่ีก าลงัประสบอยู่ในขณะนัน้ จึงใคร่ขอเสนอหลกัการบริการตลาดท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยนี ้ดงันี  ้(ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558: ออนไลน์: 
พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา, 2548 และ อมร ชเูอียด, 2550) 

1. ความหมายของการบริหารการตลาด 
2. มิตขิองการบริหารการตลาด 
3. โครงสร้างการตลาดและบทบาทการตลาดในองค์กร 
4. ขัน้ตอนในการบริหารการตลาด 
5. ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด 
6. ปัจจยัแหง่ความส าเร็จทางการตลาด 
7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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8. แรงกดดนั 5 ประการตามแนวคดิของ Porter (5 Forces) 
9. การจดักิจกรรมทางการตลาด 
10. การก าหนดสว่นประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม 

 
1. ความหมายของ “การบริหารการตลาด” 
ในปัจจบุนัองค์กรทัว่ไปได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่

ผู้บริหาร นกัวิชาการ และนกัวิชาทางการตลาด จะให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารเป็นหลกั  
จึงได้ความหมายของ  “การบริหารการตลาด” หมายถึง การวางแผน การปฏิบตัิงาน การควบคมุ
กิจกรรมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่ปฏิสมัพนัธ์ในกระบวนการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ขององค์กรกับกลุ่ม
ผู้บริโภคเปา้หมาย และความคาดหวงัของทัง้องค์กรและผู้ ซือ้สินค้าท่ีมีตอ่ระบบอปุสงค์และอปุทาน
ในภาวะการตลาดในปัจจบุนั (พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา, 2548: อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2549 และ Kotler, 
2006)   

2. มิตขิองการบริหารการตลาด 
1. การผลิต (Production) เน้นท่ีความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ราคา

ถกูและหาซือ้ได้ง่าย โดยท่ีผู้บริหารจะวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาทางด้านกระบวนการผลิตให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี ้ปริมาณการผลิตและการตัง้ราคาสินค้าจะอยู่เหนือคู่แข่งด้วยการ
ก าหนดขนาดการผลิต (Economies of Scale) และการกระจายตวัสินค้าอย่างทัว่ถึงสู่ผู้ ซือ้สินค้า
ได้สะดวก 

2. ผลิตภณัฑ์ (Product) เน้นท่ีความส าคญัทางคณุภาพของผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ 
และการบรรจภุณัฑ์ โดยท่ีองค์กรจะต้องมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการทางตลาดผู้บริโภค 

3. การขาย (Selling) เน้นท่ีความพยายามด้วยแผนการตลาดเชิงกิจกรรมท่ี
สามารถสง่เสริมการขายและกระตุ้นการซือ้ของผู้บริโภคในปริมาณมากกวา่ปกติ 

4. การตลาด (Marketing) เน้นท่ีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของตลาดผู้
โภคก่อน จึงกลับมาพัฒนากระบวนการผลิต และติดตามความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อความ
คาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีน าออกสู่ตลาด เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์นัน้ตอบสนองความต้องการและ
ความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ดีกวา่คูแ่ขง่ 

5. การตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing) เน้นท่ีการวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นผนวกกบัแนวความคิดสว่นประสมการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ



51 
 

 
 

กลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยภาพรวม โดยเฉพาะการ
วางแผนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมบนพืน้ฐานของศีลธรรมและจรรยาบรรณ 

3. โครงสร้างการตลาดและบทบาทการตลาดในองค์กร 
โครงสร้างการตลาดในองค์กร เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของกิจกรรมทางการตลาด

ในองค์กรท าหน้าท่ีจดัการ 4 ด้าน คือ การผลิต การเงิน การตลาด และทรัพยากรบคุคล ในองค์กร
จะมีบคุคลท่ีมีต าแหน่งสงูสดุ คือ ประธาน ต าแหน่งรอง คือ รองประธานฝ่ายตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
รองประธานฝ่ายการผลิต รองประธานฝ่ายการเงิน รองประธานฝ่ายการตลาด และรองประธาน
ฝ่ายบุคลากร ทัง้นี ้ยงัประกอบด้วยฝ่ายอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีร่วมในระบบโครงสร้างการตลาดในองค์กร
ด้วย เช่น ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายวิจยัการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายการจดัจ าหน่าย 
ฝ่ายกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ โดยท่ีแต่ละฝ่ายจะมีผู้ จัดการเป็นผู้ บริหารตามต าแหน่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

4. ขัน้ตอนในการบริหารการตลาด 
 นกัวิชาการส่วนใหญ่ให้แนวความคิดในขัน้ตอนการบริหารการตลาดว่า เป็นการ

วางแผน การปฏิบตังิาน และการควบคมุกิจกรรมทางการตลาดท่ีท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ ซือ้และผู้ผลิต น าความพอใจสงูสดุมาสู่ทัง้องค์กรและผู้บริโภค และมีความพยายามท่ีจะ
ให้ผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสงัคมในระยะยาว จงึใคร่ขอน าเสนอแนวอธิบายเหลา่นัน้ดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 วัตถุประสงค์  (Objectives) เ ป็นความมุ่งหมายท่ีจ าแนกเชิง ข้อมูล /

รายละเอียด ในการปฏิบตัิงาน เช่น การก าหนดความต้องการส่วนครองตลาดผ้าย้อมคราม 25% 
เป็นต้น 

1.2 จุดมุ่ งหมาย (Goals) เ ป็นการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนหรือ
เปรียบเสมือนก าหนดวตัถุประสงค์รอง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกั แตม่กัพบว่าทัง้สองค านี ้มี
ความคล้ายคลึงกันและใช้แทนกันได้ในลักษณะของสิ่งท่ีต้องการได้รับหรือคาดหมายสิ่งท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต 

1.3 กลยทุธ์ (Strategies) เป็นแผนการปฏิบตัิงานท่ีองค์กรก าหนดเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เช่น ถ้าก าหนดวตัถุประสงค์ไว้ว่าปีหน้าต้องการยอดขายเพิ่มเป็น 10% จากปีท่ีผ่าน
มา ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในความพยายามน าทีมการตลาดด้วยการสง่เสริมการตลาดใน
ด้านการโฆษณาและสง่เสริมการขาย เป็นต้น 

1.4 ยุทธวิธี (Tactics) เป็นวิธีการน าเสนอรายละเอียดของกลยุทธ์มาปฏิบัติ 
โดยมียทุธวิธีท่ีจ าเพาะเจาะจง และก าหนดเวลาอยา่งเคร่งครัด 
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1.5 โปรแกรม (Program) เป็นแผนงานท่ีมีความสมบูรณ์หรือเป็นแผนท่ีมีระบบ
นโยบายกลยุทธ์ วิธีการปฏิบตัิ มาตรฐาน งบประมาณ และส่วนประกอบส าคญัอ่ืน ๆ ประกอบกัน 
ทัง้นี ้จะต้องอธิบายความชดัเจนในแผนระยะเวลาการด าเนินงานท่ีส่ือสารให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบ
ถึง วตัถปุระสงค์ กิจกรรม เวลา รายนามผู้ รับผิดชอบและภารกิจ งบประมาณท่ีจะใช้ และจดุคุ้มทนุ 

1.6 นโยบาย (Policy) เป็นหลักการท่ีก าหนดขอบเขตแบบกว้าง ๆ ท่ีจะเป็น
แนวทางปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทัง้นี ้การยอมรับจากทุกฝ่ายในองค์กร
และหนว่ยงาน 

ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น กระบวนการวางแผนการตลาด ประกอบด้วย 5 วิธี ดงันี ้
 1. การวิ เคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นการส ารวจโปรแกรม

การตลาดขององค์กรในปัจจุบนั เพ่ือวิเคราะห์ว่า โปรแกรมการตลาดในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร 
สภาพแวดล้อมภายในเป็นอย่างไร (สว่นประสมทางการตลาดหรือปัจจยัทางการตลาด - Controllable) 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างไร (สิ่งแวดล้อมจลุภาคและสิ่งแวดล้อม - Uncontrollable)              ซึง่
มีอิทธิพลตอ่โปรแกรมการตลาด 

 2. การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Consideration of the Marketing 
Objectives) เป็นการก าหนดเป้าหมายทางการตลาดตามสถานการณ์ทางการตลาดขององค์กร
ปัจจบุนั มีเนือ้ความท่ีระบไุว้ชดัเจนและวดัความส าเร็จได้ เช่น บริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ ต้องการรายได้
จากการขาย 9 ล้านบาท ยอดขายเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา 10% ปริมาณการขาย 70, 000 หน่วย คิด
เป็นส่วนครองตลาด 5% สามารถขยายการรับรู้ของผู้ บริโภคในตราย่ีห้อจาก 15% เพิ่มเป็น 30% 
สามารถขยายจ านวนร้านค้าปลีกในตลาดปัจจบุนั 10% ฯลฯ เป็นต้น 

 3. การเ ลื อกตลาดเป้ าหมายและวัดความต้องการซื อ้  (Selection and 
Measurement of Marketing Target) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือมองหาโอกาสในตลาดท่ีคาดหวังไว้ 
(Potential Market) แล้วเลือกตลาดท่ีธุรกิจมีความสามารถท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจในตลาด   
นัน้ ๆ ได้ 

 4. การออกแบบส่วนประสมทางการตลาดและยุทธวิธีการตลาด  (Marketing 
Mix Strategies and Tactics Design) เป็นการน าแนวคิดส่วนประสมการตลาด (4Ps) เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และสนองต่อความต้องการของตลาดเป้าหมายให้พึงพอใจและ
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของตลาด โดยวิธีก าหนดและวิเคราะห์เป้าหมาย (Tarket Market) 
จากนัน้จึงพฒันาโปรแกรมทางการตลาดและส่วนประสมการตลาด เพ่ือสนองความต้องการของ
ตลาด/ความพงึพอใจของผู้บริโภคเปา้หมายนัน้ 
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 5. การวางแผนการตลาดส าหรับปี (Annual Marketing Plan) เป็นแผนรวมทาง
กิจกรรมการตลาด/ด้านการผลิตภณัฑ์ของทัง้ปี ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
2. ก าหนดตลาดเป้าหมาย 3. กลยุทธ์และยุทธวิธีการตลาด และ 4. จัดเตรียมข้อมูลด้าน
งบประมาณในกิจกรรมการตลาด 

2. การปฏิบตัิการ (Implementing) ประกอบด้วย การก าหนดรูปแบบโครงสร้าง
อง ค์กร  (Organizing) การจัดบุคคลเ ข้าท างาน (Staffing) และการปฏิบัติการตามแผน 
(Operating) พอสรุปภาพรวมของกิจกรรมการก าหนดการปฏิบตักิาร ดงันี ้  

2.1 การก าหนดองค์กรทางการตลาด 
2.1.1 การจดัองค์กรทางการตลาด (Market Organization) เป็นการก าหนด

ภารกิจและโครงสร้างทางการตลาดขององค์กร โดยมีต าแหน่งสงูสุดด้านการตลาดคือ ประธานด้าน
การตลาด และก าหนดหน้าให้กบัผู้จดัการฝ่ายตา่ง ๆ ตามหน้าท่ี ประกอบด้วย ผู้จดัการฝ่ายโฆษณา 
ผู้จดัการฝ่ายสง่เสริมการขาย ผู้จดัการฝ่ายวิจยัการตลาด ผู้จดัการฝ่ายการขาย ผู้จดัการฝ่ายกระจาย
ตวัสินค้า ผู้ จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ ผู้ จัดการแต่ละฝ่ายจะควบคุมงานแต่ละฝ่าย เช่น 
ผู้จดัการฝ่ายการขายจะควบคมุแตล่ะหน่วยงานการขายภาคสนาม เป็นต้น  

2.1.2 การจดัองค์กรตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographical Organization) 
เป็นการก าหนดภารกิจและโครงสร้างขององค์กรการตลาดตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ต าแหน่ง
สงูสดุคือ ผู้บริหารการตลาดระดบัสงู จะควบคมุผู้จดัการฝ่ายตา่ง ๆ ซึ่งมีการแบง่องค์กรการตลาด
ตามหน้าท่ีก่อน และในส่วนท่ีเป็นฝ่ายการขายทั่วไปจะจัดแบ่งบทบาทและหน้าท่ีตามเขต
ภมูิศาสตร์ เชน่ ผู้จดัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผู้จดัการภาคใต้ ฯลฯ ซึง่จะท าหน้าท่ีควบคมุดแูล
พนกังานขายประจ าภาคของตน 

2.1.3 การจัดองค์กรการตลาดตามผลิตภัณฑ์หรือตราย่ีห้อ (Product or 
Brand Organization) เป็นการก าหนดภารกิจและโครงสร้างองค์กรทางการตลาด โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะผลิตภณัฑ์/ตราย่ีห้อ เชน่ ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์สาย A B C D อยูภ่ายใต้สงักดัของผู้จดัการ
ฝ่ายขายทัว่ไปหรืออาจจ าแนกเป็นผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์ท่ีขึน้ตรงตอ่ผู้บริหารการตลาดระดบัสงูก็ได้
เชน่กนั นอกจากนี ้ยงัสามารถจดัองค์กรทางการตลาดตามประเภทลกูค้า (Customer Organization) 
ด้วยการจ าแนกตามกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่าง เช่น ผู้ จัดการฝ่ายขายทั่วไปส าหรับอุปกรณ์อะไล่ยนต์
ส าหรับเรือบรรทุกสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ เช่น ผู้จดัการขายส าหรับผู้บริโภค ผู้จดัการขายส าหรับ
บริษัทเอกชนด้านโลจิสติกส์ ผู้จดัการขายส าหรับภาครัฐ ฯลฯ เป็นต้น 
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2.1.4 การจดัโครงสร้างทางการตลาดโดยใช้หลกัเกณฑ์หลายวิธี เป็นการ
ก าหนดภารกิจและโครงสร้างขององค์กรทางการตลาดด้วยการจ าแนกตามบทบาทและหน้าท่ีกับ
ผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นท่ีนิยมในธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ 

2.2 การจดับคุคลเข้าท างาน 
2.2.1 การสรรหาบคุคลตามแหลง่เปา้หมาย 
2.2.2 การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก 
2.2.3 การเสนอโปรแกรมการพฒันาอาชีพแก่บคุลากรใหม ่
2.2.4 การลดต้นทนุการสรรหา 

2.3 การปฏิบตักิารทางการตลาด 
2.3.1 การมอบหมายงาน (Delegation) เป็นการมอบหมายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของผู้ปฏิบตังิาน โดยท่ีผู้บริหารจะวดัสมรรถนะและผลการปฏิบตังิาน 
2.3.2 การประสานงาน (Coordination) เป็นการจดัให้กลุ่มบุคคลระหว่าง

ฝ่ายตา่ง ๆ สามารถท างานร่วมกนัได้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
2.3.3 การจูงใจ (Motivation) เป็นการชกัจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดทศันคติ

และพฤตกิรรมทางบวก โดยท่ีผู้บริหารจะต้องพฒันาเทคนิคและวิธีการอยา่งตอ่เน่ือง 
2.3.4 การติดตอ่ส่ือสาร (Communication) เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจาก

ผู้ส่งไปยังผู้ รับ โดยท่ีผู้ บริหารจะต้องบูรณาการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อม
ประเมินและตดิตามความก้าวหน้าของสารท่ีสง่ไป 

3. การประ เมินผลการท า งาน  (Performance Evaluation) เ ป็นขั น้ตอน ท่ี
ประสานงานในกระบวนการบริหาร เช่น การเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานให้เกิดความสอดคล้อง
กบัจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ จึงเสมือนจดุเช่ือมระหว่างกระบวนการท างานในอดีตและสิ่งท่ีได้วาง
แผนการท างานเชิงระบบในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ พอสรุปกระบวนการประเมินผลการ
ท างานทางการตลาด แบง่เป็น 3 วิธี ดงันี ้

3.1 การเปรียบเทียบผลการท างานกบัแผนการตลาด เป็นการตรวจสอบผลการ
ท างานกบัเปา้หมาย/กลยทุธ์/ยทุธวิธี/โปรแกรมการตลาด จากนัน้จึงน าผลข้อมลูการวิเคราะห์ไปสู่
การวางแผนการตลาด เชน่ วดัผลยอดขายจริงได้ 8 ล้านดอลลา่ร์ จ าน าไปเปรียบเทียบกบัยอดขาย
ท่ีก าหนดไว้ 10 ล้านดอลลา่ร์ 
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3.2 การวิเคราะห์สาเหตแุละผลในการลงมือท า เป็นการตรวจสอบถึงสาเหตท่ีุ
เกิดขึน้จากผลการท างานท่ีแตกตา่งออกไปจากแผนการตลาดท่ีก าหนดไว้เดมิ เชน่ การวิเคราะห์ถึง
สาเหตท่ีุยอดขายต ่ากวา่เปา้หมาย อาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑ์ล้าสมยั 

3.3 การแก้ไขปรับปรุง เป็นการทบทวนผลข้อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดท่ี
ด าเนินไป หากพบข้อบกพร่องเกิดขึน้จะต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาแผนการตลาดให้รัดกุม
กว่าเดิมท่ีเป็นอยู่ เช่น ถ้าตรวจพบว่าสาเหตุท่ียอดขายลดลงเน่ืองจากสาเหตุการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีขาดเอกลกัษณ์หรือล้าสมยั ต้องใช้หลกัการวิจยัการตลาดมาสนบัสนนุโครงงานท่ีมุ่ง
เป้าพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทัง้วางแผนโปรแกรมการตลาด/การพฒันาอาชีพส าหรับบุคลากร
ฝ่ายเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์อยา่งเร่งดว่น ทัง้นี ้นกัวิชาการตา่งให้ความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของการ
ประเมินผลการท างานทางการตลาด ประกอบด้วย 2 วิธี ดงันี ้

3.3.1 การวิ เคราะ ห์ ยอดขาย  (Analysis of Sales Volume) เ ป็ นการ
เปรียบเทียบระหว่างยอดขายตามเปา้หมาย เชน่ รายได้จากการขาย จ านวนหน่วย/จ านวนเงิน โดยอาจ
วิเคราะห์ยอดขายรวม สายผลิตภณัฑ์ ตราย่ีห้อ ภูมิศาสตร์ ประเภทลกูค้า เม่ือวดัยอดขายจริงจะต้อง
น ามาเปรียบเทียบกับยอดขายตามเป้าหมาย แล้วจึงน ามาวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ พิจารณา
สาเหตเุฉพาะท่ีสร้างปัญหา และเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงเปา้หมายทางการตลาดอย่างเร่งดว่น 

3.3.2 การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด (Market Share Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์อตัรายอดขายขององค์กรต่อยอดขายทัง้สิน้ของอุตสาหกรรมหรือยอดขายของคู่แข่งขนั 
ทัง้นี ้การตรวจสอบส่วนครองตลาดจะเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนครองตลาดท่ีได้ก าหนดไว้ มุ่งหา
ผลตา่งท่ีเกิดขึน้ว่า เกิดจากสาเหตใุดแล้วจึงก าหนดวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ และมีการติดตามผล
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้วา่สอดคล้องกบัเปา้หมายหรือไม่ 

5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 5.1 ความหมายของ “สว่นประสมทางการตลาด”  
 จากการปริทรรศน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดจากผู้ช านาญการศาสตร์การตลาดจ านวนหนึง่ท าให้พบวา่ ทฤษฎีนีเ้ป็นทัง้เคร่ืองมือและ
กลไกในการควบคมุการออกแบบกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่งเสริมยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่ง
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายทางการตลาดของ
องค์กร (Kotler, 2004: 14: ธงชยั สนัติวงษ์, 2540: 34: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 53: เสรี 
วงษ์มณฑา, 2542: 17 ฯลฯ) ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณากิจการของธุรกิจด้วยการวางแผน
สว่นผสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด  
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 5.2 องค์ประกอบของ “สว่นประสมทางการตลาด”  
  เม่ือกล่าวถึงส่วนประสมการตลาด ขึน้อยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะ

วางกลยทุธ์ โดยเน้นน า้หนกัท่ี P ใดมากกวา่กนั (4 Ps) เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
เปา้หมายทางการตลาด คือ ตวัผู้บริโภค จึงขอเสนอแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2546: 53-55) ท่ีได้ให้ความส าคญัของ “ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด” ท่ีตรงกบัความคิดของ
ผู้ วิจยัในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีพร้อมด้วยกลไกหลกัในการควบคมุกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมการก าหนดกลยทุธ์ท่ีมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดท่ีเกิดขึน้
จริง โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 4 หลกัการ ดงันี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งท่ีสมัผสัได้และ
สมัผสัไมไ่ด้ เชน่ บรรจภุณัฑ์ สี ราคา คณุภาพ ตราสินค้า บริการ และช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภณัฑ์
อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานท่ี บคุคลหรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะมีตวัคนหรือไม่
มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จงึหมายรวมถึง สินค้า บริการ ความคดิ สถานท่ี องค์กร หรือบคุคล และค า
ว่า “ผลิตภัณฑ์” จะต้องส่ือถึงอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึง
ส่งผลให้เกิดการจ าหน่าย การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องมุ่งความพยายามท่ีจะขจดัปัจจยั
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การสร้างยอดขายและสว่นแบง่ครองการตลาด ดงันี ้

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) และ /หรือ 
ความแตกตา่งทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 

1.2 องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
เชน่ คณุประโยชน์การใช้สอย รูปลกัษณ์ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ 

1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เ ป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าทางจิตใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคเปา้หมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) เ ป็นการส ร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบความคิดหรือนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ดีขึน้จากเดิม (New & 
Improved) โดยค านึงถึงความพิเศษเชิงหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย 

1.5 กลยุทธ์ เ ก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Produc Mix) และสาย
ผลิตภณัฑ์ (Product Line) 
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 คุณสมบัติที่ ส าคัญของ “ผลิตภัณฑ์” จึงน ามาเป็นเกณฑ์วิเคราะห์ใน
กระบวนวิจยัการตลาด ดงันี ้(Walker & Stanton, 2001: 2001 อ้างถึงใน )  

1. คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เน้นการวดัการท างานและวดัความ
คงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวดัคณุภาพจะพิจารณาจากหลกัความพึงพอใจของลูกค้าและ
คณุภาพท่ีเหนือกว่าบริษัทคูแ่ข่ง ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิสจูน์ระดบัของคณุภาพในผลิตภณัฑ์
และต้นทนุการผลิตท่ีมีความเหมาะสม รวมทัง้ความสม ่าเสมอของมาตรฐานการผลิตก่อนตดัสินใจ
น าเสนอสินค้าสูเ่ขตการตลาดเปา้หมาย จนเป็นท่ียอมรับ 

2. ลักษณะทางกายภาพขจองสินค้า (Physical Characteristics of Goods) 
เป็นรูปร่าง ลกัษณะท่ีลกูค้าสามารถสงัเกตเห็นชดัเจน และรับรู้ได้ถึงประสาทสมัผสัทัง้ 5 ด้านคือ 
รูป รส กลิ่น เสียง สมัผสั ตวัอยา่งเชน่ รูปร่าง ลกัษณะ รูปแบบ การบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

3. ราคา (Price) เป็นจ านวนเงินซึง่แสดงเป็นมลูคา่ท่ีผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพ่ือ
แลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสินค้าหรือบริการ การตดัสินใจในด้านราคา ไม่จ าเป็นต้องเป็ฯ
สินค้าราคาสงูหรือต ่าเกินกว่าราคาของบริษัทคูแ่ขง่ ควรท่ีจะเป็นราคาท่ีก าหนดไว้ให้ผู้บริโภคได้ซื อ้
สะดวกและรับรู้ในคณุคา่ (Perceived Value) 

4. ช่ือเสียงของผู้ ขายหรือตราสินค้า (Brand) เป็นการระบุถึงลักษณะของ
สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ/องค์กร รายใดก็ตามท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง เชน่ ช่ือ ค า 
สญัลกัษณ์ การออกแบบหรือแม้กระทัง่ส่วนประสมของทกุด้านท่ีจะสร้างอิทธิพลทางการตดัสินใจ
เลือกผลิตภณัฑ์ของลกูค้ามากท่ีสดุ 

5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นสิ่งท่ีห่อหุ้มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการ
รับรู้และการจงูใจในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีคูแ่ขง่ทางการตลาดได้พฒันาขึน้ โดยอาศยัความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ของนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความโดดเดน่เหนือคูแ่ขง่ 

6. การออกแบบ (Design) เป็นการควบคมุงานของนกัออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
วิเคราะห์จากพฤติกรรมการซือ้ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทางการตลาดขององค์กร โดยสร้าง
ผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบ ลักษณะ และการบรรจภุณัฑ์ของสินค้าท่ีมีความทนัสมยัและท้าทาย
โจทย์ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรประเพณี ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางการตลาด 

7. การรับประกัน (Warranty) เป็นเคร่ืองมือท่ีส่ือถึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แจ้งให้ผู้ บริโภครับทราบถึงคุณสมบัติเด่นของสินค้า /ผลิตภัณฑ์ โดยลดความเส่ียงจากการซือ้
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขององค์กร เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยค าพูดโดยทั่วไป ครอบคลุมใน 3 
ประเดน็ ดงันี ้
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7.1 การแจ้งแหล่งท่ีอยู่ในการตอบกลบัข้อมูลเก่ียวกับการเกิดปัญหาการ
ซือ้และข้อบกพร่องของสินค้า/ผลิตภณัฑ์ 

7.2 การให้รายละเอียดก่อนการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า/ผลิตภณัฑ์ 
7.3 การระบเุง่ือนไขการรับประกนัและขอบเขตความรับผิดชอบตอ่สินค้าท่ีซือ้ 

8. สีของผลิตภัณฑ์ (Colour) เน้นการพัฒนาสีท่ีส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้ ซือ้
สินค้า/ผลิตภณัฑ์ 

9. การให้บริการ (Servicing) เน้นการบริการก่อน/หลงัการ ซือ้สินค้า / ผลิตภณัฑ์
การบริการ 

10. วตัถดุบิ (Raw Material) เน้นการพิจารณาประเภทของวตัถดุิบท่ีจะน ามา
สร้างสินค้า/ผลิตภณัฑ์การบริการ โดยค านึงถึงต้นทนุในการผลิตและแหล่งจดัหาวตัถดุิบปอ้นฝ่าย
การผลิตท่ีมีความสม ่าเสมอทางคณุภาพของวตัถดุิบท่ีจะใช้ในกระบวนการและประสบการณ์ทาง
ธุรกิจของบริษัทท่ีองค์กรเลือกใช้บริการ 

11. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ (Product Safety 
& Liability) เน้นภารกิจของฝ่ายการผลิตภายในองค์กรท่ีมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้เพ่ือ
จ าหน่ายสู่เป้าหมายทางการตลาดจนได้รับความไว้วางใจทางมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล 
และการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการคุ้มครองผู้ โภคอย่างเทา่เทียมกนั   

12. มาตรฐาน (Standard) เน้นการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภค 

13. ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (Compatibility) เน้นการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภคสินค้า/ผลิตภณัฑ์ 

14. คณุค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เน้นผลตอบกลบัทางทศันคติ ความ
คิดเห็น และคณุค่าทางจิตใจของกลุ่มผู้ ซือ้สินค้า/ผลิตภณัฑ์ แม้ว่าราคาจะสูง/ต ่ากว่า ต้นทุนการ
ผลิตด้วยซ า้ไปหรือเป็นจริง 

15. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety) เน้นทางเลือกท่ีมีมากกว่า
บริษัทคู่แข่งท่ีมีส่วนครองตลาดใกล้เคียงกัน ทัง้ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์การบริการท่ีเป็นธุรกิจของ
องค์กร 

2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีตอบแทนหรือมลูคา่ของเงินส าหรับใช้แลกเปล่ียน
เพ่ือครอบครองสินค้า/ผลิตภณัฑ์การบริการ เม่ือผู้บริโภคได้พิจารณาถึงความต้องการจ าเป็น และ
ตดัสินใจท่ีจะจ่ายจ านวนเงินจ านวนหนึ่ง เพ่ือสนองความต้องการ ท่ีจะซือ้สินค้า/ผลิตภัณฑ์การ
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บริการขององค์กร โดยท่ีผู้บริหารจะต้องก าหนดกลยทุธ์ด้านราคาหรือสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
สงูขึน้ในสายตาของผู้บริโภค ดงันี ้

2.1 มูลค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) หรือการยอมรับคุณค่าของคุณภาพ
สินค้า/ผลิตภณัฑ์การบริการท่ีมีสงูกวา่ราคาท่ีก าหนดไว้ 

2.2 ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 การแขง่ขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ 

นโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของ “การก าหนดราคา” จึงน ามาเป็นเกณฑ์
วิเคราะห์ในกระบวนวิจัยการตลาด ดงันี ้ (Kotler, 1997: 611 – 630 อ้างถึงใน สนธยา คงฤทธ์ิ,       
2544: 101)  

1.  การตัง้ราคาตามแนวภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing) เป็นการใช้เขต
ภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ เน่ืองจากผู้บริโภคกระจายกนัอยู่ทัว่ประเทศ การน าสินค้าไปขายยงัเขตต่าง 
ๆ จะมีค่าขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อราคา บริษัทมีทางเลือกเก่ียวกับการตัง้
ราคา ดงันี ้

1.1 การตัง้ราคาสินค้าแบบ F.O.B. ณ จุดผลิตหรือจุดเร่ิมต้น (F.O.B Plant 
for F.O.B Origin Pricing) เป็นการตัง้ราคาท่ีไม่รวมคา่ขนส่ง ผู้ ซือ้จะต้องมีภาระคา่ขนส่งเอง ผู้ขาย
จะจ่ายให้เฉพาะค่าขนย้ายสินค้าลงสู่พาหนะท่ีผู้ ซื อ้จัดไว้ (F.O.B. ย่อจาก Free on board) 
จุดเร่ิมต้น (Origin) ท่ีจะส่งสินค้า อาจเป็นจุดผลิต (Plant) หรือจุดท่ีตัง้ของผู้ขาย การตัง้ราคาวิธีนี ้
เหมาะส าหรับสินค้าขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมาก และกรณีท่ีลูกค้าซือ้โดยให้ผู้ขายส่งสินค้าไปให้ 
ผู้ขายจะบวกราคาคา่ขนสง่ไปในรายการราคาสินค้า ข้อดีของการตัง้ราคาแบบนีอ้ยู่ตรงท่ีมีเหตผุลดี
ท่ีผู้ ซือ้อยู่ใกล้ไกลต้องจ่ายราคาต่างกัน แต่ข้อเสียของวิธีนีจ้ะอยู่ท่ีลูกค้าท่ีอยู่ไกลจะจ่ายค่าสินค้า
ราคาสงู คูแ่ขง่ขนัซึง่อยูใ่กล้อาจแยง่ลกูค้าไปจากบริษัทได้ 

1.2 การตัง้ราคาส่งมอบราคาเดียว (Uniform Delivered Pricing) เป็นการตัง้
ราคาสินค้าเท่ากันส าหรับผู้ ซือ้ทุกราย ไม่ว่าจะอยู่ในเขตใด โดยบริษัทจะรวมค่าขนส่งไว้กับราคา
สินค้าท่ีนิยมตัง้ราคาแบบนี ้มกัเป็นสินค้าท่ีมีน า้หนกัเบา คา่ขนส่งสินค้าราคาต ่า เช่น หนงัสือพิมพ์ 
เคร่ืองด่ืมน า้อดัลม เราอาจเรียกการตัง้ราคาแบบนีว้่า การตัง้ราคาแบบแสตมป์ไปรษณีย์ (Postage 
Stamp Pricing) 

1.3 การตัง้ราคาตามโซน (Zone Delivered Pricing) เป็นการตัง้ราคาสินค้า
ให้แตกตา่งกนัตามเขตภมูิศาสตร์ ถ้าสินค้าขายในจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตเดียวกนั ราคาเหมือนกนั แตถ้่า
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น าสินค้าขายในจงัหวดัซึง่อยู่ตา่งเขตพืน้ท่ี ราคาสินค้าก็ตา่งกนัไป เชน่ การตัง้ราคาคา่บริการ การใช้
โทรศพัท์ คา่โดยสารรถไฟ ฯลฯ 

1.4 การตัง้ราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง (Freight Absorption Pricing) 
เป็นการตัง้ราคาท่ีผู้ขายรับภาระค่าขนส่งทัง้หมดหรือบางส่วนแทนลูกค้า ผู้ขายจะยอมให้ลกูค้าหกั
คา่ขนสง่จากใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะใช้การตัง้ราคาแบบนี ้เพ่ือขยายตลาดสูพื่น้ท่ีใหม ่หรือกรณีการ
ขายในพืน้ท่ีซึง่มีการแขง่ขนัรุนแรง 

1.5 การตัง้ราคาราคาจากจดุฐานท่ีก าหนด (Basing Point Pricing) เป็นการ
ก าหนดบางจงัหวดัเป็นจดุฐาน อาจจะมีหลายจดุฐานก็ได้ และมกัเป็นแหล่งผลิตส าคญัของกิจการ
ประเภทนัน้ ๆ การคิดราคาจากผู้ ซือ้ใช้เกณฑ์ว่า “ผู้ ซือ้จะต้องจ่ายราคาสินค้าตามราคา ณ โรงงาน 
บวกด้วยค่าขนส่งจากจุดฐานซึ่งอยู่ใกล้ผู้ ซือ้ท่ีสุด” ส่วนใหญ่การตัง้ราคาวิธีนี ้ใช้กับสินค้าประเภท
ซีเมนต์ ไม้ น า้ตาล ฯลฯ  

2. การตัง้ราคาให้แตกต่างกัน (Discrimination Pricing) เป็นการตัง้ราคาให้
แตกตา่งกนัตามลกัษณะของลกูค้าหรือลกัษณะความต้องการซือ้ของลกูค้า ซึง่ราคาจะแตกตา่งกนั
ไปตามปัจจยัด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 การตัง้ราคาตามกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Pricing) เป็นการตัง้
ราคาท่ีแตกต่างกันไปตามลกัษณะของลูกค้าทางด้านรายได้ของลูกค้า ความสามารถในการหา
รายได้ของลกูค้า ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม อาย ุเพศ และท าเลหรือสถานท่ีของลูกค้า 

2.2 การตัง้ราคาตามรูปแบบผลิตภณัฑ์ (Product Form Pricing) เป็นการตัง้
ราคาผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันไว้สองระดบั เช่น น า้ด่ืมซึ่งบรรจุในขวดแก้ว ตัง้ราคาไว้ขวดละ 15 
บาท ขณะท่ีน า้ด่ืมบรรจใุนขวดพลาสตกิขนาดเดียวกบัขวดแก้ว แตต่ัง้ราคาไว้เพียงขวดละ 10 บาท 

2.3 การตัง้ราคาตามภาพลักษณ์ (Image Pricing) เป็นการตัง้ราคาสูงกว่า
สินค้าท่ียังเสนอภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีตามสายตาผู้ ซือ้ เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโซน่ี ราคาจะสูงกว่า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางย่ีห้อ 

2.4 การตัง้ราคาตามสถานท่ีหรือท าเลท่ีตัง้ (Place or Location Pricing) เป็น
การตัง้ราคาสินค้าตามต้นทุนสถานท่ี จะมีการตัง้ราคาท่ีสูงกว่าวางขายในสถานท่ีธรรมดาทั่วไป 
เชน่ ราคาสินค้าท่ีขายในห้างสรรพสินค้าจะสงูกวา่สินค้าประเภทเดียวกนัท่ีวางขายริมถนน 

2.5 การตัง้ราคาตามเวลา (Time Pricing) เป็นการก าหนดราคาสินค้าท่ีสงูขึน้
ในชว่งเวลาท่ีลกูค้าต้องการสินค้ามาก เชน่ ราคาท่ีพกัโรงแรมในสถานท่ีท่องเท่ียวราคาจะสงูในช่วง
ฤดรู้อน แตร่าคาท่ีพกัจะต ่าในชว่งเวลาปกต ิซึง่ไมใ่ชช่ว่งฤดกูารทอ่งเท่ียว 
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3. กลยุทธ์การตัง้ราคาตามหลกัจิตวิทยา (Psychological Pricing) เป็นวิธีการ
ตัง้ราคาท่ีค านงึถึงความรู้สกึนกึคิดของผู้ ซือ้ มี 3 วิธี ดงันี ้

3.1 การตัง้ราคาตามความเคยชิน (Customary Pricing) เป็นการตัง้ราคาใน
ระดบัราคาท่ีผู้บริโภคคุ้นเคย  

3.2 การตัง้ราคาเลขค่ีหรือเลขคู ่(Odd or Ever Pricing) เป็นการตัง้ราคาโดย
ให้เลขตวัท้ายของราคาเป็นเลขคี่หรือเลขคู ่ 

3.3 การตัง้ราคาสินค้าท่ีมีช่ือเสียง (Prestige Goods Pricing) เป็นการตัง้
ราคาสงูกับสินค้าคณุภาพดีและมีช่ือเสียง อาจเรียกการตัง้ราคาสินค้าไว้สงูกว่าการตัง้ราคาแบบ 
“Skimming Price” บริษัทท่ีสร้างภาพลกัษณ์สินค้าและตราสินค้าด้วยการตัง้ราคาวิธีนีจ้ะท าให้ผู้
ซือ้รู้สกึวา่สินค้ามีคณุภาพสงู 

4. การตัง้ราคาส าหรับสินค้าใหม่ (New Product Pricing) อาจเป็นสินค้าใหม่
แบบริเร่ิม (Innovative Product) หรือเป็นสินค้าใหม่แบบปรับปรุง (Modified Product) บริษัทมี
ทางเลือกในการตัง้ราคาสินค้าใหม ่ดงันี ้

4.1 การตัง้ราคาระดบัสูง (Market Skimming Pricing) เป็นการตัง้ราคาใน
ระยะเร่ิมแรกท่ีน าผลิตภณัฑ์ใหม่วางตลาด เพ่ือตกัตวงก าไรไว้ก่อน เน่ืองจากมีผู้นิยมซือ้สินค้าใหม่
จ านวนมาก เม่ือยอดขายลดลงจึงเปล่ียนแปลงลดราคาขายลงอีก บริษัทจะตัง้ราคาสูงกับสินค้า
ใหม่ได้ในกรณีท่ีว่า 1. สินค้าใหม่มีความเดน่พิเศษ 2. มีผู้ ซือ้สินค้าใหม่จ านวนพอเพียง 3. การตัง้
ราคาสงูกบัสินค้า จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้มีคูแ่ขง่ขนัลงตลาดได้ง่าย 

4.2 การตัง้ราคาเพ่ือเจาะตลาด (Penetration Pricing) เป็นการตัง้ราคา
สินค้าใหม่ในระดบัต ่า ซึ่งเป็นช่วงแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด การตัง้ราคาระดบัต ่าจะท าให้
ตลาดทดลองซือ้ใช้และยอมรับสินค้าอย่างรวดเร็ว เม่ือสินค้าเป็นท่ีนิยมของตลาดส่วนใหญ่แล้ว 
บริษัทก็อาจปรับเพิ่มราคาสินค้าได้อีก บริษัทจะใช้การตัง้ราคาระดบัต ่ากบัสินค้าใหมม่ด้วยเง่ือนไข
ท่ีว่า 1) เป็นสินค้าไม่มีลกัษณะเดน่เฉพาะตวั 2) เป็นสินค้าทดแทนได้ 3) เป็นสินค้าสะดวกซือ้และ
สินค้าเลือกซือ้ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตและการจดัจ าหน่ายต ่า 4) เป็นสินค้าท่ีมีความยืดหยุ่นของอปุ
สงค์ทางราคามาก ถ้าราคาต ่าจะขายได้จ านวนมากกว่าการตัง้ราคาสงู และ 5) นิยมใช้ราคาระดบั
ต ่าเม่ือมีการแขง่ขนัรุนแรง และยงัเป็นการปอ้งกนัคูแ่ขง่รายอ่ืน ๆ เข้าสูต่ลาดด้วย 

5. การตัง้ราคาสินค้าท่ีเส่ือมความนิยม (Declining Product Pricing) เป็นสินค้า
ท่ีอยู่ในวงจรชีวิตขัน้ตอนสุดท้าย มียอดขายสินค้าลดลงเร่ือย ๆ มีสินค้าให้ผู้ ซือ้เลือกจ านวนมาก 
ตลาดอ่ิมตวั เพราะมีสินค้าใหม่มาแทน ผู้ ซือ้มีความเช่ือถือในสินค้าและตราย่ีห้อน้อยลง บริษัทมี
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ทางเลือกในการตัง้ราคาสินค้าท่ีเส่ือมความนิยม กล่าวคือ 1) รักษาระดบัราคาเดิมไว้ให้สินค้าอยู่
ในตลาดนานท่ีสดุ อาจขายโดยมีของแถม เพ่ือจงูใจให้ซือ้ 2) ขึน้ราคากรณีท่ีแนใ่จวา่ยงัมีลกูค้าบาง
กลุ่มภักดีต่อตราย่ีห้อ 3) ลดราคาลงอีก และ 4) เปล่ียนต าแหน่งตราสินค้าเสียใหม่ และขึน้ราคา
สินค้านัน้ 

6. การตัง้ราคาสว่นประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix Pricing) เป็นการตัง้ราคาท่ี
ผู้ผลิตมีสินค้าหลายชนิดขาย ซึ่งจะต้องค านึงให้มีก าไรรวมสูงสุดและมีทางเลือกในการตัง้ราคา 
ดงันี ้

6.1 การตัง้ราคาส าหรับสายผลิตภณัฑ์ (Product Line Pricing) เป็นการตัง้
ราคาให้แตกต่างกันในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือในสายผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งสินค้าต่างกันทางด้าน
คณุภาพ การออกแบบ ขนาด และตราย่ีห้อ ก็อาจตัง้ราคาแตกตา่งกนัด้วย โดยพิจารณาตัง้ราคาให้
เหมาะสม กลา่วคือ 1. การตัง้ราคาสินค้าท่ีแตกตา่งกนัด้านขนาด (Pricing product that differs in 
size) 2. การตัง้ราคาสินค้าท่ีแตกตา่งกนัด้านคณุภาพ (Pricing product that differs in quality) 3. 
การตัง้ราคาสินค้าท่ีใช้ร่วมกัน (Pricing complementary product) บางครัง้ผู้ ผลิตผลิตสินค้าซึ่ง
ต้องใช้ร่วมกนัสองชนิดหรือมากกว่า เช่น รถยนต์ ผู้ ซือ้สามารถเลือกกระจกไฟตดัหมอกและอ่ืน ๆ 
การตัง้ราคาอาจพิจารณาตัง้ราคาสินค้าหลกัสงู และตัง้ราคาสินค้าท่ีน ามาใช้ร่วมกนัต ่ากว่า  และ  
4. การตัง้ราคาแบบแนวระดบัราคา (Pricing Lining) ผู้ผลิตมีสินค้าประเภทเดียวกนัซึ่งมีคณุภาพ
แตกตา่งกนัไปตามระดบัคณุภาพสินค้า การท าเชน่นีท้ าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายตอบสนองผู้ ซือ้ได้หลาย
กลุม่ 

6.2 การตัง้ราคาสินค้าท่ีเลือกซือ้ประกอบหรือไม่ซือ้ก็ได้ (Optional Feature 
Pricing) เช่น กรณีสินค้ารถยนต์มีสินค้าท่ีเลือกซือ้ประกอบเป็นฟิล์มติดกระจกแอร์ เคร่ืองเสียงใน
รถ ผู้ขายจะตัง้ราคาสินค้าหลกัไว้สว่นหนึง่ และสินค้าท่ีเลือกซือ้ประกอบก็จะมีราคาเฉพาะเป็นการ
ให้โอกาสลกูค้าซือ้สินค้าหลกัและเลือกซือ้สินค้าประกอบได้ตามท่ีต้องการ 

6.3 การตัง้ราคาสินค้าท่ีเป็นผลพลอยได้ (By Product Pricing) เป็นการตัง้
ราคาสินค้าท่ีเกิดขึน้ เป็นผลพลอยได้จากการผลิต เช่น โรงงานสุรามีสินค้าท่ีเป็นผลพลอยได้ คือ 
พรมเช็ดเท้า ฯลฯ การตัง้ราคาสินค้าท่ีเป็นผลพลอยได้อาจตัง้ราคาต ่าหรือถ้าสินค้านัน้ประดิษฐ์
ยากก็อาจตัง้ราคาสงู 

6.4 การตัง้ราคาสินค้าเป็นสองส่วน (Two Part Pricing) เป็นการตัง้ราคา
ส าหรับธุรกิจบริการ เช่น ผู้ ใช้โทรศพัท์ต้องจ่ายคา่บ ารุงโทรศพัท์จ านวนหนึ่งทุกเดือน และต้องเสีย
คา่บริการใช้โทรศพัท์รายเดือนอีกด้วย 
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6.5 การตัง้ราคาสินค้าท่ีขายรวมห่อ (Product-bonding Pricing) เป็นการตัง้
ราคาสินค้าหลายชนิดหรือหลายชิน้ท่ีขายรวมกนัในราคาพิเศษ ซึง่ถ้าซือ้แตล่ะชิน้แยกกนั รวมราคา
แล้วจะสงูกวา่ท่ีซือ้จากการรวมหอ่เดียวกนัไว้แล้ว 

6.6 การตัง้ราคาสินค้าประกอบท่ีผู้ผลิตผลิตขึน้ส าหรับใช้กบัสินค้า (Captive 
Product Pricing) สินค้าประกอบเรียกว่า “Captive Product” ได้แก่ มีดโกน มีสินค้าประกอบเป็น
ใบมีดโกน กล้องถ่ายรูปมีสินค้าประกอบเป็นฟิล์มถ่ายรูป ปากกามีสินค้าประกอบเป็นไส้ปากกา 
กรณีนี ้บริษัทอาจตัง้ราคาไว้สงู และตัง้สินค้าหลกัต ่า แตต่ัง้ราคาสินค้าประกอบสงู 

7. การตัง้ราคาเพ่ือส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เป็นวิธีการตัง้ราคา
เพ่ือให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าจากพอ่ค้าปลีกมากขึน้ มี 6 วิธี ดงันี ้

7.1 การตัง้ราคาลอ่ใจ (Loss-leader Pricing) และการตัง้ราคาเหย่ือลอ่ (Bait 
Pricing) เช่น 1) การตัง้ราคาล่อใจ เป็นการท่ีพ่อค้าหลีกตัง้ราคาสินค้าตวัหนึ่งในร้านไว้ให้ต ่ามาก 
เพ่ือล่อใจให้ลูกค้าเข้าร้านเพราะคิดว่าเป็นร้านท่ีขายสินค้าราคาถกู จึงพลอยเลือกซือ้สินค้าอ่ืน ๆ 
ซึง่ราคาปกตไิปด้วย 2) การตัง้ราคาเหย่ือลอ่ เป็นวิธีการท่ีพอ่ค้าปลีกจดัสินค้าตวัหนึง่ในร้าน ซึง่เป็น
สินค้าตราท่ีรู้จกักนัดี ตัง้ราคาไว้ท่ีถกูท่ีสดุ เพ่ือดงึดดูให้ลกูค้าเข้าร้าน แตไ่มมี่สินค้าไว้ขาย ลกูค้าจึง
ซือ้สินค้าอ่ืน ๆในร้านซึ่งราคาสงูปกติ การตัง้ราคาเหย่ือล่อไม่มีสินค้าไว้ขาย ขณะท่ีการตัง้ราคาลอ่
ใจมีสินค้าไว้พร้อมท่ีจะขาย 

7.2 การตัง้ราคาในเทศกาลพิเศษ (Special-event Pricing) เน่ืองในเทศกาล
พิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลเปิดเทอมใหม่ พ่อค้าปลีกโดยทัว่ไปจะตัง้ราคาขายเป็น
พิเศษ ซึง่อาจเป็นได้ทัง้ตัง้ราคาสงูขึน้ และตัง้ราคาต ่าลง 

7.3 การขายเช่ือแบบคิดดอกเบีย้ต ่า (Low-interest Financing) เป็นวิธีการ
ตัง้ราคาของพอ่ค้าปลีก ซึง่ท าการขายสินค้าแบบผ่อนช าระเป็นงวด ๆ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภท 

7.4 การให้สว่นลดตามหลกัจิตวิทยา (Psychological Discounting) เป็นการ
ขายโดยลดราคาสินค้าลงอีก และลงท้ายราคาด้วยเลข 9 เช่น ขายเสือ้กันหนาวตวัละ 199 บาท 
เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าซือ้หรือเม่ือลดราคาแล้วใช้วิธีขีดตวัเลขในป้ายราคาเดิม ใส่เลขราคาใหม่ ซึ่ง
ลดลงแล้วให้ลกูค้าเห็นวา่ราคาสินค้าถกูลงจากเดมิ 

7.5 การลดราคาเพ่ือสง่เสริมการขาย (Cent-off Promotion) เป็นการตัง้ราคา
ของพ่อค้าปลีก ซึ่งขายโดยลดราคาลงอีก จากราคาขายท่ีก าหนดโดยผู้ผลิต เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
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ซือ้มาก ๆ เชน่ ผงซกัฟอกตดิราคาไว้กลอ่งละ 120 บาท  แตบ่างชว่งเวลาพอ่ค้าปลีกเสนอขายกล่อง
ละ 89 บาท 

7.6 การคืนเงิน (Cash Rebate) เป็นกลยทุธ์การตัง้ราคาเพ่ือส่งเสริมการขาย 
ผู้บริโภคจะได้รับคืนจ านวนหนึ่งจากการซือ้สินค้าตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ เช่น การซือ้รถยนต์ใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ ผู้ ซือ้จะได้รับเงินคืนจ านวน 1 หม่ืนบาท จากราคาขายปกติ บางกรณีบริษัท
จะส่งเสริมการขายด้วยวิธีท่ีเรียกว่า “การประกันให้คืนเงิน” (Money Refund) เป็นวิธีท่ีผู้ ขาย
รับประกนัคณุภาพสินค้า ถ้าผู้ ซือ้ซือ้ไปแล้ว ไมพ่อใจในคณุภาพสินค้า เห็นวา่ไมเ่ป็นไปตามท่ีบริษัท
โฆษณาไว้ บริษัทจะคืนเงินให้ การใช้วิธีนีจ้ะช่วยให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจขึน้และตดัสินใจซือ้สินค้า
ทนัที 

8. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discounts and Allowances) เป็น
การพิจารณาจดัให้มีส่วนลด (เป็นจ านวนเงินท่ีผู้ขายลดให้จากราคาท่ีก าหนดไว้ในรายการ เพ่ือจงู
ใจให้ผู้ ซือ้ตดัสินใจซือ้ทนัทีและซือ้เพิ่ม บริษัทมกัจะให้มีส่วนลดในช่วงแรกของการขาย เม่ือเปิดตวั
สินค้าใหมห่รือจดัให้ส่วนลดในบางช่วงเวลาของการขาย โดยการให้สว่นลดจะมีการก าหนดเกณฑ์
เพ่ือให้สว่นลด) และสว่นยอมให้ในบางชว่งเวลาของการขาย (สว่นท่ีผู้ขายชดเชยให้กบัผู้ ซือ้เหมือน
ท าให้ผู้ ซือ้ได้ลดราคาลง เชน่ สว่นยอมให้จากการท่ีผู้ ซือ้น าสินค้าเก่ามาแลกเพ่ือซือ้สินค้าใหม ่สว่น
ยอมให้ส าหรับการสง่เสริมการขาย สว่นยอมให้ส าหรับการเป็นนายหน้า) ดงันี ้

8.1 สว่นลดปริมาณ (Quality Discount) มี 2 แบบ ดงันี ้
8.1.1 สว่นลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Quantity Discount) เป็น

ส่วนลดปริมาณจดัให้กบัลกูค้าและคนกลางผู้จดัจ าหน่าย  ผู้ขายจะตัง้เกณฑ์ปริมาณการซือ้สะสม 
ซึ่งจะท าให้ได้ส่วนลด วิธีนีจ้ะท าให้ลูกค้ามีความภักดีซือ้จากผู้ ขายรายเดิมต่อเน่ือง เพ่ือหวัง
ประโยชน์ได้รับสว่นลดในการซือ้สินค้า อาจเรียกวา่ “สว่นลดอปุถมัภ์” (Patronage Discount)  

8.1.2 ส่ วนลดป ริมาณแบบไม่ ส ะสม  (Non-cumulative Quantity 
Discount) เป็นส่วนลดปริมาณจดัให้กับลูกค้าและคนกลางผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งค านวณจากยอดซือ้
สินค้าเพียงครัง้เดียว จากการซือ้สินค้าชนิดเดียวหรือหลายชนิด เกณฑ์การให้สว่นลด เชน่ การขาย
สบู่หอมราคาก้อนละ 12 บาท แต่ถ้าซือ้ครัง้ละ 1 โหล ขายเพียง 100 บาท ส่วนลดแบบนีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ลกูค้าซือ้จ านวนมากในแตล่ะครัง้  

8.2 ส่วนลดการค้า (Trade Discount) หรือ  ส่วนลดตามหน้าท่ี (Functional 
Discount) เป็นส่วนลดท่ีบริษัทจดัให้กบัคนกลางในช่องทางการตลาด ลกัษณะของส่วนลดการค้า
จะใช้เกณฑ์ 40% 10% ซึ่งหมายความว่า ให้ส่วนลดกับพ่อค้าปลีก 40% และลดให้พ่อค้าส่งอีก 
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10% ของต้นทนุ พ่อค้าปลีกเรียกว่า “ส่วนลดแบบลกูโซ่” (Chain Discount) เช่น สินค้าราคากล่อง
ละ 300 บาท พ่อค้าปลีกซือ้ได้ในราคากล่องละ 180 บาท พ่อค้าส่งซือ้ได้ในราคากล่องละ 162 
บาท สว่นลดการค้านีอ้าจน าไปใช้ร่วมกบัส่วนลดปริมาณด้วย 

8.3 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็นส่วนลดท่ีผู้ ขายใช้กับคนกลางใน
ช่องทางการตลาด และเป็นส่วนลดจากราคาขายท่ีผู้ ซือ้ได้รับจากการช าระค่าสินค้า ภายในระดบั
เวลาท่ีก าหนด ลกัษณะเง่ือนไขในการให้ส่วนลดมี 3 ส่วน คือ เปอร์เซนต์ท่ีให้ส่วนลด ระยะเวลาท่ี
ได้ส่วนลด วนัท่ีถึงก าหนดช าระโดยไม่ได้ส่วนลด ผู้ขายจะก าหนดส่วนลดเงินสด ดงันี ้2/10, n/30 
หมายความว่า ผู้ขายให้สินเช่ือภายใน 30 วนั แตถ้่าช าระหนีภ้ายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีปรากฏใน
ใบสั่งซือ้จะได้ส่วนลด 2%  ถ้าใช้เกณฑ์ 1/10, n/30 e.o.m. (End of Month) หมายความว่า ถ้า
ภายใน 10 วัน นับจากวันสิน้เดือนของเดือนท่ีปรากฏในใบสั่งซือ้ ถ้าใช้เกณฑ์ 3/15, n/60 r.o.g. 
(Receipt of Goods) หมายความว่า ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับสินค้า ถ้าผู้ ซือ้ช าระหนีจ้ะได้
ส่วนลด 3% ผู้ ซือ้ได้สินเช่ือภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับสินค้าส่วนลดเงินสดนี ้ผู้ขายต้องการ
กระตุ้นให้ผู้ ซือ้ช าระเงินเร็วขึน้ ผู้ขายจะได้มีสภาพคลอ่งทางการเงิน 

8.4 สว่นลดตามฤดกูาล (Seasonal Discount) เป็นสว่นลดท่ีผู้ขายให้กบัผู้ ซือ้
สินค้านอกฤดกูาล เชน่ โรงงานผลิตเสือ้กนัหนาวให้สว่นลดกบัลกูค้าซึง่เป็นคนกลาง ซึง่สัง่ซือ้สินค้า
นอกฤดูกาลท่ีจะจ าหน่ายสินค้าเสือ้กันหนาวได้ เป็นการให้ผู้ ซือ้รับภาระการเก็บสินค้าโดยการ
สัง่ซือ้นัน้ นอกจากได้ส่วนลดจ านวนมากแล้ว อาจจ่ายเงินกับผู้ขาย เม่ือถึงช่วงของฤดกูาลท่ีขาย
สินค้าได้เสียก่อน กรณีนี ้ถึงแม้ลกูค้าจะต้องรับภาระเร่ืองการเก็บรักษาสินค้า แตก็่จงูใจให้ลกูค้าซือ้
ได้ดี เน่ืองจากผู้ ซือ้ได้ผลประโยชน์จากสว่นลด 

8.5 สว่นยอมให้จากการน าสินค้าเก่ามาแลก (Trade-in Allowance) เป็นการ
ยอมให้ลกูค้าน าสินค้าเก่ามาให้บริษัทและคิดราคาสินค้าเก่า น าไปหกัออกจากยอดขายสินค้าใหม่ 
ผู้ ซือ้จะได้สินค้าใหม่ไปใช้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจ านวนตามท่ีก าหนดขาย เช่น การขายสินค้า
ประเภทจกัร รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ 

8.6 ส่วนยอมให้ส าหรับการส่งเสริมการตลาด (Promotional Allowance) 
เป็นจ านวนเงินท่ีผู้ผลิตยอมให้ผู้ ซือ้หกัออกจากราคาขาย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ
สง่เสริมการตลาดให้กบัผู้ผลิต เชน่ การโฆษณา การตกแตง่หน้าร้าน การจดัแสดงสินค้า เป็นต้น 

8.7 ส่วนยอมให้ส าหรับการเป็นนายหน้า (Brokerage Allowance) เป็นส่วน
ยอมให้กับนายหน้าหรือคนกลางท่ีติดต่อผู้ ขาย และผู้ ซือ้ให้ตกลงซือ้ขายกันได้ ส่วนมากจะให้
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ผลประโยชน์แก่นายหน้าเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายสินค้า เช่น นายหน้าขายท่ีดิน ตวัแทนบริษัท
ประกนัภยั เป็นต้น 

9. นโยบายระดับราคา (Level of Price Policy) เป็นการตัง้ราคาสินค้าตาม
ต าแหนง่สินค้าของธุรกิจ ถ้ามีคูแ่ขง่ขนั ดงันี ้

9.1 การตัง้ราคา ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing at the market) เป็นการตัง้
ราคาสินค้าหรือบริการให้เท่ากับคู่แข่งขนั ในกรณีสินค้าเหมือน ๆ กันกับของคู่แข่งขนั เป็นสินค้า
ประเภท สบู ่ยาสีฟัน น า้มนัพืช  ฯลฯ การตัง้ราคาแบบนี ้ผู้ผลิตไม่ต้องการแข่งขนัด้านราคา แตจ่ะ
ใช้เคร่ืองมือในสว่นประกอบทางการตลาดตวัอ่ืน ๆ แทน เพ่ือสร้างยอดขายและก าไรให้บริษัท 

9.2 การตัง้ราคา ณ ระดับราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด (Pricing above the 
market) ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคณุภาพและบริการเหนือกว่าของคู่แข่งขนั บริษัทจะตัง้
ราคาให้สงูกวา่ ผู้ ซือ้จะยินดีซือ้ เน่ืองจากเห็นความเดน่พิเศษกวา่ บริษัทใช้นโยบายราคานี ้ เพราะมี
ต้นทนุการผลิตสงูกว่า และต้องการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทว่าเป็นผลิตภัณฑ์
คณุภาพ 

9.3 การตัง้ราคา ณ ระดับราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด (Pricing below the 
market) เป็นการตัง้ราคาให้ต ่ากว่าคูแ่ข่งขนัในตลาด ผู้ผลิตตัง้ราคากรณีนี ้เพราะสินค้ามีคณุภาพ
และบริการด้อยกว่าของคู่แข่งขนัหรือคณุภาพและบริการสินค้ามีเท่าคู่แข่งขนั แต่ผู้ผลิตต้องการ
สร้างส่วนครองตลาดหรือเพราะผู้ผลิตมีข้อได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั ด้านการตัง้ราคามีต้นทนุการผลิตต ่า
กวา่ และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ผลิตรายใหมล่งตลาดด้วย 

10. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One Price Policy and Varied 
Price Policy) มี 2 วิธีดงันี ้

10.1  นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการก าหนดราคาขาย
สินค้าชนิด หนึ่งส าหรับลูกค้าทุกราย เช่น ราคาสินค้าต่าง ๆ ซึ่งขายในห้างสรรพสินค้า นโยบาย
ราคาเดียวนี ้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้ แต่ในการขายกับผู้ ซือ้ทุกราย ใช้หลักการจ่ายซือ้ราคา
เดียวกนัเสมอ 

10.2  นโยบายหลายราคา (Variable Price Policy) เป็นการตัง้ราคาสินค้า
บางชนิดไว้แล้ว แต่การขายให้กับลูกค้าแต่ละรายซือ้ได้ด้วยราคาไม่เท่ากันขึน้กับความสามารถ
ของผู้ ซือ้ในการตอ่รองราคา หรือผู้ ซือ้เป็นลกูค้ารายใหม่ซือ้จ านวนมาก หรือเป็นลกูค้าประจ าซึ่งมี
ความคุ้ นเคยกันแล้ว ส่วนใหญ่กรณีนีใ้ช้กับสินค้าบริโภคประเภทสินค้าเลือกซือ้หรือสินค้า
อตุสาหกรรมบางประเภท 
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11. นโยบายแนวระดับราคา (Price Lining Policy) เป็นนโยบายในการผลิต
สินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีระดบัคุณภาพแตกต่างกัน ขายให้กับผู้ ซือ้โดยตัง้ราคาระดบัต่าง ๆ 
ผู้ผลิตต้องจดัท าเช่นนี ้เน่ืองจากมีผู้ ซือ้กลุ่มตา่ง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายด้านความสามารถในการ
ซือ้ แตมี่ความต้องการในสินค้าเหมือนกนั และผู้ขายปลีกก็จ าเป็นต้องจดัเตรียมสินค้าไว้จ าหน่าย
ให้กบัผู้บริโภค ระดบัราคาสินค้าท่ีใช้จะมีไม่เกิน 3 ระดบั และการตัง้ราคาแตล่ะระดบัต้องแตกต่าง 
ให้ผู้ ซือ้ประเมินคณุคา่ผลิตภณัฑ์ได้ชดัเจนจากราคาสินค้า 

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ภายหลังจากท่ีท าการยกร่างวิสัยทัศน์เสร็จสิน้ ขัน้ตอนต่อไปก็คือ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์กร หรือท่ีเรียกว่า “การวิเคราะห์สวอท” (SWOT Analysis) โดยท่ีผู้บริหารจะ
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจถึงสาเหตุและท่ีมาของสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ อย่าง
ลึกซึง้ และยังช่วยให้ทราบสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานองค์กร ท าให้ผู้บริหารองค์กรสามารถปรับกระบวนการจดัการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
หรือใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมนัน้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ (สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) 

 ในขัน้ตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยวิธีสวอท ประกอบด้วย 4 
ลกัษณะส าคญั ดงันี ้

1. จุดแข็ง หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งน าไปสู่ความแข็งแกร่งหรือความ
ได้เปรียบขององค์กร เม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั 

2. จุดอ่อน หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งน าไปสู่ความอ่อนแอหรือความ
เสียเปรียบขององค์กร เม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั 

3. โอกาส หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ นอกองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร และเอือ้ตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

4. อปุสรรค หมายถึง ปัจจยัตา่ง ๆ นอกองค์กร ซึ่งเป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน
ขององค์กร และอาจท าให้องค์กรประสบความล้มเหลวได้ 

จากลักษณะส าคัญทัง้ส่ีประการ อาจขมวดแนวความคิดในการวิเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่วิธี ดงันี ้  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Controllable Factors) เป็นปัจจยัตา่ง ๆท่ี
อยูใ่นองค์กรและสามารถควบคมุได้ แบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ระบบงาน 2. ผู้ มีสว่นได้เสียภายใน
องค์กร 3. สิ่งอ านวยความสะดวก และ 4. วัฒนธรรมองค์กร ทัง้นี ้ผู้บริหารองค์กรจะต้องหมั่น
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ตรวจสอบ ดแูล สภาพแวดล้อมเหล่านี ้และจดัการให้สภาพแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ทางธุรกิจให้สอดคล้องและตอ่เน่ืองกนั 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Uncontrollable Factors) เป็นปัจจัย
ตา่ง ๆ ท่ีอยู่นอกองค์กรและไม่สามารถควบคุมได้ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. สภาพแวดล้อม
มหภาค ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อทุกองค์กรในอุตสาหกรรม เช่น สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมระหวา่งประเทศ และ                    2.
สภาพแวดล้อมทางตรง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอ่องค์กรแตล่ะแห่ง แบง่ออกได้เป็นปัจจยั         5 
ประการ คือ ลกูค้า คูแ่ขง่ขนั ผู้จดัหา ปัจจยัการผลิต แรงงาน และหนว่ยงานของรัฐ 

สิ่งส าคญัในวิธีการจดัการกบัสภาพแวดล้อมนัน้ ผู้บริหารองค์กรสามารถกระท าได้
หลายวิธี เชน่ การปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมด้วยการปอ้งกนัส ารองหรือการเกล่ีย การ
ใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ด้วยการหาพนัธมิตรควบรวมกิจการหรือการรวมกลุม่ทางการค้า 
และการเปล่ียนสภาพแวดล้อมให้องค์กรด้วยการหนัไปจบัธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ือลดความเส่ียงจากข้อ
เสียเปรียบท่ีรุมเร้าองค์กร (สาคร สขุศรีวงศ์, 2557: 69)  

7. การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
 การพิจารณาแผนงานเพ่ือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด จดัเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ี

ผู้ บริหารการตลาดมีความต้องการท่ีจะให้ผู้ บริโภคได้รับรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ
เรียกว่า “Event Marketing” เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และส่ือสารจุดขายของบริษัท ซึ่ง เสรี 
วงษ์มณฑา (2540) ได้เสนอว่า การจดักิจกรรมทางการตลาด เป็นการก าหนดวาระพิเศษขึน้มา 
เพ่ือช่วยในการส่งเสริมสินค้าและช่ือเสียงของบริษัทให้เป็นท่ียอมรับ อีกทัง้เป็นการสร้างความ
เคล่ือนไหว และการรับรู้ข่าวสารในกลุ่มผู้บริโภค ด้วยการน าเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความคิดสร้างสรรค์และการหยิบยกเอา
สถานการณ์ขึน้มาประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกบัฐานการตลาดของสินค้า โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมพิเศษนัน้ ไม่มีก าหนดตายตัว แตค่ านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคญั ทัง้นี ้
กิจกรรมพิเศษในแง่ของการตลาดพบได้ 31 รูปแบบ ดงันี ้

1. การจัดการประกวด (Contest) เป็นกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การจัด
ประกวดเรียงความ การจดัประกวดการเต้น การจดัประกวดการร้องเพลง 

2. การจัดการแข่งขัน (Competition) เป็นการจัดกิจกรรมในการแข่งขันรูปแบบ
ตา่ง ๆ เชน่ การแขง่ขนัแรลล่ี การจดัแขง่ขนักีฬา การแขง่ขนั ฯลฯ 
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3. การจดังานฉลอง (Celebration) เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะงานฉลองเน่ือง
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ฉลองครบรอบปี ฉลองยอดขายทะลุเป้าหมาย ฉลองรางวลั ฯลฯ การฉลอง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้แน่นอน เพราะเราฉลองในสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีเป็นชยัชนะ หรือถ้าเราฉลอง
ยอดขายหม่ืนล้าน พนัล้าน ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ก็แสดงว่าสินค้าท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภคจงึสามารถท ายอดได้ตามเปา้หมาย 

4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า (Product Launching Presentation) เป็นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดตวัสินค้าใหม่ เช่น การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ เป็นต้น 
ลกัษณะของงานเปิดตวัสินค้า ภายในงานจะมีการจดัแสดงสินค้าเพ่ือให้ผู้ ร่วมงานได้มีโอกาสชม
และได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินค้า หากสินค้าประเภทอุปโภคบริ โภค ก็จะมีการแจก
ตวัอยา่งให้ผู้ ร่วมงานได้ชิมฟรี หรือน ากลบัไปทดลองท่ีบ้าน 

5. การจดังานมอบรางวลั (Award Day) เป็นการจดังานเพ่ือให้รางวลัพนกังานท่ีมี
ผลงานดีเดน่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้เห็นว่าสินค้าขายดี มีนกัการขายได้รับประกาศเกียรติ
คุณ หรือบางครัง้ครบรอบปี ก็แจกรางวัลพนักงานท่ีท างานกับบริษัทเป็นเวลานาน กรณีนีเ้ป็น
กิจกรรมพิเศษท่ีท าให้เกิดผลกระทบท่ีดี เพราะก่อนท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีในสายตาของ
ผู้บริโภคจะต้องสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของพนกังานภายในบริษัทเสียก่อน เพ่ือให้พนกังาน
เกิดความภกัดีตอ่บริษัท ในขณะเดียวกนัก็ท าให้ผู้บริโภครู้ขา่วเก่ียววกบัการแจกรางวลัอีกด้วย 

6. การจัดงานขอบคุณ (Thank Party) เป็นการจัดงานเพ่ือขอบคุณลูกค้าหรือ
ส่ือมวลชน  การจดังานเพ่ือขอบคณุลกูค้าเป็นสิ่งส าคญัมาก โดยเฉพาะลกูค้าท่ีเป็นพ่อค้าคนกลาง 
ซึ่งมีหน้าท่ีขายสินค้าของเราเพ่ือส่งไปยังผู้ บริ โภคคนสุดท้าย เช่น วัสดุก่อสร้าง ปุ๋ ยท่ีใช้ใน
การเกษตร สินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ส่ือมวลชนก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคญั เพราะการจะ
ท าการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับตวัสินค้า ย่อมท่ีจะอาศยัส่ือ หากผู้ ขายและส่ือมวลชนเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินค้าหรือบริษัท ย่อมท่ีจะถ่ายทอดแต่สิ่งท่ีดี ๆ ไปยงัผู้บริโภค ถือเป็นกระบอก
เสียงและเป็นก าลงัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสินค้าและบริษัท 

7. การจัดงานสัมมนา (Seminar or Conference) เป็นการจัดงานสัมมนาใน
รูปแบบต่าง ๆ ซ่ีงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ปัจจุบนันิยมท ากัน
มาก เพราะเป็นการให้ความรู้และสอดแทรกความสามารถของบริษัทท่ีจดัสมันาลงไปด้วย ซึ่งจะดู
นา่เช่ือถือและสามารถเจาะกลุม่เปา้หมายได้ชดัเจน 

8. การจัดนิทรรศการหรือแสดงสินค้า (Exhibition and Trade Show) เป็นงาน
แสดงสินค้าหลายชนิดรวมกัน เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย
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ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มคนกลาง แหล่งจัดแสดงสินค้าและแหล่งจัดนิทรรศการใน
ประเทศไทย ได้แก่ สวนอมัพร ศนูย์แสดงสินค้าสง่ออก ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสิริกิต์ ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ เชน่ งานมอเตอร์โชว์ ถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัรถตา่ง ๆ งานโฮมโชว์ งานเฟอร์นิเจอร์
โชว์ งานไอที โชว์ เป็นต้น 

9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Activity) เป็นเคร่ืองมือ
อย่างหน่ีงของการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ให้เร็วและ
เข้มข้น เช่นถ้าจัดนิทรรศการอาหารเจให้กับบริษัทท่ีผลิตอาหารเจส าเร็จรูป เราก็จัดรายการลด 
แลก แจก แถม ควบคูไ่ปด้วย หรือขายสินค้าในช่วงนาทีทอง เม่ือไรก็ตามท่ีเราจดันิทรรศการแล้วมี
การขายประกอบด้วยจะคกึคกัมากกว่าการเชิญคนมาชมเฉย ๆ เพราะฉะนัน้ในการจดันิทรรศการ
ควรจะมีการสง่เสริมการขายประกอบด้วยทกุครัง้ 

10. การจดัการแสดงพิเศษ (Entertainment) เป็นการจดัรายการบนัเทิงตา่ง ๆ ของ
องค์กร เช่น การจัดคอนเสริต การจัดละครการกุศล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผ่าน
รายการบนัเทิง ตวัอยา่งเชน่ การเป็นสปอนเซอร์วีดีโอเพลง (Music Video) ซึง่จะสงัเกตได้จากข้าง
หลงัปกเทป ผู้ ท่ีเป็นสปอนเซอร์เหลา่นี ้มกัจะมีบทบาทในการส่ือสารตวัสินค้า เชน่ อาจมีสญัลกัษณ์
ของสินค้าบนเวที มีการน าสินค้าไปสาธิตในช่วงเวลาก่อนแสดงคอนเสริต หรือให้ผู้ชมเอาชิน้ส่วน
ของสินค้าบนเวที มีการน าสินค้าไปสาธิตในช่วงเวลาก่อนการแสดงคอนเสริตหรือให้ผู้ ชมเอา
ชิน้ส่วนของสินค้า เพ่ือไปแลกบตัรชมคอนเสริตฟรี ฯลฯ วิธีการเหล่านีล้้วนแต่เป็นการสร้างให้
ผู้บริโภคมีความผกูพนักบัสินค้า หรืออาจจดัในรูปลกัษณะท่ีเป็นกศุลได้ เช่น การจดัละครการกศุล 
การจดัคอนเสริตการกศุล ซึง่สว่นใหญ่นิยมเผยแพร่ทางโทรทศัน์ ในความจริงแล้วก็คือ เราพยายาม
ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคนัน้มีความรู้สึกว่าเราสนบัสนนุให้ชีวิตเขามีความสขุา โดยการเปิดโอกาสให้เขา
ได้ชมคอนเสริตชมรายการบนัเทิงต่าง ๆ เราจะพบได้ว่า ในปัจจุบนันี ้การสร้างภาพลกัษณ์ผ่าน
ความบนัเทิงก าลงัได้รับความนิยมอยา่งสงูในทกุวงการ 

11. การจดักิจกรรมในวนัเปิดกิจการ ซึ่งเป็นวนัแห่งการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะ
เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ร้านหนงัสือเปิดใหม่ ในการเปิดงานก็จะมีการท าบุญตอนเช้า การเปิดป้าย 
การให้เข้าเย่ียมชม การให้ใช้สินค้าฟรี การรับประทานอาหารฟรี หรือถ้าไม่ฟรีก็จะลดราคาเป็น
พิเศษ และในบางครัง้ก็อาจมีการจดักิจกรรมการกศุลประกอบการเปิดงาน เช่น ถ้าไม่อยากให้คน
มาชมภาพยนตร์ฟรี แตอ่ยากให้เป็นการเปิดงาน ก็ท าได้โดยบอกว่าคา่ตัว๋ภาพยนตร์ท่ีจ าหน่ายได้
ในสปัดาห์แรกจะมอบให้สถานเลีย้งเด็กก าพร้า เป็นต้น การเปิดงานนัน้สร้างความคึกคกัให้กับ
หน่วยงาน โดยการเปิดอย่างเป็นทางการ มีการเปิดป้ายผ้าแพร ตดัริบบิน้ ปล่อยลูกโป่ง มีแขก
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มาร่วมงาน มีการเย่ียมชม ส่ือมวลชนน าเร่ืองราวของการเปิดงานไปลงข่าวด้วย ส่วนใหญ่การเปิด
งานมกัจะมีเร่ืองของการส่งเสริมการขายประกอบด้วยเสมอ เช่น การเปิดงานของธนาคาร สาขาก็
จะมีการแจกกระปกุออมสินให้กบัคนท่ีเปิดบญัชี ถ้าเป็นอาหารก็จะมีการให้ส่วนลดให้ของแถม ถ้า
เป็นโรงแรมก็จะให้อตัราพิเศษในการเข้าพกั เป็นต้น 

12. วนัประชุมใหญ่ประจ าปี (Grant Meeting) เป็นการจดักิจกรรมพิเศษเน่ืองใน
วนัประชมุใหญ่ประจ าปี เชน่ การจดังานร่ืนเริง การแขง่ขนั การแจกรางวลัพนกังานดีเดน่ ฯลฯ 

13. การประชุมพนักงานขาย (Sales Conference) เป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท ตลอดจนให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีกบัพนกังานขาย 

14. การจัดทัวร์ส่ือมวลชน (Press Tour) เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีบริษัทจัดขึน้
ส าหรับส่ือมวลชนให้ได้เห็นของจริง โดยการเชิญส่ือมวลชนไปเย่ียมชมโรงงานหรือบางครัง้อาจจะ
เป็นทวัร์ตา่งประเทศ เพ่ือให้ส่ือมวลชนเขียนขา่วของบริษัทให้ ซึง่ก็จะสามารถชว่ยสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีให้กบับริษัทได้ 

15. การให้บริการสงัคม (Service) เป็นการให้บริการสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเก็บขยะ การขดุลอกคคูลอง การท าความสะอาดวดั การซอ่มสะพาน ฯลฯ เป็นการแสดงความ
ชว่ยเหลือและคืนก าไรให้กบัสงัคม ซึง่จะชว่ยให้ภาพลกัษณ์ของบริษัทดีในสายตาของประชาชน 

16. การจดัประมลู (Auction) เป็นการจดักิจกรรมการประมลูสิ่งใดสิ่งหน่ีง แล้วน า
เงินท่ีได้ไปชว่ยการกศุล เชน่ การประชมุสินค้าแล้วน าเงินไปบริจาคให้กบัผู้ ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น 

17. การฝึกอบรมพิเศษ (Special Training) เป็นการจัดฝึกอบรมพิเศษส าหรับ
บคุลากร ซึง่เทา่กบัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์วา่ บริษัทมีการพฒันาบคุลากรให้มีความก้าวหน้าและ
มีคณุภาพ 

18. การท าสง่เสริมการขายร่วมกบัสินค้าอ่ืน ๆ (Cooperation Promotion) เป็นการ
จดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดร่วมกนัระหวา่งบริษัทตา่ง ๆ 

19. การจัดสัมมนากับตัวแทนจ าหน่าย (Dealer Conference) เ ป็นการจัด
ประชุมสัมมนาตวัแทนจ าหน่ายและคนกลางของธุรกิจ เพ่ือให้ตวัแทนจ าหน่ายมีความช่ืนชอบ
บริษัท และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่บริษัท 

20. การเปิดให้เย่ียมชมองค์กร (Open House หรือ On the House) เป็นการให้
บคุคลภายนอกไมว่า่จะเป็นกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา กลุม่เกษตรกร ฯลฯ เข้าเย่ียมชม 

21. การเข้าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Participation) เป็นการจดักิจกรรมโดยจดั
หรือร่วมขบวนพาเหรด หรือการสนบัสนนุด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ขบวนรถบปุผาชาติ ท่ีพฒันา ขบวน
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แห่เทียนท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี ขบวนแห่ปราสาทผึง้ท่ีจงัหวดัสกลนคร การเชิดสิงโตมงักรท่ีจงัหวดั
นครสวรรค์ ฯลฯ เหล่านี ้เป็นขบวนพาเหรดท่ีส าคญั ๆ ซึ่งเราอยากแสดงตนเป็นผู้น า ก็สามารถจดั
ขบวนพาเหรดของเราเข้าไปได้ แตก่ฏของประเทศไทยมีอยู่ว่า ช่ือขบวนรถเป็นได้แคช่ื่อบริษัทเป็น
ช่ือสินค้าไมไ่ด้ 

22. การเดินสายเพ่ือแสดงผลงาน (Road Show) เป็นการจดัท าวสัดตุา่ง ๆ ซึ่งอาจ
เป็นวีดีโอ สไลด์ โบร์ชวัร์ เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯ แล้วเดนิสายไปยงัท่ีท่ีมีกลุม่เปา้หมาย แล้วน าเอาวสัดุ
ต่าง ๆ ท่ีท าไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายได้ชม เพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าหรือ
ร่วมงานร่วมลงทนุ การเดนิสายเพ่ือเสนอเร่ืองราวของบริษัท ซึง่บริษัทเงินทนุนัน้นิยมท ากนัมาก 

23. การสนบัสนุนกิจกรรมพิเศษแบบเป็นกลุ่ม (Piggy Backing) เป็นการจดัการ
ส่งเสริมการตลาดและการสนับสนุนรายการใด ๆ แบบเป็นกลุ่มโดยหลายธุรกิจร่วมกัน  ค าว่า 
“Piggy” แปลวา่ ออมสิน (ประหยดั) สว่นค าวา่ “Backing” แปลวา่ สนบัสนนุหรือการเป็นผู้อปุถมัภ์ 
(Sponsor) ดงันัน้ ค าวา่ “Piggy Backing” จงึหมายความวา่ การรวมตวักนันัน้ สามารถท าได้อย่าง
ประหยดัและเป็นการใช้งบประมาณหลายกลุ่ม โดยยึดหลกัการว่า การท ากิจกรรมส่งเสริมนัน้ ไม่
ควรท าคนเดียว ควรท าหลายธุรกิจร่วมกัน เช่น การจัดประกวด ซึ่งมีหลายบริษัท เป็นผู้ ร่วมจัด
กิจกรรมขึน้มา ในกรณีท่ีมีงบประมาณ ไม่เพียงพอ เป็นสปอนเซอร์เด่ียวไม่ได้ต้องเป็นสปอนเซอร์
ร่วม 

24. การชิงโชค (Sweepstakes) เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งชิน้ส่วนสินค้าหรือ
แบบฟอร์มเข้าร่วมชิงโชค การชิงโชคถือเป็นการส่งเสริมการขายทางการตลาด แต่การชิงโชค
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้ดี 

25. การจดัแคมป์พิเศษ (Special Camping) เป็นการจดัคา่ยกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 
เชน่ ห้างโรบนิสนัจดัแคมป์คอมพิวเตอร์ ศนูย์ภาษาองักฤษธรรมศาสตร์จดัแคมป์ภาษาองักฤษ แบ
รนด์จัดแคมป์ติวเข้มก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี ้การจัดประกวดนางสาวไทย ถ้าน า
หลกัการข้อนีไ้ปใช้ได้ คือ มีการให้ผู้ เข้าประกวดไปพกัในท่ีตา่ง ๆ หลายจงัหวดั การจดัแคมป์นีจ้ะมี
กิจกรรมหลายอยา่งท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้ 

26. การเป็นผู้อปุถมัภ์กีฬา (Sponsorship of Sport) เป็นการสนบัสนนุกีฬาตา่ง ๆ 
เป็นท่ีนิยมของหลายบริษัท ในปัจจบุนันีบ้ริษัทต่าง ๆ ท าการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท
หรือสินค้ากบักีฬา เชน่ เนสกาแฟกบัสนกุเกอร์ โอสถสภากบัมวล เป็นต้น 
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27. การจดัวนัและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Week) เป็นการท่ีองค์กรจัด
งานเหตกุารณ์พิเศษขึน้ โดยเลือกก าหนดเอาวนัส าคญัหรือสัปดาห์ โดยเฉพาะเจาะจงขึน้มาเอง 
แล้วถือเอาวนัหรือสปัดาห์ชว่งนัน้เป็นระยะเวลาจดัเหตกุารณ์พิเศษของตน 

28. การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion Activity) เป็นการจดักิจกรรม
ลด แลก แจก แถม เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ ตวัอย่าง เช่น การจดังานอาหารแคลอร่ีต ่า มีการ
จดัตัง้เวทีสมัภาษณ์ดารานกัแสดงท่ีเลือกรับประทานอาหาร มีการตัง้โต๊ะขายอาหารท่ีมีแคลอร่ีต ่า 
เป็นต้น กิจกรรมประเภทนี ้เป็นกิจกรรมท่ีนิยมท ากันมาก เพราะได้มีส่วนร่วมและเกิดการ
ตอบสนองท่ีสามารถวดัผลของการกระท าได้ ก่อให้เกิดการครอบคลมุจากส่ือได้ดีมาก 

29. การจัดท าการแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการจัดแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีต้องการให้ผู้บริโภครู้เก่ียวกบัตวับริษัท องค์กรหรือตวัสินค้า 
ในกรณีท่ีมีการออกสินค้าใหม่หรือสินค้าเกิดปัญหา เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อข้องใจหรือแสดง
ข้อเท็จจริงให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ซึ่งสามารถแก้ไขให้ภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริษัทกลับมาดี
ดงัเดมิ 

30. การพบปะ (Meeting) เป็นการจัดให้มีการพบปะ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคล
หลายฝ่ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนทศันะและความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

31. การให้รางวลัพิเศษ (Special Award) การท่ีองค์กรจดัมอบรางวลัพิเศษให้แก่
บคุคลท่ีสร้างสรรค์หรือบ าเพ็ญประโยชน์ในสิ่งท่ีดีงามแก่สงัคมส่วนรวมหรือเป็นบคุคลดีเดน่บคุคล
ตวัอยา่ง 

8. การก าหนดส่วนประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม 
 Hoyle (2002: 6-8) ได้เสนอแบบจ าลองของส่วนประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม

ท่ีน่าสนใจ “ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นประเด็นของการตลาดเชิงกิจกรรม” อย่างไรก็ดี ส่วนประสมทาง
การตลาดเดมิ หรือ 4 Ps ได้น ามาผนวกกบัองค์ประกอบอ่ืนเพิ่มเตมิ เป็น 9 Ps ดงันี ้

1. Product Experience ประสบการณ์ตรงท่ีจะได้รับจากผลิตภณัฑ์ 
2. Programming รูปแบบการน าเสนอกิจกรรมพิเศษท่ีมีความโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์กวา่บริษัทอ่ืน 
3. Packaging รูปลกัษณ์ของกิจกรรมท่ีมีการผสมผสานของกิจกรรมพิเศษท่ีสร้าง

แรงจงูใจ และชวนให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดได้ติดตามอยา่งสนใจ 
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4. Place ท าเลท่ีตัง้ เป็นท่ีจดังานเพ่ือให้ผู้บริโภคและส่ือได้เข้าถึงได้สะดวกและพบ
เห็นง่าย 

5. Physical Setting การจดัสถานท่ีให้สมัพนัธ์กบัความต้องการของผู้บริโภค 
6. Process การจดัล าดบัการท างานให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ 
7. People นกัแสดง ผู้ชม เจ้าของงาน และแขกผู้ มีเกียรตท่ีิได้รับเชิญ 
8. Partnership หุ้นสว่นหรือผู้ให้ทนุสนบัสนนุการจดังาน และส่ือมวลชน 
9. Price คา่ใช้จา่ยในการเข้าชมกิจกรรมพิเศษ หรือ เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมการเข้า

ชม แตน่ ารายได้จากการเข้าชมของผู้ ซือ้บตัรไปบริจาคแก่โครงการตา่ง ๆ 
    
ตอนที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
 4.1 ความหมาย   
 อรุณี อนตุริยะ (2553: 17: ประสิทธ์ิตงย่ิงสิริ, 2542: 99-102) ได้กล่าวถึง การศกึษา
ความเป็นไปได้ว่า เป็นการศึกษาและการจัดท าเอกสารท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นท่ี
แสดงเหตผุลสนบัสนนุ (Justification) ความถกูต้องสมบรูณ์ (Soundness) ของโครงการ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งโครงการท่ีดี โดยโครงการท่ีดีจะได้แก่โครงการท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และเม่ือปฏิบตัิแล้วจะ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มคา่แก่การลงทนุ 
 สมศกัดิ์ มีทรัพย์หลาก (2550: 54) ยงัเสนอความคิดท่ีคล้ายกันกล่าวคือ การศกึษา
ความเป็นไปได้ของโครงการเสมือนการศกึษาหาข้อมลูเพ่ือประเมินความคุ้มคา่ของโครงการ ซึง่ความ
คุ้มค่าของโครงการนี ้อาจพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของ
โครงการ คือ โครงการจะมีความคุ้มคา่ก็ตอ่เม่ือผลตอบแทนของโครงการมีมากกว่าคา่ใช้จา่ยท่ีเสียไป 
 สรุชาติ สวุรรณโฆษิต (2543: 16) การศกึษาเพ่ือต้องการทราบผลท่ีจะเกิดขึน้ในการ
ด าเนินงานตามโครงการลงทุน โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการและด้านการเงิน ทัง้นี ้เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 
 เพียรผจญ คุ้ มสิน (2540: 40) อธิบายว่า การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการ
ประเมินโครงการท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการวางแผน เพ่ือศกึษาความสามารถท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายในเวลา และ/หรือ คณุภาพท่ีก าหนด โดยวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 
ตลอดจนผลท่ีจะเกิดขึน้” 
 จันทนา จันทโร และ ศิริจันทน์ ทองประเสริฐ (2538: 2) เสนอความหมายของ 
“การศกึษาความเป็นไปได้” หมายถึง การศกึษาเพ่ือต้องการทราบผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการ
ตามโครงการนัน้ ๆ 



75 
 

 
 

 ชยัยศ สนัติวงษ์ (2536: 37) ได้เสนอว่า “การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ” 
หมายถึง การศกึษาโครงการในภาพรวมทัง้หมด ทัง้ในขอบเขตกว้างท่ีเรียกว่า “MACRO” และใน
ขอบเขตท่ีมีรายละเอียดลกึลงไปท่ีเรียกวา่ “MICRO” 
 Werdelin (อ้างถึ ง ใน  สุกัญญา , 2536: 30) ไ ด้ เสนอแนะแนวคิด เ ก่ียวกับ
ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพอสงัเขปว่า “การประเมินผลชนิดหนึ่งซึ่ง
เป็นขัน้ตอนหนึง่ในการวางแผน ซึง่จะชว่ยตอบค าถามท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จของการวางแผนว่าแผน
นัน้จะปฏิบตัิได้หรือไม่ และสามารถตรวจสอบควบคุมขัน้ตอนและวิธีด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ความมุง่หมายและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
 นิศา ชูโต (2531: 31) อธิบายว่า “การศึกษาความเป็นไปได้” คือ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) เพ่ือประเมินดวู่า โครงการมีความสามารถจะ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดได้หรือไม่ เป็นการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรท่ีต้องการจะใช้ในโครงการ 
ขนาด แหลง่ท่ี เทคโนโลยีท่ีจะใช้ รวมถึงการจดัการ 
  แอนเดอสนั และ บอลล์ (Anderson & Ball อ้างถึงใน นิศา, 2531: 12) อธิบายว่า 
“บทบาทและวตัถปุระสงค์ของการประเมินโครงการ คือ การชว่ยในการตดัสินใจก่อนท่ีจะเร่ิมจดัท า
โครงการ ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาความต้องการเก่ียวกับโครงการ ทดสอบเก่ียวกับ
แนวความคดิด้านเทคนิคกบัแหลง่ทนุ และความเป็นไปได้ในการจดัท าโครงการ ฯลฯ ซึง่ตรงกบัการ
ประเมินท่ีเรียกวา่ “Feasibility” หรือ “Ex-ante evaluation”   
 จากบริบทของความหมายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ มุ่งหวงัท่ีจะน าเสนอการวิเคราะห์เก่ียวกับจดุแข็งและจดุอ่อนขององค์กร เพ่ือด าเนินการ
ลงทนุพฒันาโครงการใดโครงการหนึ่ง จะต้องตระหนกัถึงโอกาสและภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จาก
องค์ประกอบควบคมุ เช่น เทคโนโลยีและความเป็นไปได้เชิงระบบการจดัการ เศรษฐกิจและสงัคม  
นโยบายขององค์กร กฏหมาย การบริหารการด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรทางวตัถแุละวฒันธรรม 
สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ เป็นต้น   
 4.2 ความส าคัญและประโยชน์ 
 Clifton and fuffe’ ได้ให้แง่คิดในประเด็นประโยชน์ก่อนท่ีจะตัดสินใจด้วยความมี
เหตผุลก่อนวางแผนในการลงทุนเก่ียวกับโครงการใด ๆ ก็ตาม ผู้บริหารแผนโครงการสมควรด าเนิน
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการนัน้ ๆ เสียก่อน โดยให้ผู้ มีอ านาจในการตดัสินใจได้หยัง่คิดด้วย
ความมัน่ใจอีกครัง้ว่า “มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตั”ิ (อ้างถึงใน สกุญัญา แซเ่อ่ีย, 2536: 30)  
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  วิมลสิทธ์ิ หรยางกลู (2532: 75) เสนอว่า “การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เพ่ือน าไปสู่การยอมรับโครงการหรือการยกเลิกโครงการ ... การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
จงึได้กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปอ้งกนัและลดความเส่ียงของโครงการ 

  สมคิด พรมจุ้ย (2550: 37 - 38) เสนอความส าคญัของการประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการ โดยมีผลตอ่การวางแผนและการบริหารโครงการ ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้

1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่างเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการ
วางแผนงานและโครงการ   ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  

2. ชว่ยท าให้การก าหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการมีความชดัเจน 
3.  ช่วยให้การจัดหาข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของ  

การด าเนินโครงการ 
4. ช่วยให้ข้อมูลเก่ียวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือ

น าไปใช้ในการตดัสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงตอ่ไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยาย
การด าเนินงานโครงการตอ่ไป 

5. ชว่ยให้ได้ข้อมลูท่ีบง่บอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานโครงการว่าเป็น
อยา่งไรคุ้มคา่กบัการลงทนุหรือไม ่

6. เป็นแรงจงูใจให้ผู้ปฏิบตังิานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง
จะท าให้ผู้ปฏิบตังิานได้ทราบผลการด าเนินการ จดุเดน่ จดุด้อย และน าข้อมลูไปใช้ในการปรับปรุง 
และพฒันาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 สรุศกัดิ์ นานานกุลุ (2522: 8, 16 และ 18) ได้กล่าวถึงคณุคา่ของการศกึษาความ
เป็นไปพอสรุปสาระได้ว่า “…. ช่วยให้ผู้ รับผิดชอบมีความแน่ใจว่า โครงการทุกโครงการ ได้มี
การศกึษาทกุแง่ทกุมมุอย่างมีระบบ .... ช่วยให้เกิดความแม่นย าและความมัน่ใจเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
เป็นบรรทดัฐานในการตอ่ยอดแนวทางการศกึษาแนวความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ ในระดบัสงูกวา่...” 
 มาเรียม นิลพนัธ์ (2540  : 14) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการประเมินโครงการ
ทัว่ไป โดยจ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. เป็นกระบวนการของการก าหนด คณุคา่ หรือผลท่ีได้รับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเม่ือ
เทียบกบั เกณฑ์ (Criteria) 

2. เป็นกระบวนการก าหนดการความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการวา่
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงใด 
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3. เป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ีตดัสินใจใช้ใน
การตดัสินใจ 

นอกจากนี ้เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542 : 104 - 105) ให้เหตุผลของ
ความส าคญัในการประเมินโครงการ ดงันี ้

1. เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับผู้บริหารได้น าไปใช้ในการตดัสินใจ 
2. เพ่ือช่วยเหลือบคุลากรท่ีรับผิดชอบโครงการให้สามารถปรับปรุงและพฒันา

โครงการได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถให้ข้อมลูข่าวสารได้อยา่งเหมาะสมเม่ือหนว่ยงาน
ตา่ง ๆ ขอมา 

3. เพ่ือให้ทราบผลผลิตหรือผลกระทบจากโครงการ 
4. เพ่ือให้ได้รับเงินทนุสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 
5. เพ่ือต้องการได้รับการประกนัคณุภาพ หรือการรับรองวิทยฐานะ ถ้าหากว่า

เป็นโรงเรียน หรือสถาบนัการศกึษา 
 เน่ืองจากการลงทนุหรือการด าเนินงานในแตล่ะโครงการจ าเป็นต้องใช้เงินทนุและ
ทรัพยากรตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการจงึมีวตัถปุระสงค์ใน
การจดัหาข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจ ดงัท่ี ราณี อิสิชยักลุ (2542: 55) อธิบายไว้ได้นา่สนใจ 2 
ประการ ดงันี ้

1. เพ่ือรายงานผู้ตดัสินใจถึงลักษณะส าคญั (Characteristics) ของโครงการ 
ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการ หากตัดสินใจลงทุนหรือด าเนินงานตาม
โครงการ 

2. เพ่ือจัดหาสิ่งท่ีต้องการ (Requirements) ทั่ว ๆ ไปของโครงการ โดยระบุ
รายละเอียดในรูปของรายงานท่ีเป็นทางการ อาทิ ประมาณการของเวลา ก าลงัคน และวสัดอุุปกรณ์
ตา่ง ๆ ท่ีต้องการในการด าเนินโครงการ ขัน้ตอนกิจกรรมตา่ง ๆ ของโครงการแผนงานตา่ง ๆ ปัญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ ตลอดจนเกณฑ์ส าคญัในการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
   จากหลากหลายแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า  การประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการนัน้ก็เพ่ือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ มาด าเนินการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเคร่ืองบง่ชีไ้ปสูก่ารตดัสินใจในเชิงปฏิบตัิ หรือด าเนินการ 
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และยตุโิครงการ   

4.3 ขอบข่ายและวิธีการศึกษา 
 1. การก าหนดขอบขา่ยเพ่ือจดุหมายปลายทาง 
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  เป้าประสงค์หลักของการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการใด ๆ ก็ตาม       
ผู้ศกึษาโครงการจะวิเคราะห์สภาพการณ์ทัว่ ๆ ไป ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการจริงเสียก่อน เพ่ือให้ได้
เห็นภาพเบือ้งต้น และข้อมลูส่วนมากอาจเก็บรวบรวมจากเอกสารส าคญัและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัโครงการในอดีต โดยต้องการเห็นภาพรวมเบือ้งต้นวา่ ควรกระท าการศกึษาวิเคราะห์อยา่งลึกซึง้
ตอ่ไป หรือไม ่(Pre-feasibility study) จากนัน้แล้วจงึด าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เป็นล าดบัถดัไป (Feasibility study) 
  ในการประเมินความเป็นไปได้ส าหรับบางโครงการ ผู้ศกึษาอาจเร่ิมต้นจากขัน้
ท่ีเรียกว่า “Feasibility Study” ก็ได้ ด้วยเหตผุลท่ีว่า เพียงขัน้เร่ิมต้นดงักล่าวสามารถส ารวจหาข้อมูล
บางประการท่ีเพียงพอเพ่ือประเมินได้ว่า โครงการท่ีจะด าเนินการให้เกิดขึน้ย่อมมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องอย่างไรหรือไม่  และผู้ ศึกษาก็ต้องพยายามหาค าตอบใน
องค์ประกอบของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ีต้องการวิเคราะห์ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมเกือ้กูลหรือ
เป็นอปุสรรคขดัขวางการด าเนินงานโครงการมากน้อยเพียงไร  (เพียรผจง คุ้มสิน, 2540: 11)  และยิ่ง
ไปกว่านัน้ หากผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดลึกซึง้เพียงพอก็จะช่วยให้การตดัสินใจเก่ียวกับ
โครงการเป็นไปได้อยา่งถกูต้องมากท่ีสดุ (สพุรรณี ไชยอ าพร และ สนิท สมคัรการ, 2535: 20-21) 
  อย่างไรก็ตาม แนวคิดเก่ียวกบัขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ เพียรผจง 
คุ้มสิน (2540) และ ชยัยศ สนัติวงษ์ (2536) เสนอไว้ว่า “แนวทางส าหรับการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการอาจขึน้อยู่กับการพิจารณาขนาดของโครงการนัน้ ๆ ซึ่งอาจต้องมีการลงทุนด้าน
งบประมาณท่ีสงู การวิเคราะห์หรือศกึษาความเป็นไปได้อย่างมีระเบียบแบบแผนหรือเป็นทางการ  
ในขณะท่ีโครงการขนาดเล็กและเงินลงทนุต ่า อาจด าเนินการวิเคราะห์หรือศกึษาความเป็นไปได้ใน
ลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทางการหรือไมมี่ระเบียบแบบแผนท่ีแนน่อน ผู้ศกึษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
เฉพาะท่ีส าคญัเท่านัน้ และน ามาประกอบการตดัสินใจ โดยมีการก าหนดขอบเขตของการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือส ารวจหาความส าคญัด้านองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัการด าเนิน
โครงการ การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของกิจกรรมส าหรับการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การก าหนดขนาดหรือขอบเขตการศึกษา เอกสารประกอบการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลของ
โครงการท่ีมีความเป็นไปได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
  มโนทศัน์ของ วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู (2532: 85) มีความแตกตา่งออกไปท่ีลึกซึง้
กล่าวคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทัง้การศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้น 
(Feasibility Study and Pre-feasibility Study) ทั ง้ภาคเอกชนและ รัฐบาล  มักครอบคลุม
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สาระส าคัญบางประการ ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic) 2. ด้านเทคนิค 
(Technical) 3. ด้านการเงิน (Financial) และ 4. ด้านการจดัการ (Managerial) 
  ในขณะท่ี กรมการปกครอง (อ้างใน วทันี จนัทน์โอสกลุ, 2535: 20) ได้เสนอ
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งผู้ศกึษาโครงการอาจพิจารณาประเด็น
หลกั ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ได้แก่ สถานท่ี เทคนิค และกรรมวิธีท่ีใช้ 
2. ความเหมาะสมทางด้านการเงินว่า ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ มีความพร้อม

เพียงใด อีกทัง้ราคาท่ีค านวณได้ถกูต้องเหมาะสมเพียงใด 
3. ความพร้อมและความสามารถของหน่วยงานท่ีจะด าเนินงานตาม

โครงการ ประกอบด้วย 1. ก าลงัคนและระบบการจดัการ 2. ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ 
และ 3. การมีสว่นร่วมของทกุสว่น ทัง้ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน 

4. ความเหมาะสมทางด้านความมัน่คงและภาวะแวดล้อม ซึง่มีสว่นส าคญัใน
การสนบัสนนุนโยบายความมัน่คงของชาตหิรือไม ่และมีผลกระทบตอ่ภาวะแวดล้อมหรือไม่อย่างไร 

อย่างไรก็ดี ประเภทของโครงการอาจมีจุดเน้นหนกัในรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยท่ีจะต้องศกึษาทกุด้านอยา่งเป็นระบบ จนกระทัง่เสร็จสิน้ออกมาเป็น
รายงานความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือส่งไปให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจพิจารณาอนุมตัิต่อไป อาจ
อธิบายพอสงัเขปได้ดงันี ้(ราณี อิสิชยักลุ, 2542: 57-58) 

1. การวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์คา่ใช้จา่ยของโครงการ หรือ ต้นทนุของโครงการวา่ควรจะเป็นเทา่ไรทัง้ท่ีจ่ายไปแล้ว และท่ี
ประมาณการไว้ และรวมถึงการวางแผนในส่วนท่ีเก่ียวกบังบการเงินตา่งๆ ในระยะการด าเนินงาน
ตามโครงการ เช่น งบก าไรและขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดลุ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า 
ถ้าด าเนินโครงการแล้ว จะไมมี่ปัญหาทางการเงินใด ๆ ในทกุขัน้ตอนของโครงการ 

2. การวิเคราะห์ด้านการจัดการ (Management Analysis) เป็นการศึกษาว่า
โครงการควรมีการจดัรูปองค์การและการบริหารงานของโครงการเป็นอย่างไร จึงเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ทัง้ระยะการก่อสร้าง และระยะการ
ด าเนินงาน เช่น การแบง่งานเป็นฝ่ายต่าง ๆ การจดัเตรียมอตัราก าลงัคนและอตัราคา่ตอบแทน และ
รายละเอียดลกัษณะงานตา่ง ๆ ท่ีจะต้องท า ตลอดจนการวางระบบการบริหารและควบคมุโครงการ 

3. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการศึกษาด้าน
เทคนิคในการผลิต หรือวิศวกรรม เพ่ือประเมินหาเทคนิคท่ีดีแต่ประหยดั และเหมาะสมกบัการใช้
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งาน รวมทัง้การศึกษาปริมาณวัตถุดิบท่ีเพียงพอ แหล่งวัตถุดิบท่ีเหมาะสม กระบวนการผลิต 
ตลอดจนการขนย้ายและการเก็บรักษาสินค้าท่ีดีท่ีสดุ นอกจากนี ้ยงัควรประเมินด้านวิศวกรรม เชน่ 
ท าเล ท่ีตัง้ของโรงงาน แผนผงัโรงงาน การจดัสถานท่ีท างาน การวางเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่ง ๆ และ
การจดัก าลงัการผลิต รวมทัง้ศึกษาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้าน
การเงิน ในสว่นคา่ใช้จา่ยของโครงการและเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดราคาขายในด้านตลาดด้วย 

 4. การวิเคราะห์ด้านตลาด (Market Analysis) เป็นการศกึษาด้านตลาดหรือ
อุปสงค์ของผลผลิตของโครงการ ซึ่งเป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการลงทนุใน
ภาคเอกชนท่ีมกัจะศกึษาวิเคราะห์ก่อน 

 5. การวิ เคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความส าเร็จของโครงการหรือไม่ และผลกระทบ
ของโครงการว่าจะมีตอ่สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์ว่าโครงการนัน้ จะก่อให้เกิดผล
เสียหายตอ่สิ่งแวดล้อมหรือไม ่อย่างไร หากเกิดผลเสียหายจะมีมาตรการและวิธีการท่ีจะใช้ในการ
ปอ้งกนัแกไขอยา่งไร การศกึษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการศกึษาด้านสงัคมด้วย 

 6. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ความเป็นไปได้ ทางด้านเศรษฐกิจว่า โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู่นัน้ จะให้ผลตอบแทนตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ โดยส่วนรวมของประเทศหรือไม่ เน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่จ ากดัและหายาก จึงควรใช้ให้
ได้รับผลตอบแทนตอ่สว่นรวมมากท่ีสดุ  
 2) วิธีการศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการ  
 เม่ือการก าหนดขอบข่ายเพ่ือจดุหมายปลายทางเป็นท่ีเข้าใจแล้ว องค์การบาง
แห่งอาจมุ่งหวงัผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ แตส่ าหรับโครงการท่ีด าเนินงานโดยภาครัฐมกัเป็น
โครงการท่ีไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน แต่อาจมุ่งหวังผลตอบแทนโดยอ้อมในลักษณะท่ีเป็น
ผลตอบแทนทางสงัคม และผู้ มีอ านาจหรืออิทธิพลต่อการตดัสินใจด าเนินโครงการท่ีเป็นไปตาม
ความจ าเป็นของสงัคมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การเงิน โดยการตดัสินใจขึน้อยูก่บังบประมาณท่ีมีอยูจ่ริง และการสรรหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  
   นักวิชาการหลายท่านได้พัฒนา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการอย่างแตกต่างกัน โดยเฉพาะ นิศา ชูโต (2531) ได้ให้แง่คิดเก่ียวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท่ีมีผลตอบแทนทางสังคมด้วยหลักการประเมินความ
ต้องการ โดยจะสนองตอบความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และผู้ ศึ กษาโครงการ
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จ าเป็นต้องแบ่งระดบัของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะประเมินความต้องการจ าเป็น กล่าวคือ 1. บุคคล 2. 
ชมุชน และ 3. องค์การหรือรัฐบาล เป็นต้น  
  ด้วยเหตผุลดงักล่าว การวางแผนโครงการโดยมิได้ค านึงถึงการศึกษาความ
ต้องการจ าเป็น และศกึษาความขดัแย้งในผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากโครงการท่ีจะด าเนินตาม
แผนนัน้ ย่อมเกิดปัญหาตามมาในภายหลงั โดยเฉพาะโครงการด้านบริการสงัคม การละเลยต่อ
ปัญหาดงักล่าว อาจเป็นเหตใุห้โครงการไม่ได้รับความร่วมมือ และล้มเหลว จึงควรเข้าใจกับแนว
ค าถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ด้านความต้องการ ดงันี ้(2531: 63-70)  

1. สาเหตเุร่ิมแรกให้มีความต้องการโครงการ 
2. ความต้องการเป็นของใคร 
3. รู้อย่างไรว่าความต้องการมีมากขนาดไหน ด้วยมาตรฐานของใคร จน

จ าเป็นต้องจดัท าโครงการ 
4. วิเคราะห์ก าลังทรัพยากร บุคคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ฯลฯ ท่ีมาจาก

รัฐบาลหรือเอกชน 
5. ประเมินความต้องการเป็นระยะ ๆ ตรวจสอบความต้องการยังมีอยู่ 

เปล่ียนแปลงไป หรือรับการตอบสนองแล้ว 
 พิสณุ ผ่องศรี (2550: 102 - 105) ได้น าเสนอกระบวนการประเมินโครงการ 
ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน และสามารถน ากระบวนการดงักล่าวประยุกต์ใช้กับการประเมินสิ่งอ่ืน ๆ 
ไมว่า่จะเป็นการประเมินก่อน ระหวา่ง หรือสิน้สดุโครงการก็ตาม ดงันี ้
 1. การศกึษาแนวคิดการประเมินและการวิเคราะห์โครงการ พร้อมทัง้ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง   การประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู้ ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมิน
โครงการและสาระท่ีเก่ียวข้อง และแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทัง้จากเอกสาร บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ผลจากการศกึษาข้อมลูดงักล่าว เพ่ือให้ได้ข้อสรุปน าไปก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์ หรือประเด็นการ
ประเมิน และพฒันาตวัชีว้ดัในขัน้ตอนตอ่ไป 
 2. การก าหนดวตัถปุระสงค์หรือประเดน็การประเมินและตวัชีว้ดั   การก าหนด
วตัถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็ว  สามารถใช้รูปแบบการประเมินท่ี
ก าหนดประเดน็การประเมินมาให้แล้วก็ได้ เชน่ รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต้น 
แต่ก็ต้องประเมินให้ครบตามข้อก าหนดของรูปแบบ คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายท่ีก าหนด   เม่ือได้วตัถปุระสงค์หรือประเดน็การประเมินแล้ว ก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือก



82 
 

 
 

พฒันา หรือสร้างตวัชีว้ดั   ซึง่ในทางปฏิบตัติวัชีว้ดัท่ีได้จะเป็นตวัตัง้ในการก าหนดเกณฑ์คา่น า้หนกั 
แหลง่ข้อมลู เคร่ืองมือ และการวิเคราะห์ข้อมลู 
 3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน า้หนกั ค าว่าเกณฑ์ในท่ีนี ้หมายถึง เกณฑ์การ
ตดัสิน ส่วนค่าน า้หนัก หมายถึง ระดบัความส าคญัของประเด็นการประเมินและตวัชีว้ัด ซึ่งยิ่ง
เกณฑ์มีความละเอียดและค่าน า้หนักสอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร สารสนเทศจากการ
ประเมินก็ยิ่งครอบคลมุชดัเจนมากขึน้เท่านัน้   ในการก าหนดเกณฑ์และคา่น า้หนกันัน้ อาจแยกได้
เป็น 4 ระดบั เรียงตามล าดบัความละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ ตัง้แต่ไม่ก าหนดเกณฑ์ตดัสิน
เลย มีแตเ่กณฑ์ในการแปลความหมาย มีเกณฑ์ตดัสินของตวัชีว้ดัเพียง 2 ระดบั คือ ผา่นกบัไมผ่่าน 
มีเกณฑ์ตดัสินมากกวา่ 2 ระดบั และมีคา่น า้หนกั 
 4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน จากสาระหรือ
องค์ประกอบส าคญัของกรอบแนวคิดของการประเมินจะน าไปสู่การก าหนดขอบเขตการประเมินท่ี
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด เก่ียวกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล และอาจ
ก าหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ เชน่ พืน้ท่ี เวลา และแนวทางการเก็บข้อมลู ฯลฯ เพิ่มเตมิได้ตามต้องการ 
โดยจะท าเป็นตารางสรุปและน าไปรวมกับตารางหรือสาระส าคญัของกรอบแนวคิดการประเมิน 
รวมเป็นตารางกรอบแนวคดิและขอบเขตการประเมิน 
 5. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  การประเมินต้องตดัสินใจผลจาก
สารสนเทศท่ีเก็บมาได้ โดยใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ ซึง่โครงการแตล่ะโครงการจะ
มีลกัษณะเฉพาะและมีความแตกตา่งกนัมากจึงยากท่ีจะใช้เคร่ืองมือของผู้ ท่ีสร้างหรือพฒันาไว้ได้ 
อยา่งน้อยก็ต้องน ามาปรับบ้างยกเว้นเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานเหมือนกนัน ามาปรับ
ใช้ได้เลย สว่นเคร่ืองมือทางสงัคมศาสตร์ เชน่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์หรือแบบ
สงัเกต มกัจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เม่ือสร้างแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรพฒันาหาคณุภาพของ
เคร่ืองมือด้วย 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมปฏิบตัิการประเมินตามขัน้ตอนท่ี 5 จะ
น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ในภาคสนาม อาจนับได้ว่าขัน้ตอนท่ี 1-5 เป็นการศึกษาและ
เตรียมการจะประเมิน สว่นขัน้ตอนนีเ้ป็นการเร่ิมปฏิบตัจิริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมลู
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สมัภาษณ์ สงัเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคณุภาพก็อาจใช้เทคนิค
ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกต
แบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) 
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 7. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่า
การวิจยั เพราะมกัจะใช้สถิติพืน้ฐานง่ายๆ เช่น จ านวนนบั ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน อาจจะมีท่ียากขึน้บ้างก็คือสถิตท่ีิใช้ทดสอบ ซึง่มกัจะเป็นการทดสอบที (t-Test) และสถิติท่ี
ใช้หาคณุภาพเคร่ืองมือ เช่น การหาค่าความเท่ียงตรงโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder and Richardson) 

หรือสตูรอลัฟา () ของครอนบคั (Cronbach) เป็นต้น 
 8. การเขียนรายงานการประเมิน  รายงานการประเมินโครงการท่ีสมบรูณ์ จะ
มีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนน า ส่วนท่ีเป็นเนือ้หา 5 บท และ
ส่วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกตา่งๆ ข้อแตกตา่งท่ีส าคญัก็คือ การเขียนรายงานการประเมินจะต้อง
อาศยัความสามารถทัง้ศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้ เก่ียวข้องน าผลการ
ประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร่งด่วน อาจเขียนรายงาน
การประเมินโครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบรูณ์เช่นเดียวกบัการวิจยัชัน้เรียนท่ีอนโุลมให้
เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 - 10 หน้าก็ได้ 
 ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ อาจพฒันากระบวนการ
ด้วยการน าข้อกระทงค าถามประยกุต์เข้ากับกระบวนการด าเนินการประเมิน ดงัท่ี สมคิด พรมจุ้ย  
(2550: 42-45) เสนอไว้ ประกอบด้วย 9 ค าถาม ดงันี ้

1. ประเมินอะไร: การวิเคราะห์โครงการท่ีมุง่ประเมิน 
2. ท าไมจงึต้องประเมิน: หลกัการและเหตผุลของการประเมิน 
3. ประเมินเพื่ออะไร: ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมิน 
4. มีแนวคดิทฤษฎีอะไรบ้าง: ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
5. จะประเมินได้อยา่งไร: การออกแบบการประเมิน 

 5.1  ก าหนดรูปแบบการประเมิน 
 5.2  ก าหนดประเภทของตวัแปรหรือข้อมลู หรือตวัชีว้ดั 
 5.3  ก าหนดแหลง่ข้อมลู / ผู้ให้ข้อมลู 
 5.4  ก าหนดเคร่ืองมือ / วิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5.5  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมลู 
 5.6  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

 6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง: เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 7.  จะเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการใด: การเก็บรวบรวมข้อมลู 

8. จะสรุปข้อมลูให้มีความหมายได้อยา่งไร: การวิเคราะห์ข้อมลู 
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9. จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อยา่งไร: รายงานผลการประเมิน 
สิ่งส าคญัคือ การด าเนินงานจากขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 5 เม่ือเสร็จสิน้ถึงขัน้ตอนท่ี 5 

ผลลพัธ์ของงานท่ีนกัประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการ
ประเมินโครงการ ซึง่อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัจิริงตอ่ไป 

 วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการข้างต้น จะพบว่า หากการก าหนด
เป้าหมาย (Goals) ท่ีมีวตัถุประสงค์และแนวคิดของการด าเนินโครงการซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับ
ประเภทกลุม่เปา้หมาย วิธีการคดัเลือกกลุม่เปา้หมาย โดยอาศยัหลกัการพิจารณาท่ีเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลกักระบวนวิธีวิจยัจะช่วยลดความยุ่งยากในระหว่างปฏิบตัิการ การก าหนดเกณฑ์
และสรรหาแนวทางเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือความสะดวก ความชดัเจน การควบคมุงบประมาณ
โครงการ และลดความซับซ้อนอันเกิดจากข้อผิดพลาดของกลุ่มเป้าหมาย (Maturity) ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลพืน้ฐานและสถิติท่ีส าคญั การวิจยัทางชุมชนท่ีมีอยู่ก่อน ประสบการณ์ความชัดเจน
เก่ียวกบัการปฏิบตักิาร 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับขอบข่ายและวิธีการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ ประกอบด้วย 1. การวางแผน ได้แก่ ก าหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย กลวิธี 2. การ
ด าเนินงาน ได้แก่ จดัองค์กร จดัทรัพยากร จดักิจกรรม และ 3. การก ากบัติดตามและประเมินผล ซึ่ง
น าไปสูค่วามส าเร็จของโครงการ 
 
ตอนที่ 5 มโนทัศน์ด้านเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  
 “เทคนิคเดลฟาย” หรือ “วิธีเดลฟี” (องักฤษ: Delphi Method) เป็นวิธีหนึ่งของการมอง
อนาคตหรือคาดการณ์ผลลพัธ์อย่างมีระบบเช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศท่ีส่ือถึงองค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Futurism) เช่น ในช่วงเปิดเผย
เทคนิคเดลฟายครัง้แรกในปี ค.ศ. 1906 โดยนักวิจัยของบริษัทแรนด์ (Rand Corporation) โอลาฟ 
เอลเมอร์ (Olaf  Helmer) และ นอร์แมน ดาลกี ้(Norman Dalkey) เพ่ือน าเทคนิคดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการตัง้ค าถามและหาค าตอบด้วยการรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชียวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกบัแนวโน้มการวิจยัในศาสตร์ดงักล่าว กระนัน้แล้ว จึงเกิดบทความ
แพร่หลายในแวดวงการวิจยัในแขนงตา่ง ๆ ท่ีรับอิทธิพลทางความคิดของเขาทัง้สองจากบทความทาง
วิทยาการจดัการเร่ือง “An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Expert ” 
ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร “Management Science” ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1906 
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(2505) จึงเป็นจุดเร่ิมต้นทัง้ในศาสตร์ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สหวิทยาการต่าง ๆ 
เป็นต้น (มนต์ชยั เทียนทอง, 2546: 165-166: Linstone & Turogg, 1975) 
 ปัจจุบนัเทคนิคเดลฟายต่างจากรูปแบบเดิมในอดีต แต่หลักการและขัน้ตอนท่ีเป็น
ระเบียบวิธีวิจยัยงัเป็นดงัเดิม นั่นคือ เทคนิคท่ีมีจดุมุ่งหมายในการส่ือสารระหว่างกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
ทางศาสตร์ในแตล่ะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัขอบเขตเชิงเนือ้หาและรูปแบบของโครงการวิจยัในประเดน็
ศึกษาท่ีอยู่ในกระแสของสังคมและเศรษฐกิจ โดยให้บุคคลเหล่านัน้ได้รับข่าวสาร แลกเปล่ียน
ทศันคต ิความคดิเห็น ความเช่ือ ข้อเสนอแนะ และปราศจากการเผชิญหน้ากนั กบัความคาดหวงัท่ี
มีต่อรูปแบบของกรอบความคิด รูปแบบการจัดตัง้ หรือส ารวจข้อมูลเชิงเนือ้หาว่ามีระดบัความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของสิ่งท่ีก าลังจะพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้มากน้อยเพียงใด ทัง้นี ้
ผู้วิจยัจะน าผลข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้ในแต่ละครัง้ป้อนผลกลบัไปมาท่ีเป็นลกัษณะข้อกระทงค าถาม
ให้ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่าน (ในแตล่ะรอบ) ได้พิจารณาค าตอบเดิมของตนเองเทียบเท่าของกลุม่ โดย
คาดการณ์หรือส ารวจวิเคราะห์ค าตอบในแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัก าหนดใหมอ่ยา่งซ า้ ๆ (Interactive 
Process) ประมาณ 2-3 ครัง้ หรือจนกว่าจะได้ค าตอบท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือกลัน่กรองสาระส าคญัหรือเนือ้หาจากความเห็นของกลุ่มตวัอย่างจ าเพาะเจาะจง
หรือผู้ เช่ียวชาญนัน่เอง (จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2530: นชุจรี บญุเกต, 2546: Rowe & Wright, 1999)  
 สรุปได้ว่า ดลุพินิจในก าหนดขอบเขตการใช้เทคนิคเดลฟายและวิธีการปรับใช้เทคนิค
เดลฟายท่ีดีและสนบัสนนุการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงนโยบายการวางแผนโครงการวิจยัใดก็ตามควร
จะได้รับการระดมความคดิก่อนลงมือปฏิบตั ิเพ่ือผลของข้อมลูวิเคราะห์โครงการท่ีมีความเป็นไปได้
สงู โดยเฉพาะมิติท่ีมีการประเมินข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ คณุคา่ทางสงัคม หรือประเด็นศกึษา
ท่ียงัขาดองค์ความรู้อยา่งเพียงพอหรือกลุม่คนในองค์กรนัน้ ๆ ยงัไมส่ามารถเข้าใจได้ถึงคณุคา่หรือ
จิตวิญญาณของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้มากกว่ามลูค่าทางการเงิน โดยผู้ วิจยัโครงการจะมุ่งหาค าตอบใน
ขณะท่ีจ าเป็นต้องการตดัสินใจ (รูปแบบทางความคิด) กบัสิ่งท่ีจะน าไปสู่การจดัตัง้หรือนวตักรรม
การบริหารจดัการโครงการหรือองค์กร 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ “เทคนิคเดลฟาย” ส าหรับการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ วิทยาการวิจยั ศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ฯลฯ จงึใคร่ขอน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัต่อการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการวิจยัและพฒันาครัง้นี ้แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 2.5.1 ความหมายของ “เทคนิค
เดลฟาย”  2.5.2 วตัถปุระสงค์ของ “เทคนิคเดลฟาย”  2.5.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของ “เทคนิค
เดลฟาย” 2.5.4 คณุลกัษณะเชิงเทคนิคท่ีได้เปรียบในการวิจยั “เทคนิคเดลฟาย” 2.5.5 คณุลกัษณะ
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เชิงเทคนิคท่ีเป็นข้อด้อยในการวิจยั “เทคนิคเดลฟาย” และ 2.5.6 วิธีด าเนินการวิจยัแบบ “เทคนิคเดล
ฟาย”  โดยล าดบัดงันี ้

5.1 ความหมายของ “เทคนิคเดลฟาย” 
 “เทคนิคเดลฟาย” เป็นเทคนิคการท านายหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับ
ความสนใจในแวดวงวิชาการหลายแขนง ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การระดมความคิดเห็นจากผู้ รู้ในแตล่ะศาสตร์ท่ีจะน าผลข้อมลูมาประกอบการตดัสินใจเพ่ือด าเนิน
โครงการใดก็ตามให้เกิดประสิทธิภาพ พอสรุปได้ดงันี ้
 ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2528) ได้ให้ทศันะในเดลฟายเทคนิคว่า “เทคนิคเดลฟาย”     
ก็คือขบวนการท่ีรวบรวมความคิดเห็นหรือการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเก่ียวกับอนาคตจาก
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และมีความถกูต้องน่าเช่ือถือ
มากท่ีสดุ โดยท่ีผู้ท าการวิจยัไม่ต้องนดัสมาชิกในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญให้มาประชมุพบปะกนั แตข่อร้อง
สมาชิกแตล่ะคนแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินปัญหาในรูปของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีสว่น
ท าให้ผู้วิจยัมีโอกาสส ารวจความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ในการออกแบบวิจยัได้
ครบถ้วย โดยท่ีไม่ต้องพบกบัข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลา คา่ใช้จ่าย ฯลฯ แตย่งัช่วยให้ผู้ เช่ียวชาญแต่
ละท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดเห็นของผู้ มี
ความอาวโุสหรือเสียงข้างมาก 
  สมจิตร อดุม (2549: 45) มีความเห็นท่ีคล้ายกนักบั ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2528) 
ในประเด็นศกึษาอนาคตการณ์ตา่ง ๆ นกัวิจยัอาจได้ข้อสรุปความคิดเห็นของภาพแหง่อนาคตของ
เหตกุารณ์ท่ีจ าเป็นต้องศกึษาจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรอบรู้และประสบการณ์จากการบอกเล่าสิ่ง
ท่ีเป็นข้อเท็จจริง โดยท่ีบคุคลผู้ มีความรู้และช านาญการจะให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจน
ครบถ้วนตามขัน้ตอน และด้านแง่ของการลงมือเก็บรวบรวมข้อมลูโดยส่งแบบสอบถามนัน้ ผู้วิจยั
จะต้องไม่ให้ผู้ เช่ียวชาญได้รับทราบรายนามของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญและไม่มีการก าหนดการพบปะ
หรือเข้าประชุมเสวนา แต่สามารถแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระ  และเป็นการลดความขดัแย้งและ
เหตผุลทางความคดิ ท าให้ได้ข้อมลูท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีความละเอียด และตรงประเดน็  
 นอกจากนี ้ประยูร ศรีประสาธน์ (2553: 51-54 อ้างถึงใน นุชจรี บุญเกต) ได้เสนอ
ทศันะท่ีใกล้เคียงกับ สมจิตร อดุม (2549) และ ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2528) โดยก าหนดวิธีเดลฟาย
เทคนิคจากการเก็บข้อมลูความคิดเห็นท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของกลุ่มคนเก่ียวกับความเป็นไปใน
อนาคต เทคนิคนีไ้ม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนแตล่ะคนมีผลกระทบหรือส่งผลตอ่การพิจารณา
ตดัสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันัน้ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละรอบ ผู้ เช่ียวชาญจะไม่
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ทราบวา่แตล่ะทา่นได้ให้ความคิดเห็นในแตล่ะข้ออย่างไร จะรับทราบเฉพาะค าตอบของตนเองเท่านัน้ 
อยา่งไรก็ดี “เทคนิคเดลฟาย” เป็นวิธีการแสวงหาข้อมลูท่ีให้อิสระกบัผู้ มีประสบการณ์ในสาขาท่ีศึกษา 
โดยตอบข้อคิดเห็นอย่างได้สะดวก ไม่มีบุคคลใดในศาสตร์เดียวกันมาสร้างผลกระทบกระเทือนต่อ
การตดัสินใจในการให้ข้อคิดเห็น  และแต่ละท่านจะทราบผลการตอบข้อคิดเห็นเฉพาะแต่ของตน
เทา่นัน้ (ส านกัวิชาการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2536: 67-69) 
 แม้วา่ วิธีการระดมความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของกลุ่มผู้ เชียวชาญเฉพาะทาง โดย
การปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือหาความเช่ือมัน่ในการท านายเก่ียวกับอนาคตก็ตาม (Anderson, 1975: 
12) เทคนิคเดลฟายก็เป็นเทคนิคของการรวบรวมพิจารณาหรือเป็นโครงการจัดท ารายละเอียด
รอบคอบท่ีผู้ วิจัยจะใช้เคร่ืองมือวิจัยสอบถามบุคคลด้วยแบบสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือจะได้ให้
ข้อมลูและความคิดเห็นกลบัมา โดยท่ีจะรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีตอ่สิ่งท่ีเป็นประเด็นศกึษา และเสาะ
แสวงหาความคิดเห็นท่ีมีสาระส าคัญท่ีพิจารณาไว้ในระดับท่ีมีความเป็นไปได้สูง หรือในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับความเป็นไปได้ในอนาคต (Jensen, 1996: 857) ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์ค าตอบใน
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านโดยละเอียด หากส ารวจพบข้อคิดเห็นท่ี
แตกตา่ง  จะด าเนินการส่งแบบสอบถามยืนยนัการตดัสินใจของผู้ เช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งเฉพาะท่ีมี
ความคิดเห็นแตกตา่งทางระดบัความคิดเห็นในรอบถัดไป เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นชดัเจนหรือยืนยันการ
ตดัสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่านนัน้ เพ่ือมองหาความเป็นไปได้ของข้อความในแบบสอบถามท่ี
เป็นผลกระทบตอ่ตวัแปรศกึษาท่ีประมวลได้จากผลข้อมลูเชิงมโนคตขิองกลุม่ (Johnson, 1993: 982) 
และกระท าซ า้แบบปอ้นกลบัอีกครัง้ จนกวา่จะได้ผลข้อมลูท่ีเป็นฉนัทามติ 

5.2 วัตถุประสงค์ของ “เทคนิคเดลฟาย”  
 Linstone (1978), Jensen (1996), Johnson (1993) และ ประยูร ศรีประสาธน์ 
(2550: 8) ได้เสนอทศันะท่ีคล้ายกันในด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยัแบบ “เทคนิคเดลฟาย” พอ
สรุปได้ดงันี ้
 1. การสร้างกระบวนการส่ือสารหรือการไหลเวียนของสารสนเทศ 
 2. การให้ข้อมลูปอ้นกลบักบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางแตล่ะทา่น 
 3. การให้อิสระทางความคิดเห็น โดยปราศจากการเผชิญหน้าและการเสนอ
รายนามของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 
 4. สรุปผลข้อมลูการวิเคราะห์ของเทคนิคเดลฟาย 
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5.3 คุณลักษณะของ “เทคนิคเดลฟาย” 

 Weatherman & Swenson (1974: 109 อ้างถึงใน ประยูร ศรีประสาธน์, 2550: 
56), Linstone (1978), Jensen (1996) และ Johnson (1993) ได้เสนอทศันะทางคณุลกัษณะของ 
“เทคนิคเดลฟาย” พอสรุปได้ดงันี ้
 1. เป็นเทคนิคท่ีมุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ มี
ประสบการณ์ในประเด็นท่ีศกึษา โดยท่ีผู้วิจยัเป็นผู้ก าหนดแบบสอบถามในแตล่ะขัน้ตอนหรือการ
ตดัสินใจ 
 2. เป็นเทคนิคท่ีผู้ เช่ียวชาญแตล่ะทา่นยินยอมเข้าร่วมในกระบวนการวิจยั  
 3. เป็นเทคนิคท่ีได้ข้อมลูผา่นแบบสอบถาม หรือเทคนิคท่ีเสนอโอกาสให้กบัผู้วิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางได้ในทกุสถานท่ี เวลา และชอ่งทางการส่ือสาร
ท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้ 
 4. เป็นเทคนิคท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางแตล่ะท่านได้ตอบแบบสอบถาม กลัน่กรอง
ความคิด และตอบแบบสอบถามอย่างรอบคอบ โดยท่ีผู้วิจยัจะท าหน้าท่ีประมวลความคิดเห็นท่ีมี
ความสอดคล้องกันในค าตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามท่ีตอบไปในครัง้ก่อนหน้า (แสดงในรูป
สถิติ) คือ คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ แล้วส่งกลบัให้ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านพิจารณา
วา่จะยืนยนัค าตอบเดมิหรือเปล่ียนแปลงใหม ่
 5. เป็นเทคนิควิเคราะห์ท่ีใช้เคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์เบือ้งต้น  คือ การวัด
แนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง ได้แก่ ฐานนิยม (Mode) มธัยฐาน (Median) คา่เฉล่ีย (Mean) และการวดั
การกระจายของข้อมลูหรือคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range)  

5.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ “เทคนิคเดลฟาย” 
 ชาญวิทย์ แสนสขุ (2541: 30), ประยรู ศรีประสาธน์ (2550: 56), มนต์ชยั เทียนทอง 
(2546: 170) ใจทิพย์  เชื อ้ รัตน์พงษ์  (2550), Linstone (1978), Jensen (1996), Johnson (1993), 
Macmillan (1971 อ้างถึงใน เกษม บุญอ่อน, 2522: 27-28) และส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2558: ออนไลน์) ได้เสนอ
ทศันะเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุลกัษณะของ “เทคนิคเดลฟาย” หรือมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานวิจยั พอสรุปได้ดงันี ้

1. ความน่าเช่ือถือของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือมี
ประสบการณ์สงูในประเดน็ศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั   
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2. ไมมี่ข้อก าหนดตายตวัถึงการใช้จ านวนผู้ เช่ียวชาญจ านวนเทา่ใดก็ตาม แตถ้่า
ผู้วิจยัต้องการข้อมลูท่ีออกมามีความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสงู และมีความคลาดเคล่ือนน้อย ต้องใช้
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญตัง้แต ่17 คนขึน้ไป และเร่ิมมีคา่ลดลงท่ี 0.02 คงท่ีตลอดไป   

3. การอทุิศตนของผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม 
4. การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับหวัข้อเร่ืองวิจัย และการ

ทดสอบใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างตวัแทนท่ีดีไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขในแต่ละประเด็น
ค าถามท่ีส่ือถึงสารท่ีสง่ยงัผู้ตอบได้เข้าใจ 

5. การเว้นระยะเวลาท่ีนานเกินไปในรอบท่ี 2, 3 จะเกิดผลกระทบต่อความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างในค าตอบท่ีได้รับ เพราะผู้ เช่ียวชาญอาจจะลืมสิ่ง ท่ีวิเคราะห์ไว้ในครัง้แรก หรือ
อาจบดิเบือนด้านเหตผุลในการเลือกตอบแบบสอบถามในครัง้แรก 

6. ผู้วิจยัมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้เทคนิค “เทคนิคเดลฟาย” โดยเฉพาะ
ความรู้ในระเบียบวิธีวิจยักับเทคนิคนี ้และต้องให้ความส าคญัในค าตอบท่ีได้รับอย่างเสมอกันทุก
ข้อ ไมว่า่ผู้ตอบแตล่ะคนจะตอบครบทกุข้อหรือไมก็่ตาม 

5.5 ข้อได้เปรียบในการวิจัย “เทคนิคเดลฟาย” 
 วณิชชา แม่นย า (2557), ชนิตา รักษ์พลเมือง (2544) และเกษม บญุอ่อน (2522) 
ได้เสนอบทความวิชาการในหวัข้อเร่ือง “การวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย” และแสดงทศันะในด้านข้อ
ได้เปรียบในการวิจยัด้วยเทคนิคนี ้ซึ่งนกัวิจยัและนกัพฒันาจะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคนิควิธีวิจยั
นีอ้ย่างเหมาะสมกับปัญหาท่ีต้องศึกษา โดยท่ีวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ องค์ประกอบเชิงเทคนิค
เดลฟาย และขัน้ตอนท่ีน าไปสูก่ารลงข้อสรุป พอสรุปได้ดงันี ้

1. ความน่าเช่ือถือของค าตอบ เน่ืองจากเป็นความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญหรือ
ผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีช านาญในศาสตร์สาขานัน้ ๆ โดยใช้แบบสอบถามหลายรอบ เพ่ือกลั่นกรอง
สาระส าคญัอย่างรอบคอบจนเกิดความเช่ือมัน่สงูหรือค่าความตรงเชิงเนือ้หาของตวัแปรท่ีศกึษา 
ทัง้นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและไม่ขึน้กบัอิทธิพลของคณะหรือกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญ และ/หรือผู้ มีประสบการณ์ในสาขาท่ีต้องการศกึษา 

2. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องนดัประชมุกลุ่มหรือการเดินทางมา
พบกนั อาจจะใช้ชอ่งทางอ่ืนในการตอบแบบสอบถามได้ เชน่ ผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต หรือ
อาจน าการอภิปรายผ่านระบบเทคโลยียคุสมยัใหม่ ทัง้ท่ีเป็นส่ือสารทางไกลผ่านเครือข่ายในระบบ 
และเคร่ืองมือส่ือสารสมัยใหม่ท่ีปราศจาก /มีภาพตัวตนของคู่สนทนาในระบบ “Face Time, 
Skype” และอ่ืน ๆ 
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3. ขัน้ตอนในการด าเนินการไม่ซบัซ้อน โดยท่ีผู้วิจยัสามารถล าดบัความส าคญั
ของข้อมลูและเหตผุลในการตอบ รวมทัง้ความสอดคล้องของความคิดเห็นในประเด็นตา่ง ๆ  ทัง้นี ้
การคาดหวงัสิ่งท่ีต้องการหรือแนวโน้มของความเป็นไปได้ในอนาคตท่ีเทคนิคเดลฟายท าหน้าท่ีใน
การรวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ความคดิเห็นสู่ข้อสรุปท่ีเป็นฉันทามตไิด้ดี จงึเหมาะส าหรับการวาง
นโยบาย และการวางแผนก าหนดทางเลือกในการปฏิบัติ หรือคาดการณ์ในอนาคต หรือเป็น
ประเดน็ปัญหาท่ีมุง่หาความเห็นสอดคล้องร่วมกนั เพ่ือแก้ปัญหาท่ีสลบัซบัซ้อนทัง้ในเชิงโครงสร้าง 
และการปฏิบตัิการ โดยสรุปหลกัการแนวคิดร่วมกัน ดงันัน้ ปัญหาท่ีศึกษาด้วยเทคนิคนี ้ จึงเป็น
ปัญหาเชิงคณุลกัษณะท่ีไมส่ามารถหาค าตอบได้จากการศกึษาด้วยเชิงสถิติ 

4. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูได้ง่าย โดยใช้สถิติเบือ้งต้น เพียง 2 คา่ ได้แก่ คา่มธัย
ฐาน (Median) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range - IR) เทา่นัน้ 

5. กรอบการท างานในเทคนิคเดลฟายท่ีต้องการตัดสินใจในการวางแผน
ส าหรับอนาคตโครงการใดก็ตาม แม้ว่าจะเป็นเพียงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็น มากกว่า
ความถูกต้อง แต่ก็เป็นการเสนอทางเลือก หรือประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะมีผลต่อการน าไปสู่
ภาคปฏิบตัใินอนาคต 
 5.6 ข้อด้อยในการวิจัย “เทคนิคเดลฟาย” 
 วณิชชา แม่นย า (2557), ชนิตา รักษ์พลเมือง (2544) และเกษม บญุอ่อน (2522) 
ได้เสนอบทความวิชาการในหวัข้อเร่ือง “การวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย” และแสดงทัศนะในด้าน
ข้อด้อยในการวิจยัด้วยเทคนิคนี ้ซึ่งนกัวิจยัและนกัพฒันาจะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคนิควิธีวิจยันี ้
อย่างเหมาะสมกับปัญหาท่ีต้องศกึษา โดยท่ีวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ องค์ประกอบเชิงเทคนิคเดล
ฟาย และขัน้ตอนท่ีน าไปสูก่ารลงข้อสรุป พอสรุปได้ดงันี ้

1. การก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีไม่เหมาะสม อาจจะได้ผู้ ท่ีไม่มี
ความรู้อยา่งแท้จริง อาจท าให้ค าตอบท่ีได้คลาดเคล่ือน 

2. การขาดความร่วมมือและอทุิศตนของผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม 
อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่ง ๆ เชน่ ภารกิจมาก หรือเกิดความเบื่อหน่ายท่ีต้องตอบแบบสอบถามหลาย
รอบ อาจท าให้ผลผลิตของการวิจยัคลาดเคล่ือนได้ 

3. ผู้วิจยัท่ีมีอคติหรือขาดความรอบคอบในการวิเคราะห์ค าตอบในแต่ละรอบ 
อาจจะสง่ผลให้เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนได้ 
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4. ผู้วิจยัท่ีขาดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเพียงพอ 
หรือไม่มีความลึกพอ อาจจะส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางระบบโครงสร้างของความคิดท่ีจะ
น ามาพฒันาเป็นเคร่ืองมือหรือชดุแบบสอบถามในแตล่ะรอบตามขัน้ตอนของการเก็บข้อมลู 

5. การสญูหายของแบบสอบถามหรือการตอบกลบัของข้อมลูไม่ครบถ้วน อาจ
ส่งผลให้การวิเคราะห์แนวโน้ม อาจจะไม่ครอบคลมุประเด็นท่ีต้องการส ารวจหรือผลผลิตของการ
วิจยัคลาดเคล่ือนได้ 

5.7 วิธีด าเนินการวิจัยแบบ “เทคนิคเดลฟาย”  
มนต์ชยั เทียนทอง (2546: 169-172, 2548: 172), เกษม บุญอ่อน (2552), วณิชชา 

แม่นย า (2557) และส านกัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2558: ออนไลน์) ได้เสนอบทความวิชาการในหวัข้อเร่ือง “การวิจยัแบบ
เทคนิคเดลฟาย” และแสดงทศันะเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัด้วยเทคนิคนี ้พอสรุปได้ดงันี ้

1. การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย – ควรเป็นปัญหาท่ียังไม่มีค าตอบท่ี
ถูกต้องแน่นอน โดยการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์นัน้ ๆ เป็นผู้ตดัสินใจ
หรือคาดหวังต่อประเด็นท่ีศึกษา และมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปสู่การวางแผนนโยบายหรือ
คาดการณ์ในอนาคต 

2. การเลือกกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ – ควรศึกษาและหาค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของโครงการวิจยัเก่ียวกบัคณุสมบตัแิละศกัยภาพของบคุคลท่ีจะเป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ การให้ความ
ร่วมมือและวิธีการสรรหาบคุคลท่ีจะเป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 

3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  – ควรศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจนได้ข้อสรุปท่ีเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือวิจยัดงัท่ีมี
สว่นส าคญัตอ่ นิยาม/ขอบเขต/จดุประสงค์ ในการวิจยั  โดยจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการจัดการข้อมูล (แบบสอบถามปลายเปิด/ปิด) และเคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์เบือ้งต้น 
(ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์) และเม่ือสร้างขึน้เสร็จจะต้องน าไปตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามแตล่ะข้อว่ามีความสอดคล้องกบัเนือ้หา และ/หรือ นิยามตวัแปรท่ีมุ่ง
วดัหรือไม ่ (Item Objective Congruence – IOC) ซึง่อาจใช้ประมาณ 3 – 7 คนก็ได้ เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพ 2 หลกัการ ดงันี ้ 

1. คุณสมบตัิของเคร่ืองมือวิจัยท่ีสามารถส่ือความหมายได้ชัดเจน เข้าใจ
ตรงกัน มีเกณฑ์ในการตรวจสอบและการแปลความหมายคะแนนท่ีชัดเจนเป็นแบบเดียวกัน 
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สามารถให้ผลการตรวจและการแปลความหมายสอดคล้องกัน ไม่ว่าผู้ ตรวจจะเป็นใครก็ตาม  
(วรรณี แกมเกต,ุ 2551: 219)  

2. การสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ครัง้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดงันี  ้
(มนต์ชยั เทียนทอง, 2548: 172) 

2.1 ครัง้ท่ี 1 แบบ “Open-ended Questionnaire” ใช้ถามประเด็น หรือ 
วางกรอบกว้าง ๆ ของปัญหาวิจยั  

2.2 ครัง้ท่ี 2 แบบ “Rating Scale Questionnaire” ใช้ถามความคิดเห็น
จากกรอบของปัญหาท่ีได้รับจากครัง้ท่ี 1 (5 ระดบั) โดยสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญจดัล าดบัความส าคญัหรือ
คาดการณ์แนวโน้มในแตล่ะข้อ 

2.3 ครัง้ท่ี 3 แบบ “Rating Scale Questionnaire” ใช้ถามความคิดเห็น
ด้วยค าถามเดียวกนักบัครัง้ท่ี 2 เพ่ือยืนยนัและเปล่ียนแปลงค าตอบ (5 ระดบั) 

4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 ครัง้ท่ี 2 (น าแบบสอบถามทัง้หมดมาค านวณคา่สถิติ ได้แก่ คา่มธัยฐาน 

ฐานนิยม และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์) และน าข้อค าถามเดิมในชดุเดียวกนัน าไปตรวจสอบความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในครัง้ท่ี 3 เพ่ือยืนยนัหรือทบทวนความคิดเห็นอีกครัง้ (เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญ
ได้รับทราบระดบัความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ โดยสรุปรวมว่า มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
ข้อความในแต่ละข้อ และผู้ วิจัยจะป้อนข้อมูลย้อนกลับ โดยการน าเสนอค่าสถิติแสดงประกอบ
ข้อมลู 2 กลุม่ ดงันี ้

4.1.1 กลุม่แรก แบง่วิธีการน าเสนอเป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) คา่สถิตท่ีิแสดง
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยอาจสรุปรวมด้วย คา่เฉล่ีย คา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม หรือร้อยละ 
เพ่ือแสดงความคิดของคนส่วนใหญ่ และ 2) ค่าสถิติท่ีแสดงการกระจายของความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือแสดงระดบัความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยมีความนิยมใช้
สถิติด้วย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หรือการแจกแจงความถ่ีหรือร้อยละในแต่
ละกลุม่ค าตอบ 

4.1.2 กลุม่สอง เป็นวิธีการน าเสนอค าตอบของผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ีแล้ว 
เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความสอดคล้องหรือความแตกตา่งของความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะ
คนกบัความคดิเห็นของกลุม่ 

4.2 หากพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) :  – ถ้าค่า IR ต ่า แสดงว่า 
“สอดคล้อง” – ถ้าคา่ IR สงู แสดงวา่ “ยงัไมส่อดคล้องและต้องเก็บข้อมลูอีกรอบ”  
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4.3 ครัง้ท่ี 4 (อาจจะเกิดขึน้) – แบบ “Rating Scale Questionnaire”         ใช้
ถามความคดิเห็นด้วยค าถามเดียวกนักบัครัง้ท่ี 3 เพ่ือยืนยนัและเปล่ียนแปลงค าตอบ 

4.4 ถ้าการพิจารณาวิเคราะห์คา่ IR สงู แสดงวา่ “ยงัไมส่อดคล้องและต้องเก็บ
ข้อมูลอีกรอบ” ในแบบสอบถามครัง้ท่ี 3 โดยน าข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามครัง้ท่ี 2 แต่แสดง
เพิ่มต าแหน่งของค่ามธัยฐาน คา่พิสยัระหว่างควอไทล์และเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งท่ีผู้ เช่ียวชาญ
ท่านนัน้ ๆ ได้ตอบในแบบสอบถามครัง้ท่ี 2 ลงไป แล้วส่งกลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญท่านนัน้ ๆ ได้ยืนยัน
ค าตอบเดมิหรือเปล่ียนแปลงค าตอบใหม ่  

4.5 โดยปกติการรวบรวมข้อมลูโดยใช้เทคนิคเดลฟายอยา่งน้อยท่ีสดุจะต้อง
ใช้ 2 ครัง้ แตไ่ม่ควรเกิน 4 ครัง้ อย่างไรก็ดี กระบวนการไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าจะต้อง
ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลจ านวนก่ีรอบ เน่ืองด้วยเหตุผลท่ีขึน้อยู่กับผลข้อมูลวิเคราะห์ในระดบั
ฉนัทามตขิองกลุม่วา่จะสามารถบรรลผุลได้ในรอบใด 

5. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู – โดยเสนอเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมลู และใช้สถิตวิิเคราะห์เบือ้งต้น ได้แก่ คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  

5.8 วิธีลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบ “เทคนิคเดลฟาย” 
 ส านกัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: ออนไลน์) ได้สรุปวิธีลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบ 
“เทคนิคเดลฟาย” ได้นา่สนใจ ดงันี ้

1. การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก  – 
โดยรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายของกลุ่มบุคคลในการจดัท าแบบสอบถามปลายเปิดในครัง้ท่ี 2 
ของเทคนิคเดลฟายแบบดัง้เดมิ ซึง่จะชว่ยลดระยะเวลาในการจดัท า เน่ืองจากมีปฏิสมัพนัธ์ภายใน
กลุ่มด้วยเทคนิคระดมความคิดจะท าให้ได้ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และมีการแสดงออกถึงการ
อภิปรายในกลุม่อยา่งมีเหตผุล และชว่ยลดระยะเวลาในการรอแบบสอบถามกลบัคืนในรอบแรก 

2. การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
เป็นเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงหรือ “Ethnographic Delphi Futures Research - EDFR”  
พฒันาขึน้โดย จมุพล พลูภทัรชีวนั  (2544: 78-79) ด้วยการสมัภาษณ์ไม่มีการจ ากัดขอบเขตของ
แนวคดิของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ใช้การสมัภาษณ์แบบเปิดและไมชี่น้ า ผู้ให้สมัภาษณ์มีโอกาสปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง และแก้ไขข้อมลูท่ีให้สมัภาษณ์ท าให้ข้อมลูท่ีได้รับมีความนา่เช่ือถือ  

3. การประชมุแบบเดลฟาย หรือ “Delphi Conference” เป็นการรวบรวมข้อมลู
ในลกัษณะของการประชุม ซึ่งระหว่างเหตกุารณ์ประชุมจะเก็บข้อมูลซ า้ด้วยแบบสอบถาม และ
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น าเสนอข้อมลูย้อนกลบัแก่สมาชิกในกลุ่ม และขอความกรุณาผู้ ให้ข้อมลูพิจารณาและตรวจสอบ
ความคิดเห็นของตนเองอีกครัง้ พร้อมกบัการสนบัสนนุให้เกิดการอภิปรายกนัภายในกลุ่ม การเก็บ
ข้อมลูในลกัษณะนี ้ไมส่ามารถปิดบงัสถานภาพทางสงัคมของผู้ให้ข้อมลูได้ และพฤตกิรรมของผู้ ให้
ข้อมลูสามารถสงัเกตได้ง่าย 

4. เดลฟายใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน หรือ “Computer-based Delphi” เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผ่านคอมพิวเตอร์ ผู้ ให้ข้อมูลจะเห็นข้อมลูของสมาชิกในกระบวนการ โดยไม่
ต้องอาศยัการสรุปหรือวิเคราะห์ความคิดโดยผู้วิจยั ซึ่งอาจเกิดความล าเอียง แม้จะมีความสะดวก 
ประหยดั และรวดเร็ว  

5. เดลฟายกลุ่ม  หรือ “Group Delphi” พัฒนาขึน้โดย Wikin & Altschuld 
(1995) ซึง่จะก าหนดกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ และสง่จดหมายเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญในกระบวนการเดลฟาย
กลุ่ม และเม่ือได้รับการตอบกลับ ผู้ วิจัยหรือผู้ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessor)   
จะส่งแบบสอบถามครัง้ท่ี 1 ไปให้ก่อนเข้าร่วมประชมุตามวาระการประชมุท่ีได้ก าหนดขึน้ล่วงหน้า
อย่างเป็นทางการ หลงัจากนัน้ก่อนหรือหลงัการประชมุ ประมาณ 2-3 ชัว่โมง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญจะ
ได้รับแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 และผู้ เช่ียวชาญใช้ช่วงเวลาระหว่างพกัการประชุม 20 นาที ในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นขอความร่วมมือไมใ่ห้มีการอภิปรายเก่ียวกับ
การตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม จากนัน้รวบรวมข้อมูลค าตอบท่ีได้อย่างรวดเร็ว จากนัน้สร้าง
แบบสอบถามครัง้ท่ี 3 เม่ือกลุ่มผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามครัง้ท่ี 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้ประเมิน
ความต้องการจ าเป็นจะน าข้อเสนอแนะหรือประเด็นท่ีมีผู้ ไม่เห็นด้วยมาพิจารณาร่วมกันแบบ
เผชิญหน้า เพ่ือหาข้อสรุป ทัง้นี ้วิธีการแบบนี ้จะน าการอภิปรายโดยผู้อ านวยความสะดวก มีการ
เปิดเผยความคิดเห็น และใช้วิธีการสร้างฉันทามติท่ีปราศจากการแสดงอารมณ์ของผู้ ให้ข้อมลู ไม่
ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธหรือใดๆ ก็ตาม และในบางครัง้จะไม่สามารถหาฉันทามติได้จากเทคนิคนี ้
แตก็่มีข้อมลูเหตผุลท่ีผู้ เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายได้  
 5.9 ประเภทของงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับ “เทคนิคเดลฟาย” 
 หลกัการของเทคนิคเดลฟายและคณุลักษณะเด่น เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการวิจัยในหลายแขนง ดังท่ี Weatherman & Swenson (1974: 109 อ้างถึงใน ส านัก
เทคโนโล ยี เ พ่ื อการ เ รียนการสอน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้ พื น้ ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: ออนไลน์), ประยูร ศรีประสาธน์ (2550: 60) และ ใจทิพย์ เชือ้รัตน์
พงษ์ (2550) ได้สรุปประเภทของการวิจยัท่ีอาจใช้ในเทคนิคเดลฟาย ดงันี ้

1. การวิจยัเพ่ือท่ีจะคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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2. การตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบัติ (Strategy Probe) เพ่ือให้มีทางเลือก
หลาย ๆ ทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงเหตผุลในการตอบ 

3. การตรวจสอบความนิยม (Preference Probe) โดยท่ีผู้ วิจัยจะ ต้อง
พยายามตัง้ค าถาม เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตอบในสิ่งท่ีเห็นวา่ควรจะเป็นมากกวา่สิ่งท่ีจะเป็นจริง ๆ 

4. การยอม รับสภาพ ท่ี เ ป็นอยู่  (Perceptions of a current situation) 
โดยเฉพาะการศกึษาบทบาทท่ีแตกตา่งกนัของคนอาชีพหน่ีงในทศันะของกลุม่อาชีพตา่ง ๆ  

5. ปัญหาท่ียงัไม่มีค าตอบท่ีถกูต้องแน่นอน โดยรวบรวมการตดัสินแบบอตัต
วิสยั (Subjective Judgements) จากผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ 

6. ปัญหาท่ีจะท าการวิจัยต้องการความคิดเห็นหลากหลายด้าน โดยเก็บ
ข้อมลูประสบการณ์และความรู้ของผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ 

7. ผู้ท าการวิจยัไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนแตล่ะคนได้รับผลกระทบ 
หรือมีอิทธิพลตอ่การพิจารณาตดัสินปัญหานัน้ ๆ 
 
ตอนที่ 6 การพัฒนา “รูปแบบ”  
 “รูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น ค าอธิบายเป็นแผนผงัไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและ
ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2545: 218) ส่วนค าว่า “แบบจ าลอง” เป็นการย่อ
ปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงและสร้างความเข้าใจถึงสภาพการณ์ตา่ง ๆ ปรากกฏการณ์ และพฤติกรรม
ท่ีสงัเกตจากบคุคล ซึ่งนกัวิจยัจะวางแผนกรอบแนวคิดให้เข้าใจง่าย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง แตก็่
ท าให้ผู้วิเคราะห์ได้เห็นคณุลกัษณะของความเป็นตวัแทนของความจริงหรือมิติท่ีส าคญัเก่ียวกับการ
บริหารจดัการองค์กรหรือโครงการบางประเภท  (Smith et. al, 1980: 6-8: Daft, 1992: 20) และการให้
นิยามกบัค าว่า “รูปแบบ” มีค าอ่ืนอีกเช่น โมเดล ต้นแบบ ตวัแบบ หุน่จ าลอง และแบบจ าลอง เป็นต้น 
จะให้ค าเรียกท่ีแตกต่างกนัในศาสตร์แตล่ะแขนง จึงขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพฒันา
รูปแบบโดยล าดบัดงันี ้ 
 6.1 ความหมายของค าวา่ “รูปแบบ”  
 6.2 ประเภทของ “รูปแบบ” 
  6.3 องค์ประกอบของ “รูปแบบ” 
 6.4 คณุลกัษณะท่ีดีของ “รูปแบบ” 
 6.5 การประเมิน “รูปแบบ” 
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 6.6 การพฒันา “รูปแบบ” 
 

6.1 ความหมายของค าว่า “รูปแบบ”  
 ค าว่า “รูปแบบ ต้นแบบ และ/หรือ โมเดล” นัน้มีนกัวิชาการให้ความเห็นท่ีคล้าย
และแตกต่างกันพอสมควร และการให้ความหมายเหล่านัน้จะครอบคลุมการให้ความรู้ด้าน
ศกึษาศาสตร์ในสาขาตา่ง ๆ ฐานแนวคิดทางมนษุยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่ือสารมวลชน 
สงัคมศาสตร์ และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนใหญ่ ประมวลการจ าแนกได้ 4 ลกัษณะ ดงันี ้
(Keeves, 1998: 559: อุทยั บุญประเสริฐ, 2546: 31: อุทุมพร จามรมาร (2541: 22): ถวลัย์รัฐ วร
เทพพฒุิพงษ์, 2540: 21-23) 

1. ลกัษณะทางโครงสร้าง เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างชดุของ ปัจจยัหรือตวัแปร
ต่าง ๆ หรือองค์ประกอบส าคัญในเชิงความสัมพันธ์ท่ีมีเหตุผล เพ่ือสร้างความเข้าใจจาก
ปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รูปแบบหรือต้นแบบทางการบริหารจัดการ 
(โครงงานและโครงการ) เป็นต้น 

2. ชุดของทฤษฎี เป็นองค์ความรู้ท่ีผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) 
และความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพ่ือท่ีจะก าหนดและพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วย
วิธีการทางสถิติวิเคราะห์/วิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยเสนอเป็นโครงสร้างทางทฤษฏี องค์ประกอบ 
และเง่ือนไขการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น ทฤษฎีการพฒันาฟื้นฟูป่าไม้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ทฤษฎีการอนรัุกษ์และพฒันาป่าชายเลนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ แนวทางการสร้างวงจรของ
ระบบนิเวศน์ด้วยการปกปักษ์อนรัุกษ์และขยายพนัธ์ไม้ป่าชายเลน เป็นต้น 

3. อดุมคติ เป็นความเช่ือทางความคิดท่ีผ่านการศกึษาวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและ
ปริมาณ เพ่ือทดสอบกระบวนการคิดของผู้ เสนออุดมคตินัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีมนุษย์
ต้องการทางรูปธรรมและนามธรรม แตท้่ายท่ีสดุก็เป็นเพียงลกัษณะท่ีพึงประสงค์/ปราถนา/อาจมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้  โดยใช้เหตุผลข้อมูลและฐานคติมาประกอบกัน  เช่น การพัฒนา
เครือข่ายบณัฑิตในอดุมคติไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โครงการสร้างฝันสูค่วามส าเร็จด้วยการ
เปิดเวปขายออนไลน์ เป็นต้น 

4. แบบจ าลอง เป็นแบบอย่างท่ีเหมือนของจริงทุกอย่าง แต่มีลกัษณะเล็กลง/
โดยย่อ/ใหญ่กว่าปกติ เช่น การสร้างแบบจ าลองสามมิติ การประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางสถิติ เพ่ือ
หาสว่นผสมของคอนกรีตบล๊อกท่ีมีต้นทนุการผลิตต ่า เป็นต้น 
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6.2 ประเภทของ “รูปแบบ” 

 งานวิจยัเป็นจ านวนมากนิยมอ้างอิงมโนทศัน์ของ Keeves (1997: 386-394) และ 
Steiner (1988: 108 อ้างถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ , 2550: 98) ในการก าหนดรูปแบบทาง
สงัคมศาสตร์และศกึษาศาสตร์เสียสว่นใหญ่ พอสรุปสงัเขปดงันี ้
 Keeves (1997, 1988: 561-565) ได้ต่อยอดฐานแนวคิดจาก Caplan and 
Tutsuoka (1964) ท่ีเน้นความคดิกบัโครงสร้างคนละความหมายท่ีได้จากการตีความ ผู้วิจยัคนใดก็
ตามต้องท าการทดสอบและสังเกตจนเป็นท่ีแน่ชัดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จ าแนกได้ 5 
ลกัษณะ ดงันี ้

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นการน าวิธีอปุมาอปุมยัหรือ
เทียบเคียงปรากฏการณ์อย่างน้อย 2 เหตกุารณ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่รูปแบบ
ความคิดท่ีแสดงออกในลักษณะนามธรรม  พบมากในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สงัคมศาสตร์ และพฤตกิรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นการใช้ภาษาส่ือสารทางการพูด
และการเขียนในรูปแบบของการบรรยาย อธิบายความปรากฏการณ์ท่ีศึกษา เพ่ือกล่าวถึง
โครงสร้างทางความคดิ องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศกึษาในปรากฏการณ์ตา่ง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้ พบมากในงานวิจยัทางศกึษาศาสตร์ในสาขาการบริหารการศกึษา งานวิจยัและพฒันา
หลกัสตูร  

3. รูปแบบเชิงแผนผงัความคิด (Schematic Model) เป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
ทฤษฎีและข้อเท็จจริง และพิสูจน์ได้ถึงความคิดท่ีส่ือสาระ (Content) ผลลพัธ์ทางความคิด และ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของบคุคลผ่านวิธีการคิด พบมากในงานวิจยัด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกบัทฤษฎีโครงสร้างทางสตปัิญญา (The Structure of Intelligence) และแบบจ าลองทาง
ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking Model) 

4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นสมการหรือสูตรทาง
คณิตศาสตร์ท่ีส่ือถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรศกึษา และเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ีได้ศึกษา
รูปแบบเชิงภาษาเสร็จสิน้ พบมากในงานวิจยัทางจิตวิทยาและศกึษาศาสตร์ 

5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) เป็นเทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
เชิงสาเหตแุละผลของตวัแปรท่ีศึกษาด้วยเทคนิค Path Analysis เพ่ือน าผลกระบวนการวิเคราะห์
ทางรูปแบบเชิงภาษาให้เกิดความชดัเจนอีกระดบัหนึ่ง โดยมีการก าหนดสมมติฐานการวิจยัก่อน
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ล่วงหน้า และเม่ือเสร็จสิน้ จึงต้องน าผลการวิเคราห์เชิงเหตแุละผล น ามาอธิบายรายละเอียดด้วย
ภาษา แผนภมูิ แกรนท์ชารต และรูปภาพ พบมากในงานวิจยัด้านศกึษาศาสตร์ 
 Smith et al. (1988) ได้เสนอรูปแบบ จ าแนกไว้ 2 ประเภท ดงันี ้

1. รูปแบบเชิ งป ฏิบัติ  (Practical Model or Model-of) เ ป็นการประ เมิ น
สภาพแวดล้อมทัว่ไปขององค์กร/ชมุชน/หนว่ยงาน แบบมีสว่นร่วม และมีรูปแบบการแสดงออกทาง
ความคดิในแบบจ าลองทางกายภาพ เชน่ แบบจ าลองรถยนต์ แบบจ าลองภาพอากาศยาน เป็นต้น 

2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็นแบบจ าลองท่ี
สร้างขึน้เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและข้อเท็จจริงในสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏ และหลกัทฤษฎีมิใช่
รูปแบบหรือแบบจ าลอง แต่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีมี
องค์ประกอบร่วมกนั 
 6.3 องค์ประกอบของ “รูปแบบ” 
 งานวิจยัเป็นจ านวนมากนิยมอ้างอิงมโนทศัน์ของ Keeves (1997: 386-394 อ้าง
ถึงใน ทิศนา แขมณี, 2545: 218) ทาคาโอะ มิยากาวะ (1986: 15 อ้างถึงใน วิมล จนัทร์แก้ว, 2555: 
80-81) ในงานวิจัยท่ีจ าเป็นต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาวิจัยจนได้  “องค์ประกอบ” ของ
รูปแบบท่ีดี พอสรุปสงัเขปดงันี ้  

1. Prediction แสดงให้เห็นแนวทางการท านายผลท่ีจะเกิดขึ น้ด้วยการ
ตรวจสอบโดยวิธีการสงัเกตหรือประสบการณ์จริงแบบพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์  

2. Causal Relationship แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างท่ีมุ่งอธิบายเชิง
สาเหตแุละผลของตวัแปรท่ีศกึษา/ปรากฏการณ์/เร่ืองราว 

3. Imagination, Concept and Interrelations แสดงกลไกเชิ ง เหตุผลของ
ปัญหาการวิจยัท่ีมุง่แสวงหาค าตอบด้วยการสร้างจินตนาการ ความคดิรวบยอด และความสมัพนัธ์
ทางมิติของความคิด ท่ีมีส่วนส าคัญในกระบวนการขยายขอบเขตประเด็นวิเคราะห์วิจัยเพ่ือ
สืบเสาะแสวงหาความรู้เสริม 

4. Structural Relationship-oriented rather than Associative Relationship 
แสดงความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างตามเปา้หมายในการวิจยัมากกวา่ความสมัพนัธ์เชิงเช่ือมโยงหรือ
ภาพรวม ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตสิ่งท่ีต้องการค้นหา 
 6.4 การประเมิน “รูปแบบ” 

  การวิจัยใดก็ตามท่ีมุ่งแสวงหารูปแบบและองค์ประกอบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างบนฐานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เพ่ือบรรยายสิ่งท่ีเป็นผลลัพธ์ของความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษาด้วยการอาศยัรูปแบบ/ต้นแบบ การด าเนินกิจกรรมในองค์กร/โครงการ จึง
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เป็นสิ่งท่ีแสดงความรู้เบือ้งต้นและความรู้เชิงลึก ดงัท่ี Maduas, Scriven & Stufflebeam (1983: 
399-402 อ้างถึงใน วิมล จันทน์แก้ว, 2555: 81) ได้เสนอทัศนะเก่ียวกับแนวทางการประเมิน
รูปแบบท่ีนา่สนใจ ประมวลความคดิเห็นดงักลา่วได้ดงันี ้

1. การประเมินความเป็นไปได้ของมาตรฐานของรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกบั
การน าไปสูภ่าคปฏิบตัจิริง 

2. การประเมินด้านประโยชน์ทางการตอบสนองต่อมาตรฐานความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมายท่ีจะน ารูปแบบไปใช้ 

3. การประเมินด้านความเหมาะสมทางกฎหมายและคณุธรรม 
4. การประเมินความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือ เก่ียวกบัมาตรฐานทางเนือ้หา

และมาตรฐานทางปฏิบตัใินระดบัองค์กร/สากล 
นอกจากนี ้การพฒันารูปแบบทางการบริหารจัดการในทางสงัคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์จะพบว่า สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณมีส่วนช่วยในการพิจารณาวิเคราห์ความ
ถกูต้อง ความเช่ือมัน่ และความน่าเช่ือถือของผลลพัท์ทางข้อมลูวิจยัท่ีได้ร่วมกบัการประกอบการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพไปด้วยกัน ด้วยเหตุผลท่ีว่า รูปแบบท่ีเกิดขึน้จะต้องอธิบายโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเร่ืองท่ีศึกษา จนน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือ
ความสมัพนัธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ตามกรอบทฤษฎีท่ีน ามาประยกุต์ 
 6.5 การพัฒนา “รูปแบบ” 
 จากฐานแนวคิดในการพัฒนา “รูปแบบ” ของนักวิชาการส าคัญ เช่น Steiner 
(1990: 108), Keeves (1997), วิมล จันทน์แก้ว (2555) และ ฉลาด จันทรสมบตัิ (2550) ช่วยให้
การจัดระบบความคิดท่ีผู้ วิจัยโครงการต่าง ๆได้ตระหนักถึงการก าหนดมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ค าถามหลกัท่ีจะน ามาท าการวิจยั ได้แก่ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ วิธีการของการได้มาซึ่งรูปแบบ 
ผลลพัท์ของสิ่งท่ีค้นพบ และแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีมีความเป็นนามธรรมสงูจนน าไปสู่
นวตักรรมใหม่ทางการคิดของผู้ เป็นนกัวิจัย พอสรุปภาพประกอบของขัน้ตอนการสร้างหรือการ
พฒันา “รูปแบบ” ดงัภาพลา่ง 
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ภาพประกอบท่ี   ขัน้ตอนการสร้าง/พฒันา “รูปแบบ” 
 
 วิธีการวิจัยโดยใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้นัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องผ่านกระบวนการ 2 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสร้าง /พัฒนา “รูปแบบ” เป็นขัน้ต้นของการน าร่างโครงความคิด /
โครงงาน จากการปริทรรศน์วรรณกรรมส ารวจท่ีได้ด้วยการจดัล าดบัเชิงโครงสร้าง องค์ประกอบท่ี
เป็นเกณฑ์คร่าว ๆ (Propositions) จากนัน้จึงน าโครงงานพฒันาให้เป็นร่างต้นแบบ ปรับปรุง และ
แก้ไข โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากข้อมูลสารสนเทศอีกครัง้ ตรวจสอบซ า้ ๆ เพ่ือทบทวน
ความเช่ือมั่นในกระบวนการเดิมท่ีใช้หาค าตอบ หรือข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยผู้ อ่ืนท่ีให้ทิศ
ทางการพิสจูน์ร่างโครงงานท่ีสร้างขึน้ไว้ จึงด าเนินการคดัเลือกองค์ประกอบ /ตวัแปรย่อยอ่ืนท่ีเกิน
จากขอบเขตสิ่งท่ีศกึษา 

2. การทดสอบหาค่าความตรงเชิงเนือ้หาความสัมพันธ์ทางองค์ประกอบท่ี
ก าหนดขึน้เป็นรูปแบบ (Validity) หรือ ระบบของหน่วยโครงสร้างหลัก-รอง และรูปแบบแนว
ทางการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการน าข้อเสนอโครงงาน /ร่างโครงความคิด (ชั่วคราว/รอการ
ตรวจสอบ) สู่กระบวนการจดักระท ากับข้อมลูดงัท่ีก าหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจยั เพ่ือประเมินความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในระดับของความเหมาะสมของเนือ้หา/อิทธิพลทางองค์ประกอบเชิง
ทฤษฎี/ระบบโครงสร้างหลกั-รอง และในระดบัของความเป็นไปได้ของรูปแบบแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลงสู่แผนปฏิบตัิการ บางครัง้อาจต้องมีการ
ทดลองประสิทธิภาพของ “รูปแบบ” กับ “สภาพแวดล้อมจริง” เพ่ือให้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้มีความ
สมบรูณ์และมีความนา่เช่ือถือ 
 

มโนทศัน์ 
(Concepts) 

ตวัแปร 
(Variables) 

ขอ้เสนอ 
(Propositions) 

รูปแบบ 

(Models) 

ผลลพัธ์ของการท านาย 
(Solution) 

การวดั ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 

ค าท านาย 
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ตอนที่ 7  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาได้ส ารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใกล้เคียงกับ
บริบทพืน้ท่ีเป้าหมายด้านการพิพิธภัณฑ์ พบว่า ปัจจุบันได้มีผู้ ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของ
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ยงัคอ่นข้างน้อย (รวมถึงการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์)  แตมี่เอกสารและ
งานวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจดัตัง้และการบริหารจดัการพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์พอสมควร ทัง้นี ้การ
ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดการสารสนเทศในหมวดงานวิจัยวิทยานิพนธ์ (พิพิธภัณฑ์) มีไม่ถึง
จ านวน 1000 เร่ือง ทัง้ ๆ ท่ีมีการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายในประเทศไทยในปัจจบุนั 
และการใช้จา่ยเพ่ือการลงทนุกิจการด้วยงบประมาณของแผน่ดนิไทยท่ีมีมลูคา่สงู จงึเป็นสิ่งท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการแสวงหาโอกาสทางเปา้หมายกบัการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการอ่ืน ๆ (ภาครัฐ
และภาคเอกชน) และวิเคราะห์โครงงานก่อนท่ีจะสรุปเป็นผลข้อมูลการวิจัยในประเด็นระบบ
โครงสร้างของการบริหารและกรอบความคิดของแนวทางในด้านการบริหารจดัการ ฯลฯ ท่ีเสนอ
สาระส าคญัในข้อเสนอโครงร่างของรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์นัน้ ๆ เพราะเป็นการลงทุนด้าน
งบประมาณ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ จะน าไปสู่การวางแผนวิธีด าเนินการวิจยัด้วยหลกัการ
ประยกุต์ใช้เคร่ืองมือในการวางแผนโครงการท่ีเหมาะสมตอ่ไป   
 ในการเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีเป็นแบบจ าลอง
แสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัและพฒันา “รูปแบบ
การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย” ผนวกกับ ทิศทางในการพิจารณาเชิงส ารวจเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง ทศันคติ และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของ “ความสมัพนัธ์ทางองคาพยพในระบบ
วงจรชีวิตของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัฒนธรรมกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผน
ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน” ท่ีได้บูรณาการวิถีของแนวคิดและ
หลกัการพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา บทความวิจยั สารสนเทศจากแหล่งความรู้หลากหลายและ
ภายในระบบสารสนเทศจากแหลง่ความรู้ขององค์กรธุรกิจการบนิ แบง่เป็น 3 หมวด ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้ 

1. รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
 เฉลิมชัย ห่อนาค (2540) ได้ให้แนวทางการเตรียมการส าหรับพิพิธภัณฑ์ใน

อนาคตว่า ไม่ควรยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ต้องมีการเปล่ียนแปลงตามวิถีโลกานุวตัร โดยเร่ิมต้น
ด้วยการวิเคราะห์ทบทวน 3 ประการ คือ 1. ทบทวนให้เกิดความแน่ชดัด้านปัญหาของประเทศ ซึ่ง
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อาจก าหนดโดยหยาบ ๆ เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประเทศ ระดบัหนว่ยงาน และระดบัครอบครัวหรือ
ตวับคุคล และ 2. ทบทวนบทบาท กิจกรรม นิทรรศการ การด าเนินงานในอดีต และขีดความพร้อม
ของตน โดยน าเอาข้อสรุปจากทัง้ 2 ข้อท่ีกล่าวมา เพ่ือวางสถานภาพ (Position) ของตน เพ่ือให้รู้
บทบาทและหน้าท่ี 

 ธัญญา น่วมด้วง (2538) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน จงัหวดัอา่งทอง” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน จังหวัดอ่างทอง  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญของการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน และต้องการให้มีการจัดตัง้อย่างยิ่ง เพราะเป็น
โครงการท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาและการพฒันาในด้านต่าง ๆ โดยให้ขึน้ตรงต่อจงัหวดั และมี
ผู้ ว่าราชการจงัหวัด ศึกษาธิการจงัหวัด และศนูย์วฒันธรรมจงัหวัด เป็นแกนน าในการจัดตัง้ ซึ่ง
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการจัดตัง้โดยอาศัยส่ือทุกรูปแบบ ด้านการให้ความ
ร่วมมือส่วนใหญ่จะช่วยในด้านการประชาสมัพนัธ์และแนะน าแหล่งบคุคลท่ีจะบริจาควตัถสุิ่งของ
เพ่ือจดัแสดง ด้านการบริหาร การด าเนินการ เห็นว่าควรเป็นในรูปคณะกรรมการท่ีมีตวัแทนจาก
ประชาชนท่ีมีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับแกนน าในการจัดตัง้ โดยมีอิสระในการ
บริหาร ด าเนินการแบบเอกชน เนือ้หาในการจดัแสดงจะต้องแสดงถึงเอกลกัษณ์ในท้องถ่ิน และ
เห็นด้วยกบัการน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน โดยจะต้องใช้อยา่งเหมาะสม
สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจดัแสดงเป็นส าคญั” 

 อารีย์ อัศวนุภาพ (2531) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอาศยัข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร นกัวิชาการ 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการจดัท าพิพิธภณัฑ์ และประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
ใช้บริการพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า 1. คณะกรรมการด าเนินงานจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมาจากประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน เพราะเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ในจงัหวดัและส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง 2. อาคารและสถานท่ีตัง้ ควรเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ี
สร้างขึน้โดยเฉพาะ และตัง้อยู่ในสถานท่ีท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน 3. พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมี
เนือ้หาการแสดงในด้านวิถีทางการด าเนินชีวิต และพฒันาการความเป็นมาของท้องถ่ินเสนอในทกุ
แห่ง 4. เทคนิคในการจดัแสดง ควรใช้วิธีการแสดงด้วยวตัถุท่ีเป็นของจริง มีค าบรรยายประกอบ 
และจดักิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีสว่นร่วม โดยจดันิทรรศการในลกัษณะท่ีต้องมีสว่นร่วมในการให้เกิดการ
แสดงในเร่ืองนัน้ ๆ 5. การจัดบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ชม ควรมีการจัดบริการน าชม
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แนะน ารายละเอียดในพิพิธภณัฑ์ การจดัป้ายแผนผงับอกทิศทาง การมีเอกสารประกอบ การชม
พิพิธภัณฑ์ และการจดับริเวณท่ีพกัผ่อนภายในพิพิธภณัฑ์ 6. การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ ควร
ด าเนินงานโดยหน่วยงานราชการภายในท้องถ่ินนัน้ ๆ และควรแบง่การท างานออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายเทคนิค (7) งบประมาณ ใช้งบประมาณแผ่นดิน เงินบริจาคจาก
เอกชน และการจดักิจกรรมหารายได้ และ (8) การประชาสมัพนัธ์ ควรมีการประชาสมัพนัธ์อย่าง
ตอ่เน่ือง และควรใช้ส่ือทกุรูปแบบ โดยเฉพาะส่ือทางวิทยแุละโทรทศัน์มากท่ีสดุ 

ธวัชชัย ผลเพิ่ม (2523) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบจ าลองการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์
การศึกษาจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทาง
การศกึษา เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ และประชาชนทัว่ไปท่ีมีผลตอ่การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การศกึษาจงัหวดั 
และเพ่ือเสนอแบบจ าลองการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การศกึษาเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แตอ่าจมี
อุปสรรคในเร่ืองงบประมาณ และเห็นว่าโครงการเป็นท่ีน่าสนใจ และควรจะรีบด าเนินการทันที 2. 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ปัญหาส าคญัในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การศึกษาคือ รัฐบาลไม่ให้
ความสนใจสนบัสนนุเท่าท่ีควรในด้านงบประมาณ และขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์การศึกษาจงัหวัด และ 3. ในการตรวจรับรองร่างแบบจ าลอง ผู้ทรงคณุวุฒิมี
ความเห็นวา่แบบจ าลองการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การศกึษาจงัหวดัอยู่ในขัน้ “ดี”    

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับครู 
พบว่า  การประเมินความต้องการจ าเป็นส่วนมากเป็นความต้องการจ าเป็นเก่ียวกบัตวัครูโดยตรง  
วิธีการท่ีใช้ในการวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นส่วนใหญ่ใช้การวิจยัส ารวจ  หรือวิจยับรรยาย  
และหลายงาน วิจยัใช้วิธีวิจยัแบบพหุวิธี (Multi  Method) โดยมีทัง้การส ารวจด้วยแบบสอบถาม  
สมัภาษณ์  ใช้ข้อมลูทตุิยมาน  การจดักลุ่มสนทนา  การสงัเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งในการ
วิจยัการประเมินความ ต้องการจ าเป็นในการพฒันาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
ครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย  เป็น
วิธีการท่ีสะดวก  เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบตามค าถาม
เหมือนกัน  สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล (เชาว์  อินใย, 2543 : 193) สอดคล้องกับสุวิมล  ว่อง
วาณิช (2548 : 213) ท่ีกล่าวว่าวิธีการ ส ารวจด้วยแบบสอบถาม  เป็นวิธีการวิจยัท่ีนิยมใช้  เพราะ
กระบวนการเก็บข้อมลูด าเนินการได้ง่าย ไมซ่บัซ้อน 

 การประเมินความต้องการจ าเป็น ในการพฒันาครูผู้สอนด้านการจดัการเรียนรู้คิด
วิเคราะห์ในครัง้นี ้ ผู้ วิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy  
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model) ซึง่มีความส าคญัและเหมาะสม  เน่ืองจากในการประเมินความต้องการจ าเป็น  ควรมีการวิจยั
เพ่ือศกึษาสภาวะเป็นความแตกตา่งก่อน  เพ่ือระบคุวามต้องการจ าเป็นทัง้หมดและเลือกเฉพาะความ
ต้องการจ าเป็นท่ีส าคญัมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา  ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ  ต้องอาศยัทัง้ความรู้ในด้านการจดัการเรียนรู้  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้หรือ
การปฏิบตัิจริงของครูผู้สอนและเจตคติการจดัการเรียนรู้  เจตคติท่ีดีย่อมส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดนีก็้เป็นเง่ือนไขส าคญัเง่ือนไขหนึ่งท่ีจะไปสู่ความส าเร็จของการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
ได้ เพราะการมีเจตคติท่ีดีย่อมส่งผลให้ครูผู้สอนปฏิบตัิได้ดีด้วยการ ปฏิบตัิของครูสามารถสะท้อนได้
จากผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนเพราะผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยแคไ่หน นัน้ส่วนหนึ่งมาจากการจดัการ
เรียนรู้ของครู  ความหลากหลายของวิธีการเรียนรู้  การรู้จักและการใช้เทคนิค รูปแบบการสอน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ให้ความส าคญักบัเทคนิค  วิธีการท่ีน ามาใช้ และบทบาทของ
ผู้ เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้  ดงันัน้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูด้านการ
จดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์จึงควรประเมินในทุกด้านท่ีกล่าวมา   และการจดัการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
แม้ว่าจะด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม  แต่ยังเป็นเร่ืองท่ีมีการน าไปปฏิบตัิน้อย  ภูมิหลังของ
ครูผู้สอนจงึเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะศกึษา  การพฒันาบคุคลให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์เป็นการพฒันาท่ี
ตรงตามสภาพความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริง  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจขนาดของโรงเรียนและระดบัช่วงชัน้
ท่ีสอนตา่งกนั  จะมีความต้องการจ าเป็นท่ีแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

บุ รี  บู ร วัฒน์  (2543) ไ ด้ท าการวิจัย เ ร่ือง  “ รูปแบบและการด า เนินงาน
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอบุลราชธานี” ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี มีห้องการจัดแสดง 10 ห้อง เน้นการจัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคด 
ส่วนมากใช้ของจริงน ามาจัดการแสดง โดยน าศิลปวัตถุ โบราณวัตถุตัง้แสดงบนแท่นฐานในตู้
กระจก เช่น พระพทุธรูป ตวัอย่างหิน แร่ ศิลปหตัถกรรมในครัวเรือน ผ้า รองลงมาเป็นรูปภาพและ
แผนท่ี ภาพลายเส้น หุ่นจ าลอง เช่น หุ่นจ าลองการเล่นดนตรีพืน้เมือง ผาแต้ม และมีการสาธิตการ
ทอผ้า การหลอมเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว 

การด าเนินงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
งานวิชาการ บริการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ งานทะเบียนและคลงัพิพิธภณัฑ์ งานรักษาความ
ปลอดภัย และงานธุรการและพสัด ุปัญหาในการด าเนินงานคือ  ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
พิพิธภัณฑสถานท าให้ไม่สามารถระดมบุคคลในท้องถ่ินเข้ามาร่วมงานได้ ท าให้เกิดปัญหาด้าน
วิชาการ เช่น ไม่มีการศกึษาค้นคว้าวิจยั การจดันิทรรศการพิเศษและชัว่คราว และปัญหาด้านงาน
คลงัพิพิธภณัฑ์ การลงทะเบียนวตัถใุนพิพิธภณัฑสถาน 
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พันธ์ทพิย์ จันทมิาตย์ (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “แนวทางการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึง้ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี” ผลการวิจัย
พบวา่ การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีปัญหาในด้านการขาดความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารจดัการ ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีไมมี่ความตอ่เน่ืองใน
การบริหารจดัการและขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนใน
พืน้ท่ี และแนวทางการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เห็นว่าต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยแต่งตัง้จากผู้น าชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้ทรงคณุวฒุิในพืน้ท่ี/นอกพืน้ท่ี ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวโุส นกัวิชาการด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน ส่วน
ราชการในพืน้ท่ี ผู้แทน จากหน่วยงานตา่ง ๆ ผู้น าศาสนา เป็นต้น ต้องมีการประสานขอค าปรึกษา
และค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมาอบรมให้ความรู้เร่ืองการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ใน
ด้านตา่ง ๆ และเป็นศนูย์กลางในการดงึให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นในการพฒันา 
 2.  โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
 ชาญวิทย์ แสนสุข (2541) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การบิน
และอวกาศแห่งชาติ” ผลการวิจยัพบว่า โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ ท่ี
ได้รับการตรวจรับรองจากผู้ทรงคณุวฒุิแล้วนัน้ มีปรัชญาการด าเนินงาน คือ การเรียนรู้อดีต ศกึษา
ปัจจบุนั ก้าวทนัโลก ปณิธาน คือ การเป็นผู้ประสานงานในการจดัเก็บ ตัง้แสดงมรดกทางการบิน
และอวกาศ และสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เยาวชนรักในการบิน เป้าหมายในการด าเนินงาน
ให้บริการเยาวชน ผู้ สนใจเฉพาะเร่ือง นักท่องเท่ียว และชาวต่างประเทศ เป้าหมายระยะเวลา
ด าเนินการมี 3 ระยะ คือ ศกึษาความเป็นไปได้ ออกแบบก่อสร้าง และบริหารจดัการเปิดด าเนินการ 
โดยในระยะ 5 ปีแรก เป็นผู้ประสานงานตัง้แสดง ต่อไปด าเนินการจัดเก็บ อนุรักษ์ และตัง้แสดง 
ระยะสดุท้ายขยายเครือข่ายออกไปสู่ภูมิภาค นโยบายของพิพิธภณัฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ 
ครอบคลุมด้านบริหารวิชาการ และเทคนิค โครงสร้างการจดัหน่วยงานเป็นแบบอิสระจากระบบ
ราชการ ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ แบ่งสายงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายเทคนิคบุคลากรท่ีจะบรรจุในขัน้ต้นจ านวน 44 คน โครงการนีอ้ยู่บริเวณฝ่ัง
ตะวันตกของถนนพหลโยธิน ใช้ท่ีดินบางส่วนบริเวณพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศเป็นสถานท่ี
ก่อตัง้ ใช้งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง อาคารจัดแสดง ติดตัง้เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ
ตกแตง่สถานท่ีจ านวน 150, 172, 700 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) มีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 8 ปี   
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 โชค ไกรเทพ (2549) ได้ท าวิจยัเร่ือง “โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน (ไทย-รา
มนั) จงัหวดัปทมุธานี” ผลการวิจยัพบว่า โครงการนีมี้ปัจจยัสนบัสนนุท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
เป็นจดุแข็งท่ีเกิดจากความพร้อมของพืน้ท่ีหลายประการ เช่น ความพร้อมด้านสถานท่ีคือ อาคาร
ส าหรับใช้เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ มีอาคารโบราณหลายหลงัเป็นพืน้ท่ีวา่งเปลา่สามารถปรับปรุงใช้
เป็นสถานท่ีจดัแสดงศิลปโบราณวตัถไุด้ เช่น ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า ศาลจงัหวดัหลงัเก่า และ
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองหลงัเก่า โดยเฉพาะศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า ทางราชการได้ท าการปรับปรุง
พฒันาอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้ประโยชน์ได้ทนัที ในสว่นของวตัถสุิ่งจดัแสดง จากการส ารวจพบวา่ มี
โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและสิ่งของส าหรับการจดัแสดงพร้อมอยู่แล้วหลายรายการ ซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของส่วนราชการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคือ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและมีวัดหลายแห่งในเขตจังหวัดปทุมธานีท่ีเก็บรักษาสิ่งของมีค่า
เหล่านีเ้อาไว้ และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการน าวัตถุสิ่งของมาจัดแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ 
 ในด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของประชาชนในท้องถ่ิน จากผลส ารวจ
ความคดิเห็น และความต้องการของประชาชน ตลอดถึงนกัเรียน นกัศกึษา และจากผลการประชมุ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ต่างมีความเห็นตรงกันคือ เห็นด้วยท่ีจะให้มีการจดัตงั
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านขึน้ในจงัหวดัปทมุธานี โดยองค์กรประชาชนในท้องถ่ิน พร้อมจะให้ความร่วมมือ 
สนบัสนนุ เช่น ชมรมชาวไทย-รามญั และคณะกรรมการสภาวฒันธรรมจงัหวดั เป็นต้น นอกจากนี ้
ในส่วนของรูปแบบและแนวทางด าเนินงาน จากการสมัภาษณ์บุคคลผู้ มีความรู้ มีประสบการณ์
ด้านงานพิพิธภณัฑ์ ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์สามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานได้ และจากผลการศกึษาการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน และวิธีการแก้ปัญหาในแตล่ะด้าน 
ข้อมลูเหลา่นีมี้ประโยชน์และเป็นแนวทางท่ีดีส าหรับการด าเนินงานของโครงการนี ้
 ในด้านข้อเสนอแนะ จากผลการศกึษาข้อมลูความคิดเห็นของประชากลุม่ตวัอยา่ง
คือ กลุ่มนกัเรียน นกัศกึษา ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองการจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์ พบว่า ควรจดัให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนในโรงเรียน เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถใช้พิพิธภณัฑ์เป็น
แหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัศลิปวฒันธรรม และวิถีชีวิตชมุชนได้อยา่งแท้จริง กลุม่ผู้ มีความรู้ความช านาญ
งานพิพิธภณัฑ์โดยตรง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจดัแสดงควรใช้วิธีการท่ีผู้ชมสามารถเข้าไปสมัผสั
ได้ หรือเข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดงนัน้ ๆ ได้เช่น การแสดงในเร่ืองเคร่ืองปัน้ดินเผา ควรให้ผู้ชมได้
ทดลองฝึกท าเคร่ืองปัน้ดินเผาด้วยตนเองหรือในเร่ืองของเคร่ืองดนตรี ควรให้ผู้ชมได้ร่วมเลน่ดนตรี
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ด้วย สิ่งของท่ีน ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  ผู้ มีความรู้ความช านาญงานพิพิธภัณฑ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า ขอให้น าทรัพยากรทุกชนิดท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน รวมทัง้สิ่งของท่ีประชาชนไม่ใช้
ประโยชน์แล้ว น ามาจดัแสดงให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน โดยไม่ต้องลงทุนใน
การจดัซือ้ จดัหา เชน่ กระบงุ ตะกร้า ของใช้ในครัวเรือนเก่า ๆ เป็นต้น 
 ผู้วิจยัได้เสนอแนะว่า โครงการนีไ้ม่ได้จบสิน้เพียงการจดัตัง้บรรลผุลส าเร็จเท่านัน้ 
แตจ่ะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง ควรออกแบบการวิจยัเป็นระยะ ๆ เช่น การศกึษาวิจยัเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ น าผลการศึกษาวิจยัมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และควรน าเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 
เพ่ือให้เกิดผลตอ่การศกึษาเรียนรู้ของชมุชนอยา่งแท้จริง 
 ปิยะนุช บัวน า้จืด (2522) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “โครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ละคร
ไทย” ผลการวิจยัพบว่า การท าให้พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้เป็นพิพิธภณัฑ์สมยัใหมท่ี่เป็นเสมือนแหลง่การ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าชมเกิดการเรียนรู้มากกว่าจะมุ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเน้นการจัดแสดงวัตถุ
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ อีกทัง้ยังพบว่า การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนัจ าเป็นจะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ท่ีจะท าให้งานพิพิธภัณฑ์สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
แนวทางด้านการบริหารการตลาดเข้ามาใช้ในงานพิพิธภัณฑ์นัน้ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการบริหารทางการตลาดนัน้ จะท าให้องค์กรพิพิธภัณฑ์เข้า
ใจความต้องการของผู้ เข้าชมอย่างแท้จริง และสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชมได้อย่างสม ่าเสมอ ให้พิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต มี
ความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา และไมใ่ชส่ถานท่ีท่ีนา่เบื่ออีกตอ่ไป 
 วิรัช ปัณฑพรรธน์กุล (2545) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “โครงการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน” ผลการวิจยัพบว่า มีชุมชนหลาย ๆ แห่ง มีความพร้อมในการด าเนินการจดัตัง้
พิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาชุมชนทางเอกสารต่าง ๆ และการพิจารณา
ชมุชนท่ีมีการรวมตวักนัขึน้จริง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรมมีความแตกตา่งกนั ท าให้พบวา่ การศกึษาเพ่ือ
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ชุมชน จะต้องค านึงถึงหลักในการด าเนินการคือ ไม่ควรให้มีการผลักดันจาก
ภายนอกชมุชน เพ่ือให้มีการด าเนินการตา่ง ๆ ไม่ว่าทางใด ควรด าเนินการโดยให้การศกึษา ชีแ้นะ
แนวทางด้านการด าเนินการพิพิธภณัฑ์ เพ่ือให้ชมุชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้จงึจะถกูต้อง
สามารถท าให้พิพิธภณัฑ์เป็นของชมุชนจริง ๆ 
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 3. การบริหารพพิธิภัณฑ์ 
 ธีรพงศ์ บวรสุขวัฒน์ และคณะ (2553) ได้ท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตหิอศลิป กรมศลิปากรในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป มีศกัยภาพในการ
จดัการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป มีการตัง้เป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือการศึกษาเรียนรู้
เอกลกัษณ์ของมรดกของชาตแิละท้องถ่ินภายใน 10 ปีข้างหน้า เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์มีบคุลิกภาพท่ี
เหมาะสมแก่การให้บริการและมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว มีความโดดเด่น
ด้านท่ีตัง้และอาคารท่ีสวยงาม เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม มีท่ีตัง้อยู่ในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุงเทพ ฯ สามารถเช่ือมโยงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงได้โดยสะดวก 
ทัง้นี ้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป ควรมีการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลงานท่ีจัด
แสดงและเพิ่มพืน้ท่ีส าหรับการศึกษาค้นคว้าแก่นักท่องเท่ียวให้มากขึน้ และควรมีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดนิทรรศการให้มีความสอดคล้องกับแผนงานด้านการให้การศึกษา ซึ่งจะท าให้
สามารถพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือการศกึษาเรียนรู้ศลิปะได้ 
 สิริลักษณ์ กัลยา (2553) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบรูปแบบการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ทางวฒันธรรม ระหวา่ง พิพิธภณัฑ์วงัสวนผกักาดและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร” ผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดมีการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน มี
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีการบริหารจัดการโดย
หน่วยงานรัฐบาล มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนและนักศึกษา โดยผู้ เข้าชมของทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์ 
ส่วนใหญ่ตรงกบักลุ่มเปา้หมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่งทัง้ 2 พิพิธภณัฑ์มีพืน้ท่ีส าหรับจดันิทรรศการ พืน้ท่ี
เพ่ือการศึกษา พืน้ท่ีเก็บรักษาวัตถุ มีพืน้ท่ีส าหรับการด าเนินงานอนุรักษ์ / ซ่อมแซมวตัถุ มีพืน้ท่ี
สาธารณะ เช่น ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก จดุนดัพบ จดุพกัผ่อน ผู้บริหารหรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ทัง้ 2 
แห่ง มีความเห็นตรงกนัว่า พิพิธภณัฑ์ควรจดัให้มีการพฒันาเทคนิค รูปแบบในการจดัแสดงตา่ง ๆ 
มีการส่ือความหมายท่ีชดัเจนและน่าสนใจ เพ่ือสร้างความภูมิใจในมรดกของชาติ ควรจดัให้มีการ
พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ เก่ียวกับการบริหาร
จดัการพิพิธภัณฑ์ มีการปรับปรุงกระบวนการท าบนัทึกหลกัฐานและปรับปรุงการจดันิทรรศการ
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และการจดัแสดงให้น่าสนใจขึน้ เพ่ือเพิ่มจ านวนผู้ เข้าชม มีความต้องการในการจัดหาแหล่งทุน
สนบัสนนุการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ และการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือหารายได้ส่วนพนัธกิจหลกั
ท่ีมีความแตกต่างกันของพิพิธภัณฑ์ทัง้ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วงัสวนผกักาด ไม่มีพนัธกิจหลกัใน
การด าเนินงานด้านการวิจยั แผนงานด้านการให้การศึกษา การสนบัสนนุให้ชมุชนท้องถ่ิน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์จดัขึน้ และการกระตุ้นให้ชมุชนเห็นถึงความส าคัญของการสงวนรักษา
อนรัุกษ์มรดกของชาต ิแตเ่ป็นภารกิจหลกัของพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร 
 ส าหรับผลการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการของทัง้ 2 แหง่ พบวา่ เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนได้รับการสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ได้รับการพฒันาศกัยภาพในการท างาน มีการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดภาระ
งานและหน้าท่ีรับผิดชอบของบคุลากรในการท างานด้านตา่ง ๆ อยา่งมีความเหมาะสม  
 ผลการประเมินระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์ของนกัท่องเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พบว่า ทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์มีศกัยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ตามศกัยภาพด้านท่ีตัง้และอาคาร ด้านนิทรรศการและการให้ค าปรึกษา ด้านการบริหารและ
จดัการการท่องเท่ียวท่ีไม่แตกต่างกัน โดยพิพิธภัณฑ์ทัง้ 2 แห่ง มีความโดดเด่นด้านตวัอาคาร มี
ความสวยงามดึงดูดให้เข้าเท่ียวชม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องจดั
แสดง มีการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ เข้าชม เจ้าหน้าท่ีและภัณฑรักษ์มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิพิธภัณฑ์แก่ผู้ เข้าชม ซึง่นกัทอ่งเท่ียวและมคัคเุทศก์ให้คะแนนด้านความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์วงัสวนผกักาดมากกว่าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
พระนคร  
 ส าหรับการประเมินคุณภาพ / ศกัยภาพของพิพิธภัณฑ์ โดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า  
ภาพรวมของทัง้ 2 พิพิธภณัฑ์ มีศกัยภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั โดยด้านการอนรัุกษ์ / จดัการสิ่งแวดล้อม 
มีศกัยภาพมากท่ีสดุ ด้านการดงึดดูใจนกัท่องเท่ียว การเป็นแหล่งเรียนรู้ การรองรับการท่องเท่ียว 
และด้านการบริหารจัดการมีศกัยภาพมาก ส่วนด้านการจัดกิจกรรมนิทรรศการ มีศกัยภาพใน
ระดบัน้อย โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับพิพิธภัณฑ์ทัง้ 2 แห่ง ควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์ ปรับปรุง
ข้อมลูวิธีการจดัแสดงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ พฒันาบคุลากรด้านภาษา การให้บริการและหาชอ่งทาง
ในการเพิ่มงบประมาณของพิพิธภณัฑ์   
 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม (2552) ได้ท าการวิจยัโครงการ การออกแบบเบือ้งต้นและ
การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยัพบว่า เมือง
แม่ฮ่องสอนมีศกัยภาพเพียงพอ และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการจัดการเมืองในรูปแบบ
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พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แต่ยงัคงมีเง่ือนไขท่ีต้องให้ความส าคญั 6 ด้าน กล่าวคือ 1. กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชมุชนร่วมกบัหน่วยงานท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชน 2. การจดัตัง้องค์กรการ
บริหารจดัการศนูย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ต้องมาจากคนในชุมชนท่ี
สามารถรับฟังพดูคยุ เข้าใจคนในชมุชนและความเป็นเมืองแมฮ่่องสอน รวมถึงไมมี่สว่นได้สว่นเสีย
ในเร่ืองการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน 3. องค์กรหรือบุคคลท่ีต้องท าหน้าท่ีการบริหารจัดการ
ศนูย์ ฯ ต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจในการด าเนินงานของศนูย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน 4. สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วย
เศรษฐกิจระบบชุมชน 5. การจัดการท่องเท่ียวตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการท่องเท่ียวเชิงเคารพ 
(Respective Tourism) และ 6. แนวคดิ “พิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแมฮ่่องสอน” ต้องได้รับการสืบสาน
ด้วยการสืบทอดให้กบัเยาวชนหรือทางสถาบนัการศกึษาในเมืองแมฮ่อ่งสอน 
  มนัญญา นวลศรี (2552) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า ยังมีปัญหาการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมท่ีจัดไม่มีความหลากหลาย 
บคุลากรไม่มีความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และมีผู้ เข้าชมน้อย ส่วนแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์
ในด้านจดุมุ่งหมายและนโยบายท่ีได้รับฉันทามติ มีจ านวน 6 ข้อ คือ 1. เพ่ือให้เป็นแหล่งธ ารงและ
สืบทอดคณุค่า เอกลกัษณ์ และมรดกของชาติ 2. เพ่ือเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรม
ของท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  5. เพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 6. นโยบายควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการ
พิพิธภณัฑ์ท่ีได้รับฉันทามติ มีจ านวน 8 ข้อ คือ 1. เพ่ือมุ่งให้ประโยชน์ตอ่ชมุชน ควรมีการวางแผน
งานบริหารจดัการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 2. แผนงานระยะยาวควรเป็นแผนท่ีมีพืน้ฐานมาจาก
นโยบายของชาติ 3. แผนงานระยะสัน้ควรเป็นแผนประจ าปี ท่ีสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 4. งบประมาณควรมาจากการสนบัสนุนของรัฐบาลเป็นหลกั 5. ให้องค์กรท้องถ่ิน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 6. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ (7) ให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  (8) ควรวางแผนโครงการตามล าดบั ด้านบคุลากรท่ีได้รับฉันทามติมีจ านวน 7 ข้อ 
คือ 1. มีความรู้ตรงกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 2. มีใจรักด้านศิลปวฒันธรรมของชนชาติ 3. มีความรู้
ด้านภาษาตา่งประเทศในระดบัดี 4. มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีและมีจิตใจพร้อมให้บริการ 5. ควรเป็นนกั
ส่ือสารและนกัถ่ายทอดท่ีดี 6. ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการศกึษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างดี (7) ควรจัดให้ไปศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ทัง้ในและ
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ตา่งประเทศ ด้านกิจกรรมท่ีได้รับฉันทามติมีจ านวน 6 ข้อ คือ 1. ควรมีการจดักิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ 2. ควรมีการจดันิทรรศการทัง้ถาวรและชั่วคราว  3. ควรมีการจดักิจกรรมภาคสนาม 4. 
ควรมีกิจกรรมหลักท่ีเป็นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม 5. ควรจัดกิจกรรมตามความ
ต้องการของแตล่ะกลุม่เปา้หมาย และ 6. ควรจดัท าส่ือประเภทตา่ง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้านการ
ติดตามประเมินผลท่ีได้รับฉันทามติมีจ านวน 7 ข้อ คือ 1. ควรมีการติดตามประเมินผลทกุกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 2. ควรมีการน าผลการประเมินมาใช้ 3. ควรตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ประกอบด้วย บคุคลภายในและภายนอก 4. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
5. ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมิน 6. ควรมีการวางแผนมาตรฐานก ากับการตรวจสอบ เพ่ือให้
เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคณุภาพ และ 7.มีการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ด้านความต้องการการสนบัสนุนจากรัฐบาลท่ีได้รับฉันทามติมีจ านวน 5 ข้อ คือ 1. ควรจดัให้เป็น
วาระแห่งชาติ 2. ควรรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 3. ควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ 4. องค์กรท้องถ่ินควรมีบทบาทอย่างจริงจงัในการดแูลพิพิธภณัฑ์ และ 5. 
ควรจดัให้มีหนว่ยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินโดยเฉพาะ   
 ณัฐพงษ์ ถือด า และสมหมาย ป่ินพุทธศิลป์ (2550)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“ระบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมอย่าง
ยัง่ยืน ผลการวิจยัพบว่า พิพิธภณัฑ์ต้องมีการจดัการให้มีอาคารจดัแสดงท่ีมีเอกลกัษณ์ มีภูมิทศัน์
ท่ีสวยงาม มีห้องน า้ท่ีสะอาด มีท่ีนั่งพัก มีสถานท่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บุคลากรของ
พิพิธภณัฑ์ต้องใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีความรู้เร่ืองโบราณวัตถุท่ี
จดัแสดงเป็นอย่างดี การบริหารจดัการองค์กรต้องยึดแบบเอกชน การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ต้องมี
ชีวิต สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ มีข้อความบรรยายเป็นภาษาองักฤษ มีจดุขายท่ีชดัเจน และต้อง
มีการประชาสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและ
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม โบราณสถานต้องจัดให้มีอาคารส านักงาน อาคารจัด
นิทรรศการความเป็นมา และความส าคญัของโบราณสถาน มีห้องน า้ไว้ให้บริการนักท่องเท่ียว 
จดัหาบคุลากรประจ าโบราณสถานแตล่ะแหง่ เพ่ือท างานฝ่ายวิชาการและบริการนกัทอ่งเท่ียว และ
จดัให้เป็นแหลง่เรียนรู้ มีลานจอดรถเพียงพอ ห้องน า้สะอาด 
 สิรินยา จุรุเทียบ (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การน าเสนอระบบจัดการ
พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือการศึกษาของชุมชน พบว่า สภาพและบทบาทงานบริการ
การศกึษาของพิพิธภณัฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการจดัแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัท้องถ่ิน มีประโยชน์
ในหลายด้าน ทัง้การให้ความรู้ ความรู้สึกภูมิใจในภูมิล าเนา และสนุกสนานเม่ือเข้าชม สามารถ
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น าไปใช้ประโยชน์ในการสอนได้หลายวิชา ส่วนปัญหาและความต้องการเ ก่ียวกับการบริการ
การศกึษาของพิพิธภณัฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจบุนัยงัไม่สนองตอบตอ่ความต้องการของชมุชน
ได้ทัง้หมด ทัง้การบริการข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอธิบาย และการประชาสัมพันธ์ โดยชุมชน
ต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ี น าชม และเพิ่มเนือ้หาภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เพิ่มส่ือสิ่งพิมพ์ห้องสมดุ คอมพิวเตอร์และประสานงานกบัโรงเรียนหรือศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน 
มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนหนว่ยงานตา่ง ๆ   
 นิรมล พงศ์สถาพร (2544) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาเพ่ือเสนอแนะวิธีการ
จัดพิพิธภัณฑสถานประจ าแหล่งโบราณคดี บ้านโป่งมะนาว ต าบลห้วยขุนราม จังหวัดลพบุรี ” 
ผลการวิจยัพบว่า พิพิธภณัฑสถานประจ าแหล่งโบราณคดี บ้านโป่งมะนาว เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาด
เล็ก ตัง้อยู่ในชุมชนท่ีผู้คนในชุมชนนัน้ เป็นทัง้วตัถุจดัแสดง เป็นทัง้เนือ้หาการจดัแสดง ตัง้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม มีวฒันธรรมท่ีบอกเล่าสืบต่อกันมา ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์วฒันธรรม 
และเป็นศนูย์กลางการพฒันาท้องถ่ิน สิ่งท่ีน ามาจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์คือ โครงกระดูกท่ีขุดพบ
ภายในเขตวดัโป่งมะนาว และโบราณวตัถุท่ีขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท าจาก
เหล็ก เคร่ืองประดบัท าจากส าริด ท่ีจะรวบรวมได้ ซึ่งมีประมาณ 500 ชิน้ ผลส าเร็จของการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทัง้หนว่ยงานราชการ นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญ และ
ประชาชนในหมู่บ้านโป่งมะนาว โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้ผลักดนัให้เกิดพิพิธภัณฑ์ แหล่งนีข้ึน้มา 
ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานมีหลายประการ เช่น ปัญหาการอนุรักษ์ โบราณวตัถุหรือการรักษา
ความปลอดภยัให้กบัโบราณวตัถ ุปัญหาการขาดความรู้และความเข้าใจของประชาชนในหมู่บ้าน 
ปัญหาการจดัแสดงโบราณวตัถ ุเน่ืองจากใช้ศาลาการเปรียญของวดัเป็นท่ีจดัแสดง ไม่สะดวกต่อ
การเข้าชม เพราะสงฆ์เป็นผู้ ดูแล ไม่สามารถอ านวยความสะดวกได้ตลอดเวลา ปัญหาขาด
วิทยากรในการน าชม และปัญหาเก่ียวกบังบประมาณในการด าเนินงาน 
 ผู้วิจยัได้เสนอแนะว่า วิธีการจดัการพิพิธภณัฑสถานประจ าแหล่งโบราณคดี บ้าน
โป่งมะนาวจะประสบผลส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขุนราม จะต้องเพิ่มความเอาใจใส่
ดแูลให้มากขึน้ โดย เพิ่มการสนบัสนุนทัง้ด้านงบประมาณ จดัหาบคุลากรไปรับผิดชอบดแูล และ
บริหารจัดการโดยต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว จัดหาผู้ มีความรู้
ความสามารถ เข้ามาบริหารจดัการและเป็นพ่ีเลีย้งให้กับชุมชนจนกว่าชุมชนจะมีความเข้มแข็ง
เพียงพอท่ีจะดแูลตนเองได้ 
 ชลพงศ์ อารมย์ดี (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “บทบาทของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ร้อยเอ็ด ในฐานะพิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง” ผลการวิจยัพบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
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ร้อยเอ็ด จัดตัง้ขึน้ตามแนวคิดของกรมศิลปากร เพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองท่ีมุ่งเน้นการ
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับเมืองร้อยเอ็ดในด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิทยา บคุคลส าคญั โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะพืน้บ้าน วิ ถี ชีวิตประเพณี และศิลป -หัตถกรรมผ้าไหม ส่งผลให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด มีบทบาทในด้านการศึกษา บทบาทในการสร้างจิตส านึกและ
ความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน และบทบาทในการจัด
แสดง รวมทัง้มีบทบาทรองในด้านการเป็นแม่แบบของพิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง บทบาททาง
เศรษฐกิจ และบทบาททางการเมือง แม้ว่าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ถกูก าหนดให้มีฐานะ
เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของรัฐมากกว่าพิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง และเปล่ียนไปเป็น
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติประจ าเมืองท่ียงัยึดติดอยูก่บันิยามของชาติท่ีเป็นรัฐในอดุมคต ิดงันัน้ จงึ
ไม่อาจกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด มีฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองตาม
แนวคดิของกรมศลิปากร  สามารถน าไปเป็นต้นแบบของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ประจ าเมืองแห่งใหม่ 
เพ่ือให้สามารถบริการชมุชนได้อยา่งแท้จริง 
 อัจฉรานันท์ นิยมไทย (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน วดัพรหมราช ต าบลตมู อ าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา” 
ผลการวิจยัพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวดัพรหมราช 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย 
เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากน้อยไปหามากได้ดงันี ้ด้านการบนัทึกข้อมลูและจดัท าทะเบียนวตัถสุิ่งของ 
ด้านการจดัหาเก็บรวบรวมวตัถเุพ่ือการจดัแสดง ด้านการดแูลรักษาวตัถใุห้คงทน ด้านการจดัแสดง 
ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการให้บริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 2. ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชมุชน ในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน วดัพรหมราช ต าบลตมู 
อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามสถานภาพของบุคคลในชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้น าชมุชนและกลุม่ประชาชน พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 โดย
ผู้น าชุมชนมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงกว่าประชาชน ทัง้ในภาพรวมรายด้าน และรายข้อ ทัง้ 6 ด้าน 
และ 3. แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชมุชน ในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน วดัพรหม
ราช ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่ จะมี
แนวทางในการพฒันาการมีสว่นร่วม โดยการจดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ด้วยการให้
ชุมชนมีส่วนร่วม ในการคดัเลือกตวัแทนและจิตอาสา จดัเป็นฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ทัง้ 6 ด้าน โดยมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นศนูย์กลางใน
การดงึให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแห่งนีต้อ่ไป ส าหรับด้านการจัด
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แสดง ด้านการให้บริการการศกึษาและการประชาสมัพนัธ์ มีแนวทางการพฒันาการมีสว่นร่วมของ
ชุมชนเพิ่มเติม ได้แก่ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมาร่วมด าเนินการและ
การให้โรงเรียนเป็นผู้น าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการให้บริการการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
ได้แก่ การจดัประกวดผลงานนกัเรียน และออกแบบแผ่นพบัน าชมพิพิธภัณฑ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งแท้จริง 
 สันติภาพ ค าสะอาด (2553)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ศิลปกรรมท้องถ่ินภาคอีสาน” เพ่ือเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปวตัถท่ีุเป็นสมบตัิล า้ค่าของ
ท้องถ่ิน” ผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถ่ินภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาท่ี
หลากหลายและแตกตา่งกนัแตล่ะพืน้ท่ีเปา้หมาย เพ่ือเก็บรักษาวตัถสุิ่งของท่ีเป็นสมบตัิของบรรพ
บรุุษ สภาพและปัญหาการบริหารจดัการในปัจจบุนัพบว่า ชมุชนหรือผู้ดแูลขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีถกูต้อง ขาดเงินทนุสนบัสนนุ และขาดเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลประจ า ท า
ให้บางครัง้ถกูปลอ่ยไว้โดยไมมี่ผู้ดแูล การพฒันาการจดัการพิพิธภณัฑ์ศลิปกรรมท้องถ่ินภาคอีสาน 
เพ่ือให้คงอยูแ่ละสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น โดยไมมี่อะไรสญูหายนัน้ ต้องมีการสร้างรูปแบบท่ีท าให้ชมุชน
มีความรู้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่า การ มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา ทกุกิจกรรมควรมีสว่นร่วมจากชมุชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชน 
 สุนันทา คงสาย (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม
โดยชมุชน: กรณีศกึษาพิพิธภณัฑ์ จิปาถะภณัฑ์สถาบนับ้านคบูวั จงัหวดัราชบรีุ” ผลการวิจยัพบว่า 
กระบวนการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมของพิพิธภณัฑ์ จิปาถะภณัฑ์สถาบนับ้านคบูวั ตัง้ขึน้
จากการริเร่ิมของชุมชนหลายองค์กรในพืน้ท่ี เกิดจากความรู้สึกส านึกท่ีจะตอบแทนแผ่นดินเกิด 
ร าลึกถึงเหล่าตระกูลไทย-ยวน ท่ีได้สืบทอดภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลานใช้ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีใน
กระบวนการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ จิปาถะภณัฑ์สถาบนับ้านคบูวั แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจของประชาชนเก่ียวกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชน ด้านการเงิน
สนับสนุนการตกแต่ง และด้านการร่วมมือร่วมใจให้ก าลังใจสนับสนุนของคนในชุมชน ส่วน
ประโยชน์ท่ีชมุชนได้รับจากการเกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์ จิปาถะภณัฑ์สถาบนับ้านคบูวั ได้แก่ เกิดการ
ร่วมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ดูแลและรักษาทรัพยากรทาง
วฒันธรรม เกิดศนูย์รวมชุมชนในการเก็บรวบรวม รักษา บอกเล่า เร่ืองราวต่าง ๆ ของชุมชนจาก
อดีตสูปั่จจบุนั เพ่ือสง่ผา่นไปยงัอนาคต และผลกระทบท่ีชมุชนได้รับจากการเกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์ 
จิปาถะภณัฑ์สถาบนับ้านคบูวันัน้ เกิดความขดัแย้งทางความคิดในชมุชนท่ีไม่เข้าใจวตัถปุระสงค์
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และประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์ชมุชน การเพิ่มขึน้ของการจราจรจากผู้มาเย่ียมชมท าให้ความสงบใน
ชมุชนเปล่ียนแปลงไป แตเ่ป็นชว่งเวลาสัน้ ๆ และวิถีชีวิตชมุชนท่ีเปล่ียนไปกลายเป็นชมุชนกึ่งเมือง
มากกวา่ชมุชนชนบท 
 สุจารีย์ จรัสด้วง (2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ภายใน
พืน้ท่ีฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี จากการคัดเลือกกรณีศึกษา จ านวน 4 แห่ง มีรูปแบบในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการท่ีแตกต่างกัน ถึงแม้เบือ้งต้นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร
ทัง้หมดจะได้รับการวางแผนงานและก าหนดนโยบายโดยส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
แต่ภายหลังจากการโอนภารกิจในการด าเนินงานให้ส านักงานเขตของแต่ละพืน้ท่ีปกครองเป็น
ผู้ บริหารจัดการและก าหนดแผนในการด าเนินงาน การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร ภายในพืน้ท่ีฝ่ังพระนคร ได้แก่ เขตวงัทองหลาง และเขตพญาไท ยงัคงยดึรูปแบบ
และกรอบแนวทางการบริหารจดัการจากส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว เป็นส าคญั โดย
ขาดการวางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของตน ตลอดจนขาดการน าชุมชน
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ฝ่ังธนบรีุ ได้แก่ เขตบางขนุเทียน และเขตบางกอกใหญ่ ท่ีมีการ
วางแผนงานและการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของตนเองท่ีมีความสอดคล้องกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับการ
ปฏิบตัิตามกรอบแนวทางการบริหารจดัการของส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว รวมทัง้มี
การน าชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การเป็นอาสาสมัครน าชม การ
บริจาคสิ่งของ การด าเนินงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนท้องถ่ิน นอกจากนัน้จาก
การศกึษาปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงานและการบริหารจดัการ พบวา่ การบริหารจดัการด้าน
บคุลากร ควรเลือกบคุลากรท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เช่น ควรน านกัพฒันาชมุชนเข้า
มาเป็นแกนน าส าคัญในการด าเนินงานควบคู่กับการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและบริหารจดัการ ตลอดจนการ
บริหารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีทัว่ถึง และครอบคลมุโดยเฉพาะ
ประชากรในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรู้สึกร่วมว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครมีขึน้เพ่ือชมุชนท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  
 ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะในการวิจยัคือ ควรมีการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการ เช่น การประชาสมัพนัธ์ การให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าชม การ
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ให้บริการห้องสมดุและการพฒันาร้านค้าจ าหนา่ยของท่ีระลกึ เป็นต้น ควรศกึษาประดน็เชิงลึกท่ีจะ
น าข้อมลูท่ีได้มาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านการให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพ
มหานครท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   
 มัณฑนา หนูอร่าม (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
อาหารไทย: กรณีตัวอย่างบริเวณแพร่งนรา” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนับสนุนการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์อาหารไทย ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ สถานท่ีเอือ้อ านวยต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อีกทัง้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมภูมิปัญญาด้านอาหารไทยเข้าไว้
ด้วยกัน โดยรูปแบบและการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ต้องแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท่ีมีอยู่ทั่วไป กล่าวคือ 
ด้านการจัดแสดง ต้องสามารถสัมผัสและโต้ตอบกับสิ่งท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ได้ และมี
รูปแบบท่ีทนัสมยั มีความแปลกใหมไ่มน่่าเบื่อ และต้องสอดแทรกความบนัเทิง พร้อมด้วยกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบ
สมัภาษณ์ กล่าวคือ นอกจากการใช้เทคโนโลยีส่ือมลัติมีเดียมาช่วยในการน าเสนอแล้ว รูปแบบ
และส่วนของการจดัแสดงจะต้องแปลกและแตกต่างจากรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท่ีมีในปัจจุบนั ควรมี
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพ่ือไม่ให้พิพิธภณัฑ์หยุดนิ่ง และมีกิจกรรมท่ีให้ผู้ เข้าชมมีส่วนร่วมใน
พิพิธภณัฑ์ สามารถจบัต้องได้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความหลากหลายตรงนีจ้ะท าให้
เกิดความประทบัใจและท าให้เกิดการกลบัมาใช้บริการซ า้อีก 
 เสริมฤทธ์ิ เอ่ียมนากุลล (2549) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “แนวทางการบริหารจดัการ
พืน้ท่ีภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึษาเขตสมัพนัธวงศ์” ผลการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพืน้ท่ีภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ สถานท่ี ซึ่ง
ประกอบด้วยสถานท่ีตัง้และองค์ประกอบของอาคาร พบว่า สถานท่ีตัง้ต้องเป็นท่ีรู้จกัและมีความ
สะดวกในการเดินทาง ขนาดไม่ควรเล็กเกินไปและควรมีประชาสมัพนัธ์ เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึง ด้านผู้ ใช้ วิเคราห์จากผู้ เข้าชมและเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ โดยศึกษาการแสดงและการ
ด าเนินงาน พบว่า ส่วนของการจดัแสดงควรมีการศึกษาเอกลักษณ์ของถ่ินให้ลึกซึง้ก่อนก าหนด
ความส าคญัของเนือ้หา และจดัเส้นทางการเข้าชม เพ่ือความต่อเน่ืองของเนือ้หา วตัถุท่ีน ามาจดั
แสดงควรมีความหลากหลายมากกว่าแค่ภาพถ่าย และควรใช้เทคนิคในการน าเสนอท่ีให้ผู้ ชมมี
ส่วนร่วม เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ชม รวมถึงพืน้ท่ีจดัแสดงควรค านึงถึงการถ่ายเทอากาศ แสง
สวา่ง การตกแตง่ และการสญัจร ในสว่นของการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ควรคดัเลือกผู้ ท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงปัญหาของท้องถ่ินนัน้ ๆ และควรมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือ
สามารถช่วยพฒันากิจกรรมตา่ง ๆ ภายในพิพิธภณัฑ์ได้ และด้านท้ายสุดคือด้านวิธีการ ควรเปิด
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โอกาสหรือส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ โดยการประชาสัมพันธ์
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้คนในท้องถ่ินเห็นความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 มาฆวดี บุญสมบัติ  (2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาแนวทางการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชมุพร
เขตอุดมศกัดิ์.” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสิ่งของท่ีจัด
แสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์และมีความประทบัใจในการบรรยายของเจ้าหน้าท่ีประจ าพิพิธภัณฑ์
เป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ผู้ เข้าชมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การเน้นด้านการประชาสัมพนัธ์ การจดัแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้
ตา่งๆ และการน าเทคโนโลยีมาช่วยเป็นส่ือในการน าเสนอ รวมถึงการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ให้มากขึน้ 
 สุรศักดิ์ วัยคุนา (2549) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “แนวทางในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ทหาร
แห่งชาติ” ผลการวิจยัพบว่า  ข้าราชการทหารในส านกังานปลดักระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่มีความ
คดิเห็นตอ่แนวทางในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ทหารแห่งชาต ิทัง้ในด้านโครงสร้างกายภาพของอาคาร ใน
ด้านองค์ประกอบทางเทคนิคของอาคารและในพืน้ท่ีท่ีให้บริการในระดบัเหมาะสมมาก ส าหรับการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการทหาร (ในศาลาว่าการกลาโหม) พบว่า ข้าราชการทหาร (ใน
ศาลาว่าการกลาโหม) ท่ีมีเพศ ชัน้ยศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา และความสนใจในประวตัิศาสตร์
พิพิธภณัฑ์แตกตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติไม่แตกต่าง
กนั ยกเว้น ข้าราชการทหาร (ในศาลาวา่การกลาโหม) ท่ีมีความสนใจในการอ่านประวตัิศาสตร์ ความ
สนใจในการจดัแสดง ความสนใจในการจดัท าพิพิธภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนัมีความเห็นตอ่แนวทางในการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจยัและพฒันา เร่ือง “โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์การบินไทย” ด าเนินการศึกษา
ตามกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยส ารวจ พรรณา อธิบาย และท านายผลการวิจัยท่ี
สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จริงตามความรู้ท่ีได้จากการสงัเกต การจดัการข้อมลูเชิง
ประจักษ์ และการจัดประมวลข้อเท็จจริงของกลุ่มข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยสู่ค าตอบท่ีมีความเป็น
นามธรรมสูงอย่างเป็นระบบท่ีสามารถตรวจสอบหลกัเหตผุลรองรับตามหลกัปรัชญาของศาสตร์ 
(Deductive & Inductive Methods) ซึง่เป็นการศกึษารูปแบบและทิศทางของโครงการวิจยัท่ีมีการ
เปรียบเทียบข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีเช่ือถือได้จากผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ช านาญการ และประสบการณ์
ในพืน้ท่ีศึกษา ดงันัน้ ผู้ วิจยัได้ก าหนดวิธีวิทยาแบบผสานวิธีท่ีมีการออกแบบแผนการศึกษาเชิง
คณุภาพประกอบกบัแบบแผนการศกึษาเชิงปริมาณ (Mixed Research Design)  ท่ีผสานเทคนิค
วิธีเชิงคุณภาพและเทคนิควิธีเชิงปริมาณในกระบวนการวิจัย (Process & Procedures) โดย
ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินรายงานวิจยัทัง้ฉบบั  (Criteria for 
Research Report) ประกอบด้วย 1. การแปลความหมายและตีความของข้อมลูสารสนเทศ 2. การ
วิเคราะห์ข้อมูลตวัแปรท่ีศึกษาตามหลักระเบียบวิธีวิจยั 3. คณุค่าของผลการวิจยัท่ีเสนอหลักนว
ภาพ ประโยชน์ และกระบวนทัศน์ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิด และ 4. สหวิทยาการตามนัย
ศาสตร์ทางสาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (พิพิธภัณฑ์) และวิทยาการจดัการ (การศึกษา
ความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
  
1. เป้าหมาย  
 ต้นแบบชิน้งานฯ เสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้กับเคร่ืองมือในการวางแผน
โครงการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรทางวฒันธรรมของบริษัทการบินไทย ฯ มีคณุค่าต่อการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับบุคลากรขององค์กรและผู้ ท่ีสนใจทั่วไปในสังคม และ
ข้อเสนอโครงการสะท้อนองค์ประกอบความสมัพนัธ์ระหว่าง โครงการ แผนงาน และแผน โดยท่ี 
หน่วยงานอิสระมีแนวทางการจัดโครงสร้าง การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการ
ด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพขององค์กร ควบคู่กับดลุพินิจการอิงแนวทางตามกระแส
ความต้องการของผู้ รับบริการท่ีจะได้รับความพงึพอใจและได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของภมูิหลงัของ



119 
 

องค์กรรัฐวิสาหกิจ (ธุรกิจการบิน) อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งท่ีส่ือถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาตไิทย  
   
2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือน าเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้โครงการ การสร้างรูปแบบของ
ระบบการด าเนินโครงการ การอภิปรายและข้อเสนอแนะโครงการ  
 
3. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

3.1 เพ่ือศกึษาบริบทองค์กร แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวตักรรมและทรัพยากร
วฒันธรรมในบริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  
 3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรบริษัทการบินไทยฯ ท่ีมี
ความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 3.3 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริหารบริษัทการบินไทยฯ ท่ี
มีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 3.4 เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ช านาญเฉพาะทางเก่ียวกับความเหมาะสม
ของเนือ้หาและความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงงาน (Feasibility Study & Project Analysis) ท่ีจะ
เป็นข้อเสนอ (โครงร่าง) แนวทางการสร้างต้นแบบโครงการ ฯ ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบททาง
วฒันธรรมและศกัยภาพขององค์กร   
 3.5 เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบในความสมบูรณ์ของรายละเอียด
เก่ียวกบัการสร้างรูปแบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึง่ได้ผา่นกระบวนการการรับรอง
จากดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ (Judgemental Approach) สู่การน าเสนอ ปรับปรุง และขยายผลของ 
(ร่างต้นแบบ) ท่ีพร้อมจะก าหนดเป็น (ต้นแบบ) โครงการ โดยจดัท าเป็นคูมื่อท่ีแสดงรายละเอียดของ
โครงการ การวางแผน และแผน ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง (Practical Model Plan)     
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดแบบแผนการวิจยัท่ีใช้เทคนิควิธีเชิงคณุภาพและเทคนิควิธีเชิงปริมาณ
ในกระบวนการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 5 ระยะ ดงันี ้ 
 ระยะท่ี 1 ส ารวจข้อมลูสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศกึษา 
 ระยะท่ี 2 ส ารวจความคดิเห็นและประเมินความต้องการของกลุม่ประชากรเปา้หมาย  
 ระยะท่ี 3 ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ  
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ระยะท่ี 4 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูเชิงทดสอบ 
ระยะท่ี 5 สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั 

 
ระยะที่ 1 ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา 
 1.1 แหลง่ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

1.1.1 การวิจยัเอกสาร (Documentary Study) 
 วัตถุประสงค์ คือ การสังเคราะห์ความรู้จากสารสนเทศและผลงานของ

นกัวิจยัท่ีเคยศึกษาในประเด็น “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจดัตัง้” และ “รูปแบบการ
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์” โดยตรวจสอบสารสนเทศข้อมูลเหล่านัน้  (Predetermined Conceptual 
Framework) จากแหล่งท่ีมาของข้อมลูปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีประมวลผลการวิจยัในลกัษณะของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และด าเนินการปริทรรศน์วรรณกรรมเสริมท่ีน ามาซึ่งความ
สมบูรณ์ของกระบวนทศัน์ในกระบวนการวิจยัโดยภาพรวม  โดยวิธีการจ าแนกองค์ประกอบสิ่งท่ี
ค้นคว้า (Research Methodologies) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของเนือ้หาท่ีเป็นตวัแปรศกึษา (ข้อมลู
เชิงคณุลกัษณะ) ก่อนน าเข้าสู่เทคนิคในการรวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์ การแปลความหมายของ
ข้อมลู และสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั  

 หมายเหต:ุ  
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ลกัษณะของข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติย

ภูมิ เป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเพ่ือน ามาวิเคราะห์ก่อนน ามาเป็นกรอบแนวความคิดท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้า และได้ก าหนดทฤษฎีท่ีถูกตัง้ขึน้ชั่วคราว (Tentative Theory) ท่ีเป็นแนวทางคร่าว ๆ เพ่ือ
จัดเตรียมแผนปฏิบัติการวิจัย แต่ก็ถือได้ว่า ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการน าเข้าข้อมูลท่ีครอบคลุมการ
ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีใช้ในการค้นหาค าตอบในกระบวนการวิจยัทัง้ฉบบัท่ีสามารถ
ยืดหยุ่นและปรับได้ กระนัน้ก็ตาม เม่ือมีหลกัฐานหรือข้อมูลท่ีชีว้่า ควรมีการปรับเปล่ียนเชิงกระบวน
ทศัน์และการตรวจสอบแหลง่ข้อมลู ก็สามารถกระท าได้  

2. หลักการออกแบบเคร่ืองมือ การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ  ใน
เคร่ืองมือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพของการวิจัยเอกสาร 
(Trustworthiness) ได้บูรณาการแนววิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์เนือ้หาในการวิจัยเอกสาร  จาก 
แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีของนกัวิชาการด้านระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพหลายท่าน เช่น Ezzy D. 
(2002) Lincoln & Guba (1994) Miles & Huberman (1994) Silverman D. (2005) สุภางค์ จันทวา
นิช (2549, 2556, 2557) สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2554) องค์อาจ นยัพฒัน์ (2551) ฯลฯ เป็นต้น                                                            
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                ประชากรเป้าหมายกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร –ประเมินกลุ่มสารสนเทศข้อมลูท่ีหลากหลายและมีแบบแผนส าคญัร่วมกนั 
(Maximum Variation & Patterns) ประกอบด้วย เอกสาร ต าราวิชาการ ส่ือสนเทศ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผสม (Mixed Purposeful Sampling) อาศัย
ดลุพินิจของผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกตามเกณฑ์วตัถปุระสงค์และเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ปริทรรศน์ (Judgement Sampling Objectives) บนฐานคติเชิงสาระท่ีจ าเป็นและพอเพียง เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นว่าคา่ความจริงอนัหลากหลาย (Truth Value) ส่งผลให้ผู้วิจยัได้พิสจูน์ตรวจสอบมิติ
และขยายมมุมองท่ีกว้างขึน้ตอ่การศึกษาสารสนเทศเหล่านัน้ตามระเบียบวิธีเชิงคณุภาพ (Mixed 
Purposeful Data Base) (ดดัแปลงจาก สรายุธ กันหลง และ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, 2556: 93-95: สุ
ชาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2554: 180-181, องค์อาจ นยัพฒัน์, 2551: 243) 
 กลุม่ตวัอย่าง – เลือกตวัอย่างศกึษาแบบให้หลากหลายมากท่ีสดุ แบบไม่อิงความเป็น
ตวัแทน (Non-random Sampling) หรือ ข้อมลูหลกัฐานตา่งๆ ท่ีมีอยู่ตามปกตใินองค์กรการบนิไทย 
ศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษาทัว่ไป เช่น ร่องรอยท่ีบง่บอกวา่เป็นทรัพยากรวฒันธรรม ข้อมลูสถิติ
และบนัทึกตา่งๆ ข้อมลูทัว่ไปในสภาพแวดล้อมท่ีสงัเกตง่าย ประกอบด้วย 1. เอกสาร จ านวน ฉบบั    2. 
ต าราวิชาการ จ านวน  ฉบบั 3. ส่ือสนเทศ จ านวน ฉบบั และ 4. ผลงานนกัวิจยักลุม่  “การศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการจดัตัง้ (พิพิธภณัฑ์)” จ านวน ฉบบั 5. ผลงานนกัวิจยักลุม่ “รูปแบบการจดัตัง้ 
(พิพิธภณัฑ์)” จ านวน ฉบบั และผลงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ฉบบั) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. เคร่ืองมือสนบัสนนุการจดัการข้อมลู ได้แก่ โน๊ตบคุบนัทึก
ข้อมูล อุปกรณ์ไอแพด และ แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลสารสนเทศ (ล าดบัท่ี 1: สภาพบริบทองค์กร 
แหลง่เรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวตักรรมและทรัพยากรวฒันธรรมในบริษัทการบนิไทย, ล าดบัท่ี 
2: หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวข้อง) และ 2. เคร่ืองมือสนบัสนนุการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ผู้วิจยัเสมือนเป็นเคร่ืองมือการวิจยั   
 การจดัการข้อมลู สารสนเทศ และวิธีวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 
 แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1  ขัน้จดัเตรียมข้อมลูเชิงคณุภาพเบือ้งต้น 

1. ด าเนินการจดัการกบัหลกัฐานข้อมลูเชิงคณุภาพ ดงัท่ีระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัขอบเขตสาระ/ประเด็นการวิจยัครัง้นี ้โดยปริทรรศน์ข้อมลูสารสนเทศท่ีเก็บไว้ในศนูย์บรรสาร
ตามปกตใินสงัคมและองค์กร ฯ (Unobtrusive Data Sampling Design)  (Durrant, G.B., 2004)  
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2. ส ารวจและตรวจสอบตัวบทวิเคราะห์หรือเอกสารท่ีรวบรวมได้น ามา
พิจารณาองค์ประกอบหลกัๆ 6 ประการ ได้แก่ 1. แหลง่ท่ีมาแหง่สาระ (Source / Code)                   2. 
กระบวนการ “ใส่ความหมาย” ของ “สาระ”  (Encoding Process) 3. ตัว “สาระ” หรือ ข้อความ 
(Message) 4. วิธีถ่ายทอด “สาร” ไปยงักลุม่ผู้อา่น หรือ ผู้ รับสาร (Channel of Transmission)         5. 
ผู้ รับสาร (Detector) 6. กระบวนการ “ถอดความหมาย” ของ “สาร” (สภุางค์ จนัทวานิช, 2556) 

3. จดัการกบัข้อมลูท่ีขาดสภาพวิสยัอย่างระมดัระวงั โดยการหยัง่รู้ความ
เช่ือพืน้ฐานของกระแสปฏิฐานนิยม (Positivism) และพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioural Science) 
โดยจะต้องระบไุว้อย่างชดัเจนวา่ ผู้วิจยัมีข้อมลูเพียงใดในการสรุปความคิดหรือตีความด้วยตนเอง 
หรือ อีกนยัท่ีว่า “สถานภาพความรู้ท่ีได้รับจากหลกัฐานข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นเพียงข้อมลูท่ีชว่ยให้
ปัญหาการวิจยัชดัเจนขึน้กว่าเดิมในวงกว้าง ทว่ามีการค้นพบข้อมลูสนเทศท่ีเป็นคา่นิยมความเช่ือ
หรืออุดมการณ์ของกลุ่มหรือองค์กรฯ ผู้ วิจัยอาจตัง้ค าถามขึน้  เพ่ือช่วยการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ (Credibility) และความเป็นไปได้ (Plausibility) ของ “สาร” โดยสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอย่างในพืน้ท่ีศึกษาเก่ียวข้องโดยตรง (Empiricism) โดยเฉพาะคณุลกัษณะท่ีไม่ปรากฏชัดเจน 
(Intangible) เน่ืองจากฐานข้อมลูบรรณสารดงักล่าวเป็นแหล่งความรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะน ามา
สุ่ม ดงันัน้ วิธีการจดัเก็บหลกัฐานให้สอดคล้องกับประเภทข้อมูลท่ีตรงเปา้ประสงค์ (Typological 
Data Management) ยอ่มเกิดความกระจา่งและลดข้อผิดพลาด เม่ือน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้งต้นและการตอบปัญหาการวิจัยเป็นท่ียอมรับ” (Guba & Lincoln, 1985: สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2557: สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธ์, 2554) 

4. ประเมินแบบแผนวิธีการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และคณะ โดยรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือจะได้พิสจูน์ข้อบกพร่องของกระบวนทัศน์ใน
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพดงักล่าว (จากหลกัการข้อ 1-3 ข้างต้น) โดยมีวิธีพิจารณาดงันี ้(ปรับปรุง
จาก Lincoln & Guba, 1994: 112) 

4.1 เปา้หมายในการแสวงหาความรู้ 
4.2 ลกัษณะของความรู้ 
4.3 วิธีการสัง่สมองค์ความรู้ 
4.4 เกณฑ์ในการก าหนดคณุภาพของความรู้ 
4.5 วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีเน้นการตีความ  
4.6 จรรยาบรรณ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ลงมือวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
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1. ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และกรอบแนวคดิท่ีระบไุว้ในบทน า (บทท่ี 1) 
2. ตรวจสอบข้อมลู โดยจ าแนกประเภทข้อมลูและคณุลกัษณะ 
3. เปรียบเทียบสารสนเทศ โดยจดบนัทกึและท าดชันีข้อมลู  
4. ร่างข้อสรุปชัว่คราวและก าจดัข้อมลูสว่นเกิน  
5. สร้างข้อสรุปแบบอปุนยั 
6. พิสจูน์ข้อสรุปแบบอปุนยัสูน่ามธรรม  
7. สรุปผลการวิจยัเอกสาร 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุปผล  
1. ประเมินวิธีการจดัเก็บข้อมลูสนเทศตามแบบแผนท่ีก าหนด โดยน าไป

รับการตรวจทานจากท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และคณะ เพ่ือพิสูจน์ข้อบกพร่องกระบวนทัศน์เชิง
คณุภาพดงักลา่ว จากหลกัการข้อ 1-3 ข้างต้น ดงันี ้(ปรับปรุงจาก Lincoln & Guba, 1994: 112) 

1.1 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และ จ ากัดขอบเขตเนือ้หา
วิเคราะห์ 

1.2 วางเค้าโครงในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ  
1.3 ส ารวจสามเส้าก่อนการวิเคราะห์ข้อมลู   
1.4 ประเมินจ านวนความถ่ีของค าหลกัท่ีปรากฏในอนเุฉท   
1.5 วดัความถ่ีการใช้ค าหลกัและค้นหาค าตอบเชิงสญัลกัษณ์ 

2. ประเมินเทคนิควิธีวิเคราะห์เนือ้หา เพ่ือใช้บรรยายข้อมูลสารสนเทศ
และแนววิเคราะห์ข้อความหรือเอกสาร โดยตรวจสอบเกณฑ์ความถูกต้องและความชดัเจนของ
เทคนิควิธีวิเคราะห์ทัง้ 3 ลกัษณะ กล่าวคือ 1. ใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบและเน้นความ
เป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี 2. ส ารวจแนวความคิดท่ีปรากฏในข้อมูล
สารสนเทศ ไมพ่ยายามหาความหมายซ่อน และไมเ่น้นการตีความ และ 3. ไมพ่ยายามใสค่วามคิด
ความรู้สกึของผู้วิจยัในกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หา 

3. ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศท่ีวิเคราะห์ได้และสรุปข้อเท็จจริง 
(Drawing and Verifying Conclusions) โดยบรรจุเนือ้หาลงในตารางการเสนอข้อมูล (Matrices) 
ท่ีได้จ าแนกไว้ในแต่ละประเด็นท่ีต้องการศึกษา  รายละเอียด และหมายเหต ุ(อ่ืน) ท่ีผู้ วิจยัศึกษา
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีตามวตัถปุระสงค์ของวิธีเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพในขัน้ตอน
ท่ี 1 จะส่งผลให้ข้อสรุปเหล่านัน้มีความแหลมคม (Taxonomies) เพ่ือตอบโจทย์วิจัยตาม
วตัถปุระสงค์หลกัข้อท่ี 1 (ระบไุว้ในบทท่ี 1) 
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4. พิสูจน์บทสรุป (Trustworthiness) สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐาน
เชิงสารสนเทศและผลงานวิจยัเก่ียวข้องท่ีรวบรวมมานัน้ สร้างความไว้วางใจได้วา่ “บทสรุป” แสดง
ความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงของข้อมูลเชิงคณุภาพปฐมภูมิและข้อมูลเชิงคณุภาพทุติยภูมิ  
(ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2549: 11, สุภางค์ จันทวานิช, 2549: , Miles & Huberman, 1994) โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยละเอียดกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
และคณะ (Member Checks) พร้อมตรวจสอบกระบวนการแสวงหาความรู้จากหลกัฐานเหล่านัน้
อยา่งสมเหตผุล (Methodological/Logical)  

5. ติ ด ต ามต ร ว จ ส อบผล วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย 
(Traceable/Documented & Conclusions) โดยสร้างความเข้าใจเชิงหลักการเปรียบเทียบความ
คล้ายคลึง ความแตกต่าง และความเป็นไปได้ในรูปแบบการถ่ายโอนข้อสรุปผลการวิจัยเอกสารท่ี
น าไปสู่การประยกุต์ในเชิงวิจยัส าหรับ “ผู้ รับสารวิจยั” นัน่คือ ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิจยัเอกสารใน
รูปแบบการพรรณนา (Thick Description) ท่ีผู้ รับสารสามารถลงมือทดสอบความตรงกันระหว่าง
ข้อความนัน้กบัสิ่งท่ีถกูค้นพบในมิติทางความรู้ (ข้อความเฉพาะ, กฏ, ทฤษฎี) มิติทางวิธีการ (วิธีการ
วิจยั) และมิตทิางการปฏิบตั ิ(ประโยชน์ตอ่องค์กร) 

บทสรุปท่ีได้ ก็คือ ปฐมภูมิแห่งธงค าตอบส าหรับวตัถปุระสงค์วิจยัข้อท่ี 1 และจะเป็น
นัยโดยทั่วไป (Conceptual Frame) สู่โจทย์อ่ืน ๆ ในล าดบัถัดไปของวัตถุประสงค์วิจัยข้อท่ี 2-4 
ก่อนน ากรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึน้ล่วงหน้าท่ีตกผลึกจากการปริทรรศน์วรรณกรรม สู่กระบวนการ
ตรวจสอบเชิงปริมาณในแบบแผนวิจยัเชิงส ารวจและเดลฟายเทคนิค เพ่ือสืบค้นเง่ือนไข ทัศนะ 
และการยอมรับ “ต้นแบบชิน้งานโครงการจดัตัง้ฯ” โดยวิธีการอธิบายหรือวิธีการพยากรณ์ ด้วยค่า
นยัส าคญัทางสถิต ิ(Data Base > Generalization > Sample > Target Population)    

อนึ่ง ผู้วิจยัในฐานะผู้ แสวงหาความรู้เพ่ือบรรลุค าตอบของวตัถุประสงค์วิจยัข้อท่ี 1 –  
5 ได้พรรณนารายละเอียดครอบคลมุเก่ียวกบับริบทในด้านตา่ง ๆ ตามกรอบวิจยัท่ีบง่ชีถ้ึงมโนทศัน์
พืน้ฐานผสมผสานวิธีการถ่วงดลุยภาพ 2 กระบวนทศัน์ ท่ียึดหลกัการส าคญัท่ีว่า “นกัวิจยัสามารถ
ใช้วิธีการใด ๆ ก็ได้ในการออกแบบท าวิจยัและพฒันาขอเพียงเป็นวิธีการท่ีมีระบบ ถกูต้องเช่ือถือ
ได้ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยและบริบทท่ีท าการศึกษาวิจัย รวมทัง้สามารถ
ด าเนินการจนได้ข้อสรุปผลของการวิจยัพืน้ฐานท่ีเป็นความรู้หรือความเข้าใจในแง่มมุใหม่ส าหรับ
น าไปใช้ศกึษาวิจยัตอ่ไปในเชิงประยกุต์ แล้วจงึน าไปท าวิจยัพฒันาเพ่ือสร้างเป็นต้นแบบหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีนกัวิจยัและผู้ เก่ียวข้องประสบในการปฏิบตัิงานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้” (มนตรี 
จฬุาวฒันฑล, 2537: Sapianchai, 1990 อ้างใน องค์อาจ นยัพฒัน์, 2551: 240) 
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สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการวิจยัเอกสารครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าผู้วิจยัได้ก าหนดแบบ
แผนตามกรอบวิจัยและปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้บนฐานคติความเช่ือตามหลักการวิจัยท่ี
พิจารณาคณุภาพมิติท่ีมีการถ่วงดลุภาพ 2 กระบวนทศัน์ (QUALI+QUAN Design) โดยน ากรอบ
ค าถามเชิงคณุภาพแบบยึดหลกัการ 4 เกณฑ์ (เกณฑ์แบบตีความ/สรรค์สร้างนิยม) ได้แก่ ความ
จริง การประยุกต์ ความคงเส้นคงวา และความเป็นกลาง (Lincoln & Guba, 1985: 290) และ
กรอบค าถามเชิงปริมาณแบบยึดหลกัการ 5 เกณฑ์ (เกณฑ์แบบปฏิฐานนิยม/ประจกัษ์นิยม) ได้แก่ 
ความตรงของการวดั ความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเท่ียง/ความเช่ือมัน่ และความเป็น
ปรนยั (องค์อาจ นยัพฒัน์, 2551: 241-243)   
 1.1.2 การก าหนดพืน้ท่ีศกึษา 

       1. การวิจยัภาคสนาม (Field Study) 
             วัตถุประสงค์ คือ การเข้าสู่แหล่งพืน้ท่ีกรณีฉพาะ เพ่ือศึกษาศกัยภาพ
ของสภาพแวดล้อมขององค์กร จ าแนกประเภททรัพยากรทางวฒันธรรม ส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับความคิดเห็นและความคาดหวังต่อทิศทางการจัดการโครงการ ฯ และ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ท่ีเช่ือมโยงถึงคุณสมบัติและ
คณุลกัษณะของพืน้ท่ีกรณีศกึษา (3 แหง่) ของบริษัทการบินไทย ฯ ท่ีจะน ามาถกูคดัเลือกเพ่ือเหลือ
เป็นตวัอยา่งโครงการต้นแบบเพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ ได้แก่ อาคารส านกังานใหญ่ (เขตจตจุกัร) ศนูย์
ฝึกอบรม (เขตหลกัส่ี) และอาคารศนูย์ปฏิบตักิารบริษัทฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้ 

 1. เป็นอาคารส านกังานท่ีมีประวตัคิวามเป็นมาตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั  
 2. เป็นสภาพแวดล้อมท่ีส่ือความหมายเชิงความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน

องค์กรและบคุคลภายนอก  
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจการบินท่ีน่าสนใจ

และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมท่ีสามารถรองรับการเข้าเย่ียมชมสถานท่ีอย่างเหมาะสม โดย
ท่ีบุคลากรบริษัท ฯ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ได้รับความพึงพอใจและความเพลิดเพลินกับ
โครงการ ฯ  

 
เหตผุลท่ีสนบัสนนุในการก าหนดพืน้ท่ีกรณีศกึษาและกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั 
1. บริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นสายการบินรัฐวิสาหกิจและสายการบิน

แห่งชาติของคนไทย จึงมีร่องรอยของนวตักรรมด้านการบริหารและจดัการองค์กร ศิลปวฒันธรรม
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และประเพณีไทย และทรัพยากรทางวฒันธรรมหลงเหลืออยู่ ซึ่งสมควรจะมีการอนุรักษ์ จดัเก็บ
และรวบรวมสิ่งท่ีเป็นวตัถแุละนามธรรมอยา่งเป็นระบบ 

2. ผู้ วิจัยมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นบุคลากรช านาญการในฝ่ายการ
บริการบนเท่ียวบิน จึงท าให้ทราบถึงองค์ประกอบ สภาพการณ์และเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมใน
องค์กรว่า มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาการวิจัยท่ีเสนอไว้ในเบือ้งต้น และมี
ความสะดวกในการเก็บข้อมลูให้สมัฤทธ์ิผล 

3. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ ภัณฑารักษ์
ช านาญการ (3 ท่าน) บคุคลในองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ (2 ท่าน) โดยข้อมลูท่ีได้รับจะน ามาจดั
หมวดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ และเรียบเรียงเป็นบทสรุปในประเด็นศึกษาความคิดเห็น         
ตอ่การสร้างแนวทางการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ดงันัน้ ผลวิจยัและพฒันารูปแบบโครงการ ฯ ถือได้ว่าเป็น
ส่วนท่ีเกิดจากการบูรณาการด้วยข้อมูลส าคัญของส่วนผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ประกอบการก าหนด
ทิศทางของกิจการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ ท่ีจะใช้พืน้ท่ีอย่างมีคุณค่าสูงสุด 
(Trustworthiness) 
  ประชากรเปา้หมายกบักลุม่ตวัอยา่ง 
  ประชากร  –   (อาคาร) ส านกังานพืน้ท่ีอนัเป็นทรัพย์สินของบริษัทการบนิไทยฯ  
  กลุ่มตวัอย่าง – เลือกตวัอย่างศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก 
(Purposeful Sampling) เป็นวิธีการท่ีมีขัน้ตอนท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ผู้ วิจัยจะต้องมีข้อมูลเชิง
ประสบการณ์กบัพืน้ท่ีศกึษาอยู่บ้างและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในจดุมุง่หมายหรือวัตถปุระสงค์
ในเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับตอบ
แนวคดิ จดุมุง่หมาย และวตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นี ้(วรรณี แกมเกต,ุ 2551: 193)  

ลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง (พืน้ท่ีกรณีศึกษา) ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่างท่ีต้อง
ศกึษามีจ านวนไมม่าก แตส่นบัสนนุการตอบปัญหาวิจยัเชิงคณุภาพ กลา่วคือ ความเป็นพลวตัของ
องค์กรการบินไทย ฯ กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืนในกระแส
วฒันธรรมและบริบทชมุชนในองค์กร ซึ่งจะเป็นตวัแทนของประชากรเปา้หมายท่ีจะสนบัสนุนหรือ
หกัล้างแนวคิดท่ีใช้ส าหรับยืนยนัข้อสรุปจากผลการวิจัยท่ีค้นพบท้ายสุด ดงันัน้ การสุ่มตวัอย่าง
จ าเพาะ 3 สถานท่ี ได้แก่ อาคารส านักงานใหญ่ (เขตจตจุกัร) อาคารศนูย์ฝึกอบรม (เขตหลักส่ี) 
และอาคารศนูย์ปฏิบตัิการบริษัทฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) มีคณุสมบตัิและคณุลกัษณะครอบคลุม
ข้อมลูเชิงลึกท่ีมีข้อมลูหลกั สถานท่ี เหตกุารณ์หรือกระบวนการใดๆ มีลกัษณะเป็น “information -
rich cases” (Quinn, 2015: 264) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 1. เคร่ืองมือสนบัสนุนการจดัการข้อมูล ได้แก่ 1. โน๊ตบุคบนัทึกข้อมูล 2. เคร่ือง
บนัทกึเสียง 3. อปุกรณ์ไอแพด 4. แบบส ารวจข้อมลูแหลง่ทรัพยากรวฒันธรรม 5. แบบประเด็นการ
สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในองค์กร (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) 6. แบบประเด็นการสมัภาษณ์
ภัณฑารักษ์ช านาญการ (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) และ 7. แบบประเด็นการสมัภาษณ์กลุ่ม
แบบไมเ่ป็นทางการ (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) 
 2. เคร่ืองมือสนบัสนนุการวิเคราะห์ ได้แก่ 1. ผู้วิจยัเสมือนเป็นเคร่ืองมือการวิจยั   
 วิธีการสร้างและการควบคมุคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  แบบส ารวจข้อมลูแหลง่ทรัพยากรวฒันธรรม ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีมีวิธีการบูรณาการด้าน
ความรู้ในการจดัการเรียนรู้การกบัจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  
  2. ก าหนดองค์ประกอบของแหลง่ทรัพยากรวฒันธรรม ดงันี ้

2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชน (หนว่ยงาน) และบคุคลภายนอก  
2.3 ผลกระทบและความเปล่ียนแปลง (สงัคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต) 
2.4 การจดัการกบัทรัพยากรทางวฒันธรรม 
2.5 ข้อเสนอแนะ 

3. ตรวจสอบความถกูต้องและความตรงเชิงเนือ้หาในแบบส ารวจข้อมลูแหล่ง
ทรัพยากรวฒันธรรม (Content Validity) โดยอาศยัดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน และ
คณะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4. ปรับและแก้ไขตรงตามคณุลกัษณะเนือ้หาครบถ้วน 
5. ปฏิบตักิารเก็บข้อมลู   

 แบบประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในองค์กร  (โครงสร้าง /ค าถาม
ปลายเปิด) และแบบประเด็นการสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลในองค์กร (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) 
ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการสนทนากลุ่ม  และงานวิจัย
เก่ียวข้อง  
 2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล/การสัมภาษณ์กลุ่มเล็ก โดยท่ี
ครอบคลมุสาระส าคญัดงัวตัถปุระสงค์การวิจยั (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) 
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 3. สร้างแบบประเดน็ศกึษา (การสมัภาษณ์รายบคุคล/การสมัภาษณ์กลุม่เล็ก) 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาในแบบประเด็นศึกษา
โดยอาศยัดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น  
 5. ทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือวิจยัท่ีพฒันาขึน้ (Reliability) กบักลุม่ตวัอย่าง
ท่ีมีคณุสมบตัเิดียวกนักบัประชากรเปา้หมาย จ านวน 5 ทา่น 
 6. น าผลข้อมูลการทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือไปขอค าแนะน าจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความชดัเจนและความครอบคลุมต่อประเด็น
ศกึษา 
 7. ปรับและแก้ไขตรงตามคณุลกัษณะเนือ้หาครบถ้วน 
 8. ปฏิบตักิารเก็บข้อมลู  
 การจัดการข้อมูลสารสนเทศภาคสนามและวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แบง่เป็น 9 
ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 การออกแบบการศกึษาภาคสนามเฉพาะกรณี – รูปแบบหรือกิจกรรมท่ีมี
การออกแบบแผนการปฏิบตังิานในการลงพืน้ท่ีภาคสนามวิจยัอย่างเป็นระบบ โดยท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีผู้ วิจยัสามารถทราบสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร ฯ ในแตล่ะแหง่ตามวตัถปุระสงค์วิจยัข้อท่ี 1  
 หมายเหต:ุ  
 1. น าผลสรุปการวิจยัภาคสนามมาบรูณาการกบัแนวคิดทางการจดัการ (Management 
Approach) เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) สู่
ความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการ  
 2. (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หรือเคร่ืองมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นตัวแปรผลกระทบต่อการบริหารงานโครงการ ฯ และข้อสรุปจากข้อเท็จจริงท่ีค้นพบจะ
สามารถน าไปประยกุต์เชิงการจดัการท่ีเป็นข้อมลูเช่ือมโยงกับโครงการ โดยผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องจะ
ได้รับทราบและน าข้อเสนอแนะโครงการบรูณาการกบัการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
หรือใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีเป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ หรือพฒันาพืน้ท่ีไปสู่สภาพแวดล้อมใหมท่ี่
เป็นแหลง่เรียนรู้ส าคญัอยา่งเหมาะสม (Draft, 2014: สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) 
 3. การใช้เทคนิค/เคร่ืองมือวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) กบั การส ารวจ
ภาคสนามท่ีมีลกัษณะเป็นวฏัจกัรหรือวงจร (Flexible and Cyclical Process)  ผู้วิจยัได้จดักระท า
กับข้อมูลเชิงกายภาพของกลุ่มตวัอย่างพืน้ท่ีกรณีศึกษาท่ีเน้นจดุมุ่งหมายเป็นหลกั โดยวิเคราะห์ 
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จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ของแตล่ะพืน้ท่ีศกึษา (3 แหง่) และลงมือปฏิบตักิารจดักระท า
ข้อมูลภาคสนามวิจยัท่ีได้ก าหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา (บทท่ี 1)  จึงสร้างข้อสรุปสภาพการณ์
ปัจจุบนัเชิงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ฯ  ข้อมูลเชิงกายภาพของอาคาร พืน้ท่ีใช้สอย แหล่งท่ีตัง้ 
การเดินทาง ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมขององค์กรฯ ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและความ
คาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้ ฯ (โดยทัว่ไป)  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีศึกษาเฉพาะกรณี – อาคารส านกังานใหญ่ 
(เขตจตจุกัร) ศนูย์ฝึกอบรม (เขตหลกัส่ี) และอาคารศนูย์ปฏิบตักิารบริษัทฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกประเภทและแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ – ประเภท
เน้นอธิบายรายละเอียดอย่างครอบคลุมลุ่มลึกเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีศึกษา 
(Descriptive) และแบบกรณีเฉพาะพหุนามท่ีมีคณุสมบตัิและลกัษณะสอดคล้องกับประเด็นการ
วิจยั (Multi case) ซึง่มีผู้วิจยัเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีเปา้หมายได้สะดวก 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมการวิจัยและการส ารวจเย่ียม
สนามวิจยั 
   1.  ตระหนกัตอ่ประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมการวิจยั  
   2. คาดคะเนปัญหาทางจริยธรรมท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ลว่งหน้า 
   3. ออกหนงัสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั 
   4. ก าหนดเวลาส ารวจเย่ียมสถานท่ี 
   5. เข้าสูส่ถานท่ีท าการศกึษาเฉพาะกรณีครัง้แรกอยา่งเรียบง่าย 
   6. สวมบทบาทเป็นผู้ รับฟังท่ีดี มากกวา่ ผู้สอบถามแบบเจาะลึก 
   7. สร้างมิตรภาพกบับคุคลในองค์กรและพืน้ท่ีศกึษา 
   8. รักษาภาพพจน์ขององค์กรและสิทธิของบคุคลผู้ให้สมัภาษณ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 5 การเลือกวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความเช่ือถือได้ของ
ข้อมลูพืน้ท่ีกรณีศกึษา  
 
    1. การรวบรวมข้อมลู 

1. ทตุยิภมูิ เป็นข้อมลูท่ีได้จากการปริทรรศน์วรรณกรรม 
2. ปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจพืน้ท่ีกรณีศึกษาและการ

สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 
   2. วิธีการจดัการและการวิเคราะห์ข้อมลู 
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 1. ใช้วิธีการสงัเกตและการสอบถามแบบไม่เป็นทางการกับบุคคลใน
พืน้ท่ีศกึษา (Content Analysis) 15 ทา่น (5× 3 แหง่) 
 2. ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัผ่านระบบเคร่ืองมือส่ือสารทาง
เทคโนโลยี จ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ได้แก่ หวัหน้างาน (5) และ 2. บคุลากรช านาญการพิเศษ (Line & 
Timeline / Mobile Phone – Content Analysis) 

3. ใช้วิธีการสมัภาษณ์กลุม่เล็กแบบไมเ่ป็นทางการ จ านวน 3 รอบ         (In-
flight Service Journeys / Training Centre – Content Analysis) 

 1. ใช้วิ ธีการสัง เกต สอบถาม ส ารวจ และจดบันทึกเ ก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมทั่วไป และปรากฏการณ์ (3 แห่ง) (แบบส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม – 
SWOT Analysis, Content Analysis) 
 หมายเหต:ุ  

1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis (สาคร สขุศรีวงศ์, 2557) 
2. การวิเคราะห์เนือ้หา หรือ Content Analysis Method (สุภางค์จนั

ทวานิช, 2557: Ezzy, 2002: Silverman, 2006) 
3. การจ าแนกนวัตกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการสืบค้นหา

ข้อสรุปและการตีความจากข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งความรู้ขององค์กรฯ และการสังเกตใน
ระหวา่งปฏิบตักิารในพืน้ท่ีภาคสนาม  

4. ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์โดยการจ าแนก
ชนิดข้อมูล (Typological Analysis) เป็นผลวิเคราะห์ตามแนวคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างน ามา
ประมวลเข้ากับทฤษฎีและหลักการดังท่ีปริทรรศน์วรรณกรรม และน ามาวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมลู (Constant Comparison) เพ่ือให้ผลข้อมลูเกิดความชดัเจนเพียงพอท่ีจะวัดตวั
แปรศกึษาคณุลกัษณะของสิ่งท่ีมุง่วดัในล าดบัถดัไป (ระยะท่ี 3) 
 
 

วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือและคุณภาพของผลข้อมูลวิจัย 
5. ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมูลหลกั

และท าการตรวจสอบร่องรอย (Member Checking & Audit Trial) ท่ีมีความเช่ือมโยงและความ
สอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ และสารสนเทศอันเป็นข้อมูลส าคญั โดยตรวจสอบความ
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แตกตา่ง/คล้ายคลึงของความคิดคนใน (Emic) กบั คนนอก (Etic) หรือ“การตรวจสอบข้อมลูสามเส้า” 
(Data Triangulation) 
 ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินคุณภาพการออกแบบภาคสนามเฉพาะกรณี  (ปรับปรุงจาก 
Merriam, 1998: Stake, 1995, 2006) 
              6.1 ลักษณะของแผนปฏิบัติงานท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ี
จ าเป็น และแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการศกึษาวิจยัอยา่งพอเพียง 
  6.2 ก าหนดขอบเขตการวิจยัภาคสนามในพืน้ท่ีศกึษาชดัเจน 
    6.3 ก าหนดประเดน็ค าถามท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์วิจยั 
                   6.4 ก าหนดแหล่งข้อมูลหลกัฐานได้สอดคล้องและพอเพียงส าหรับตอบ
ค าถามตามวตัถปุระสงค์วิจยั  
              6.5 การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ของ
ข้อมลูหลกัฐานได้อยา่งสอดคล้องกบับริบทของการศกึษาวิจยั 
              6.6 ด าเนินงานออกแบบตามหลกัระเบียบวิธีวิจยัท่ีถูกต้องและเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณการวิจยั 
              6.7 วิเคราะห์และตีความข้อมูลหลักฐานท่ีรวบรวมได้จากภาคสนาม 
จะต้องได้รับการตรวจสอบความเช่ือถือได้อยา่งพอเพียง 
              6.8 การปรับเปล่ียนสว่นประกอบใด ๆ ของการออกแบบวิจยัจ าเป็นต้องมี
เหตผุลเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตักิารท่ีจะตรวจสอบได้ถึงแหลง่ข้อมลูหลกัฐานสนบัสนนุ 
 ขัน้ตอนท่ี 7 การสรุปผลการวิจยัภาคสนามเบือ้งต้น 
 
 2. การวิ เคราะห์ความคิด เห็นของผู้ ช านาญเฉพาะทาง (Analysis of Target 
Specialists)  

 วัตถุประสงค์ คือ สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์เนือ้หาการ 
สมัภาษณ์ เพ่ือทราบทศันคต ิแนวคดิ ความคาดหวงัของกลุม่ตวัแทนประชากรเปา้หมายท่ีมีความรู้
เร่ืองพิพิธภณัฑ์     

 
  ประชากรเปา้หมายกบักลุม่ตวัอยา่ง (2 กลุม่) 
 ประชากร  – ผู้ช านาญเฉพาะทาง  
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  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มท่ี 1 – บุคคลเป้าหมายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในสาขา
พิพิธภัณฑ์วิทยาท่ีผู้ วิจัยท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 ท่าน โดยก าหนดกระบวนการ
ได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. เป็นภณัฑารักษ์ช านาญการ มีความรู้ ประสบการณ์ และเช่ียวชาญเก่ียวกับการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

2. เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในงานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อย
กว่า 5 ปี และปัจจุบนัด ารงต าแหน่งระดบัผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีระดบัช านาญ
การ (ดรูายช่ือในภาคผนวก ข) 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจในกระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
4. เป็นผู้ มีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโท 

  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ี 2 – บุคคลเป้าหมายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารภารกิจงานด้านการจดัการความรู้ท่ีผู้วิจยัท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 ท่าน โดย
ก าหนดกระบวนการได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. เป็นบคุลากร มีความรู้ ประสบการณ์ และเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการความรู้
ในองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ ไมน้่อยกวา่ 25 ปี 

2. เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในส่วนงานการพฒันาด้านอาชีพไมน้่อยกวา่ 10 ปี และ
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ระดบัหวัหน้างาน 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจในกระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
4. เป็นผู้ มีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโท 

  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. แบบประเด็นการสมัภาษณ์ภณัฑารักษ์ช านาญการ (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด) 
แบบประเดน็การสมัภาษณ์บคุคลในองค์กร ฯ (โครงสร้าง/ค าถามปลายเปิด)  
  วิธีการสร้างและการควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย     
8 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ศกึษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวข้อง โดยตรวจสอบวิธีการสร้าง
และควบคมุคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นหลกั   
 2. ก าหนดประเดน็การสมัภาษณ์ท่ีครอบคลมุสาระส าคญั 
 3. สร้างแบบประเดน็การสมัภาษณ์ (โครงสร้าง/ปลายเปิด) 
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 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนือ้หาในแบบประเด็นศึกษาโดยอาศยั
ดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น 
 5. ทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือวิจยัท่ีพฒันาขึน้ (Reliability) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี
คณุสมบตัเิดียวกนักบัประชากรเปา้หมาย จ านวน 5 ทา่น 
 6. น าผลทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือไปขอค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความชดัเจนและความครอบคลมุตอ่ประเดน็ศกึษา  
 7. ปรับและแก้ไขตรงตามคณุลกัษณะเนือ้หาครบถ้วน 
 8. ปฏิบตักิารเก็บข้อมลู   
  
การเก็บรวบรวมข้อมลู  

1. ผู้ วิจัยท าหนัง สือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เ พ่ือขออนุญาติ  และ
ประสานงานกบัผู้ให้ข้อมลู เพ่ือนดัหมายเวลา และสถานท่ีเก็บข้อมลู 

2. ปฏิบตักิารเก็บข้อมลูตามวนั เวลา และสถานท่ีก าหนด 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู  
4. น าข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีได้มาเข้าสู่กระบวนการอ่านตรวจสอบความถูกต้องใน

ประเดน็ศกึษา 
5. จัดกระท าข้อมูล โดยการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสิ่ง ค้นหา (Assumptions) และ

ประเมินผลข้อมูลความคิดเห็น (บทสรุป) ในแต่ละประเด็นศึกษาแบบอิงแนวคิดในการวิเคราะห์
และแปลความของเนือ้หา 

6. สงัเคราะห์บทสรุปท่ีได้ 
7. ก าหนดแนวทางการน าเสนอ ร่างต้นแบบ ฯ (โครงสร้างองค์กร การบริหารจดัการ 

การบริหารการตลาด กลยุทธ์การจดัการด าเนินโครงการ) เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการพิจารณา
ร่วมกบัขัน้ตอนเดลฟายเทคนิค (วตัถปุระสงค์วิจยัข้อท่ี 4/ระยะท่ี 3) 

8. จดัท าบทสรุปเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ระยะที่ 2 ส ารวจความคิดเหน็และประเมินความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
  2.1 แหลง่ข้อมลูเชิงปริมาณ 
  2.1.1 การวิจยัเชิงส ารวจ (Opinion and Needs Survey) 
  วตัถปุระสงค์ คือ การส ารวจความคิดเห็นและประเมินความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายท่ีมีความคาดหวังต่อโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  โดย
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เปรียบเทียบจากลกัษณะทางประชากร สถานภาพทางสงัคม-เศรษฐกิจ พฤติกรรมและกิจกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น เจตคติ และความเช่ือของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามา
บรรยายข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู ่ไมว่า่จะเป็นลกัษณะท่ีพงึประสงค์อ่ืน ๆ และปฏิกริยาท่ีตอบสนองท่ี
แท้จริงของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูออกมาให้ได้มากท่ีสดุ   

ประชากรเป้าหมายกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ รับบริการ – ประชากรท่ีให้ข้อมูลด้านความคิดเห็นและความต้องการของ
บคุลากรบริษัทการบนิไทย ฯ ท่ีมีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
ประกอบด้วย บคุลากรประจ าการในฝ่ายการบริการบนอากาศยานและภาคพืน้ ของบริษัทการบิน
ไทย ฯ จ านวน 400 คน (Purposive Sampling) 
 กลุ่มท่ี 2 ผู้ ให้บริการ – ประชากรท่ีให้ข้อมูลด้านความคิดเห็นและความต้องการของ
กลุ่มผู้บริหารบริษัทการบินไทย ฯ ท่ีมีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในระดบัหวัหน้าหน่วยงานในสายงานบริการบนอากาศยาน
และภาคพืน้ จ านวน 45 คน (Purposive Sampling) 
   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการส ารวจความคิดเห็นและประเมินความต้องการของกลุ่มผู้ รับบริการและผู้
ให้บริการตอ่ความคาดหวงัในโครงการ ฯ ดงักลา่ว ผู้วิจยัได้วางแผนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั (ระยะท่ี 2) ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 1. เคร่ืองมือท่ีเป็นผลกระทบ ได้แก่ แบบสอบถาม 
และ 2. เคร่ืองมือทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คา่มธัยฐาน (Median)   
 วิธีการสร้างและควบคมุคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในส่วนนี ้ผู้ วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีเป็นผลกระทบ คือ แบบสอบถามปลายเปิดท่ี
ต้องการส ารวจความคิดเห็นและประเมินความต้องการ ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ตอน กล่าวคือ 
ตอนท่ี 1: สถานภาพของผู้ตอบ เก่ียวกบั เพศ อาย ุการศกึษา ภมูิล าเนา และประสบการณ์เก่ียวกบั
พิพิธภัณฑสถาน ตอนท่ี 2: ความคิดเห็นและความต้องการท่ีมีความคาดหวงัต่อโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์การบินไทย ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นและการประเมินความต้องการจาก
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากท่ีสดุ มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และเป็นสว่นค าถามปลายเปิด คือ ความเห็นอ่ืน ๆ  



135 

 

 

 

 1. ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีเก่ียวข้องกับการส ารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการท่ีมีความคาดหวังต่อโครงการจัดตัง้หรือการศึกษาตัวแปรเชิง
คณุลกัษณะ (การด าเนินโครงการ/กิจการ) เป็นหลกั   
 2. ก าหนดประเดน็ค าถามท่ีครอบคลมุสาระส าคญั 
 3. สร้างแบบประเด็นค าถามท่ีมีความเป็นปรนัยของเคร่ืองมือ เกณฑ์ และการแปล
ความหมาย (โครงสร้าง/ปลายเปิด) 
 4. ตรวจสอบความถกูต้องและความตรงเชิงเนือ้หาในแบบสอบถาม โดยอาศยัดลุพินิจ
ของผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 ท่าน โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
เนือ้หา หรือ นิยามตวัแปรท่ีมุง่วดัตรงของเนือ้หา (Content Validity) ดงันี ้ 
 +1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงเนือ้หา / นิยาม / จดุประสงค์ 
 0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงเนือ้หา / นิยาม / จดุประสงค์ 
 -1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อค าถามวดัไมต่รงเนือ้หา / นิยาม / จดุประสงค์   
 หลังจากนัน้ จึงน าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ เนือ้หา / จุดประสงค์ (Item Objective Congruence: 
IOC) โดยใช้สตูร ดงันี ้ 
 ความสอดคล้องของข้อค าถาม = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 
        จ านวนของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 โดยอาศยัเกณฑ์การตดัสินความสอดคล้องของข้อค าถามกบั เนือ้หา / จดุประสงค์ ดงันี ้
 ถ้า IOC > 0.50  แสดงวา่ ข้อค าถามนัน้วดัได้สอดคล้องกบั เนือ้หา / จดุประสงค์ 

 ถ้า IOC ≤ 0.50 แสดงวา่ ข้อค าถามนัน้วดัได้ไมส่อดคล้องกบั เนือ้หา / จดุประสงค์ 
 5. ร่างและจดัเรียงข้อค าถามให้เป็นระบบ 
 6. น าแบบประเดน็ค าถามไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 7. ทบทวน ปรับ และแก้ไขประเดน็ค าถามอยา่งครบถ้วน 
 8. ทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือวิจัยท่ีพฒันาขึน้ (Reliability) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

คุณสมบัติเดียวกันกับประชากรเป้าหมาย จ านวน 30 ท่าน (ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า หรือ α-
coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161) ด้วยชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูปเพ่ือ
สงัคมศาสตร์ (SPSS) 
  9. น าผลข้อมูลการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม (Try out) ไปขอค าแนะน า
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครัง้ 
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 10. ทบทวน ความชดัเจนและองค์ประกอบของตวัแปรท่ีศกึษา 
 11. สร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบส ารวจความคิดเห็น (ฉบบัสมบรูณ์)  
 

เคร่ืองมือทางสถติ ิ
 ในส่วนของเคร่ืองมือทางสถิติ โดยประยุกต์หลักการทางสถิติ ได้แก่ 1. ร้อยละ 
(Percentage) 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4. ค่ามัธย
ฐาน (Median)   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. จัดท าหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ประสานงานกบัหน่วยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเก็บข้อมลู 
3. ด าเนินการสง่เอกสาร 
4. ก าหนดวนัรับเอกสาร  
5. จดัเตรียมข้อมลูสูก่ระบวนการวิเคราะห์   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ด าเนินการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
1. การจัดกระท าข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบรูณ์ 
 2. น าแบบสอบถามทกุชดุมาตรวจให้คะแนนตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 3.  ท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้บริการ
และผู้ให้บริการท่ีมีตอ่ความคาดหวงัของโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย โดยการใช้ชุด
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูปเพ่ือสังคมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social 
Science) ดงันี ้ 
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 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ คือ  
  ร้อยละจากรายการใด =   ความถ่ีของรายการนัน้   X    100 
                       จ านวนผู้ตอบทัง้หมด 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและความต้องการเก่ียวกับการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการ
บินไทย วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (X) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายระดับคะแนนความคิดเห็นและความต้องการ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ท่ี
ประกอบด้วยเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทัง้นี ้เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบผลคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี ้
 
 

 
2. น าเสนอตารางการเสนอผลข้อมูลการวิจัยระยะท่ี 1 โดยพรรณนาความจาก

ผลการวิจยัแบบพรรณนาความประกอบกนั  
 

ระยะที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ 
 3.1 แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณ 
 3.1.1 การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
   วตัถปุระสงค์ คือ การส ารวจความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างมี
ระบบ โดยใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชุมในการพิจารณาให้ทศันะความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระเก่ียวกับการสร้างแนวทางการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ฯ (Strategy Probe) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ฉันทามติ ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ โดยด าเนินการร่างโครงงานท าหน้าท่ีเสมือนเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะใช้เสนอเป็น “ร่างต้นแบบ” การด าเนินการโครงการจดัตัง้ ฯ และเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ี
มีคุณค่าต่อการน าไปวินิจฉัยในประเด็นศึกษา จะแสดงถึงล าดบัความส าคญั อัตราร้อยละของ
ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของความคิดเห็น (ค าตอบรอบท่ี 1- 3) ก่อนน าไปผ่าน
กระบวนการในระยะท่ี 4 

1.00 – 1.49 หมายถึง ความต้องการในระดบั  น้อยท่ีสดุ 
1.50 – 2.49 หมายถึง ความต้องการในระดบั  น้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง ความต้องการในระดบั  ปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง ความต้องการในระดบั  มาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง ความต้องการในระดบั  มากท่ีสดุ 
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ประชากรเป้าหมายกับกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจยัได้ก าหนดประชากรในการวิจยัด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือ
การส ารวจประเด็นศกึษาในแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่การสร้างแนวทางของโครงการจดัตัง้ 
ฯเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 15 ท่าน ได้แก่ ภัณฑารักษ์ช านาญการ (5) นัก
การศกึษานอกระบบโรงเรียน (5) และบคุลากรช านาญการพิเศษ (5) เป็นต้น   

 เกณฑ์ในการเลือกผู้ช านาญเฉพาะทางในระยะท่ี 3 ดงันี ้
1. ปริญญาตรีขึน้ไป 
2. ประสบการณ์ในศาสตร์เฉพาะ 10 ปี ขึน้ไป 
3. ประวตัแิละผลงานเป็นท่ียอมรับ 
4. ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ เง่ือนไข หรือความช านาญพิเศษ โดยตรงตามวตัถปุระสงค์การวิจยั

ท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นบคุคลท่ีหนว่ยตวัอยา่งท่ีมาก่อนได้ทาบทามด้วยวาจาให้กบัผู้วิจยั  
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มท่ี 1 ภัณฑารักษ์ช านาญการ  (Museum Professionals)  เป็นผู้ ท่ี รับผิดชอบ
หน้าท่ีในการจดัหา จดัหมวดหมู่ และจดัแสดงวตัถุในท่ีจดัแสดง และมีความช านาญในการดแูล 
ซ่อมแซม วางแผนจัดการและแผนการให้บริการ รวมถึงในการประเมินราคาของศิลปวัตถุ  
ประกอบด้วย   จ านวน 5 ทา่น (Professional Level) 
 กลุม่ท่ี 2 นกัการศกึษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Educators) เป็นผู้ ท่ีเข้าใจใน
การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ตามท่ี
รัฐบาลมุ่งหวงัให้ภารกิจของนกัการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้พัฒนากลไกในการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน
เก่ียวข้อง และภาคีเครือขา่ยเป็นผู้สง่เสริมสนบัสนนุ และร่วมกิจกรรม โดยมีเปา้หมายให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ จ านวน 5 ทา่น   
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรช านาญการพิเศษ (Certified Staffing Industry Professionals)  
เป็นผู้ ท่ีมีต าแหน่งบริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ระดบัสงูในการดแูลด้านการบริหาร
จดัการความรู้ในบริษัทการบินไทย ฯ ทัง้ในส่วนแผนกการบริการบนอากาศยานและการบริการ
ภาคพืน้ จ านวน 5 ทา่น  (Senior Professional Level) 
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วิธีการเลือกผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขอค าปรึกษาและข้อแนะน าจากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์การวิจยั และ/หรือกรอบแนวคิดของการวิจยัเป็นหลกั กบั คณุสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทางตามหลกัเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด 

2. เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางตอ่กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือชว่ยพิจารณาคณุสมบตัเิชิงอ้างอิงสูแ่หลง่ข้อมลูส าคญัตามจ านวนท่ีผู้วิจยัต้องการ  

3. ติดต่อ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในการ
สมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรศพัท์และขอพบด้วยตนเอง 

4. ประสานงานกับโครงการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม) บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอให้ออกหนังสือเรียนเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือขอสมัภาษณ์ 

5. ส่งหนังสือเรียนเชิญพร้อมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และแบบประเมินให้
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางไปรษณีย์และด้วยตนเองก่อนวนัสมัภาษณ์ 15 วนั 

6. เตรียมความพร้อมและนดัวนัขอสมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัสมัภาษณ์ด้วยตนเอง 
 

วิธีการสร้างและควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  
 รอบท่ี 1 วิธีการสร้างเช่นเดียวกับแบบสอบถามชุดแรกท่ีใช้ในการวิจยัของระยะท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเป็นแบบประเดน็ค าถามกว้าง ๆ ครอบคลมุปัญหาท่ีจะศกึษา และ
ผา่นกระบวนการวดัคา่ความตรงของเคร่ืองมือ โดยขออนเุคราะห์ความร่วมมือจากผู้ทรงคณุวฒุิท า
การตรวจสอบ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง เพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางต่อประเด็นโจทย์แต่ละข้อ ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนด าเนินงานโครงการ
จดัตัง้ ฯ หรือ คาดการณ์องค์ประกอบจ าเป็นบางประการท่ีผู้วิจยัต้องการตรวจสอบในรอบท่ี 1 
 รอบท่ี 2 เรียบเรียงข้อกระทงค าถามใหม่ โดยประยุกต์จากแนวค าตอบท่ีวิเคราะห์ใน
รอบท่ี 1 สร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิด (มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั) โดยขอค าแนะน าจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงและแก้ไขเนือ้ความให้มีความถูกต้องและชัดเจน
ครบถ้วน ก่อนน าแบบสอบถามเดลฟายเทคนิครอบท่ี 2 ไปให้กลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละ
ท่านได้ประเมินความส าคญัในแต่ละประเด็นศึกษา ทัง้นี ้ในแต่ละข้อกระทงค าถามนัน้ ผู้ ตอบ
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สามารถแสดงเหตผุลท่ีเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย ในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้ในส่วนปลายประโยค (ควรแก้ไข
ในสว่นส านวนหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม)  
 รอบท่ี 3 เรียบเรียงข้อกระทงค าถามใหม่อีกครัง้ โดยตรวจผลค่าค าตอบของการ
วิเคราะห์หาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบ-กว้าง และบรรจุเฉพาะข้อกระทงค าถามท่ีมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์แคบของรอบท่ี 2 เสนอค าถามเดียวกนั โดยเพิ่มต าแหน่งของคา่มธัยฐาน คา่พิสยั
ระหว่างควอไทล์ และเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางท่านนัน้ได้ตอบ เพ่ือให้
ทา่นได้ยืนยนัค าตอบ/ปรับเปล่ียนมมุมองอย่างอิสระ ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึปฏิบตัิการสร้างแบบสอบถาม
ส าหรับรอบท่ี 3 และน าไปขอค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงและแก้ไข
เนือ้ความให้มีความถกูต้องและชดัเจนครบถ้วน ก่อนน าแบบสอบถามเดลฟายเทคนิครอบท่ี 3 ไป
ให้กลุม่ตวัอยา่งเฉพาะเจาะจงแตล่ะทา่นได้ประเมินความส าคญัในแตล่ะประเดน็ศกึษา ทัง้นี ้ในแต่
ละข้อกระทงค าถามนัน้ ผู้ตอบสามารถแสดงเหตผุลท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในช่องว่างท่ีเว้นไว้
ในสว่นปลายประโยค (ควรแก้ไขในสว่นส านวนหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม)  
 รอบท่ี 4 ยุติกระบวนการเดลฟายเทคนิค (ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์แคบ) ถ้าผลการ
วิเคราะห์ได้เสนอให้เห็นในมิติความสอดคล้องในตวัแปรท่ีศึกษา ระหว่างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(ข้อมลูย้อนกลบัท่ีอิงด้วยคา่สถิตปิระกอบข้อมลูในรอบท่ี 3)  
  
 ตารางแสดงระดบัคะแนนชว่งความคิดเห็นในกระบวนการเดลฟายเทคนิค 

  
คา่มธัยฐานท่ีวิเคราะห์ได้จากค าตอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด น ามาแปลความตามเกณฑ์ ดงันี ้
 
 
 
 
 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความต้องการหรือเห็นด้วยในระดบั  น้อยท่ีสดุ 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความต้องการหรือเห็นด้วยในระดบั  น้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความต้องการหรือเห็นด้วยในระดบั  ปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความต้องการหรือเห็นด้วยในระดบั  มาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการหรือเห็นด้วยในระดบั  มากท่ีสดุ 
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คา่มธัยฐาน ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ ... ข้อความนัน้ ... 
4.50 – 5.00 

 
3.50 – 4.49 

 
2.50 – 3.49 

 
1.50 – 2.49 

 
1.00 – 1.49 

สมควรใช้ก าหนดเป็นรูปแบบในระดบัความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ 

สมควรใช้ก าหนดเป็นรูปแบบในระดบั
เหมาะสมมาก 

สมควรใช้ก าหนดเป็นรูปแบบในระดบั
เหมาะสมปานกลาง 

สมควรใช้ก าหนดเป็นรูปแบบในระดบัไม่
เหมาะสม 

สมควรใช้ก าหนดเป็นรูปแบบในระดบัไม่
เหมาะสมอยา่งยิ่ง 

 
  เกณฑ์ในการพิจารณาคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี  ้
 

คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ การแปลความหมาย 
           0.01-0.99 
           1.00-1.99 
           2.00-2.99 
           3.00-ขึน้ไป 

มีความสอดคล้องกนัสงูมาก 
มีความสอดคล้องกนัสงู 
มีความสอดคล้องกนัต ่า 
ไมมี่ความสอดคล้องกนั 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. จดัท าหนงัสือในนามของมหาวิทยาลยัศลิปากร เพ่ือขออนญุาตและขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. ประสานงานกบัหน่วยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเก็บข้อมลู 
3. ด าเนินการสง่เอกสารทางไปรษณีย์ / ผู้วิจยัจดัสง่ด้วยตนเอง (รอบท่ี 1-4) 
4. ก าหนดวนัรับเอกสาร  
5. จดัเตรียมข้อมลูสูก่ระบวนการวิเคราะห์ตามเดลฟายเทคนิค  (รอบท่ี 1-4) 
6. สรุปผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
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7. ท าการยกร่าง (ต้นแบบ) โครงงาน ท่ีเป็นข้อสรุปในขัน้ตอนเดลฟายเทคนิค 
8. น า (ต้นแบบ) โครงงานท่ีถกูร่างขึน้ ไปพบคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ขอค าแนะน า ก่อนน าไปเข้าสู่กระบวนการทดสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีเป็นแนวทางของ
โครงการจดัตัง้ (ระยะท่ี 4) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 รอบท่ี 1 ผู้ วิจยัน าผลของข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้รับกลบัมา จ านวน 15 ฉบบั น ามา
จดักระท าโดยสงัเคราะห์ตวัแปรท่ีมุ่งวดัอย่างรอบคอบ ตดัทอนข้อมูลท่ีซ า้ซ้อนออกไป เรียบเรียง
แบบประเดน็ศกึษาขึน้ใหม ่เพ่ือสร้างเป็นข้อกระทงค าถามในการส ารวจความคดิเห็นในรอบท่ี 2. 
 รอบท่ี 2 ผู้ วิจยัน าผลของข้อมูลความคิดเห็นในรอบท่ี 1 ท่ีได้รับกลบัมา จ านวน 15 
ฉบบั น ามาจดักระท าโดยเคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์ ค านวณหาคา่มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ทัง้นี  ้ผู้ วิจัยจะใช้แนวดุลพินิจ
วิเคราะห์ผลค าตอบแตล่ะข้อจากคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ โดยเทียบความหมายดงัตารางด้านลา่ง
ท่ีผู้วิจยัได้ระบไุว้ หรือ อธิบายได้ว่า “ถ้าคา่พิสยัระหว่างควอไทล์แคบ ถือวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง
มีความเห็นสอดคล้องกัน และผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ทนัทีในรอบท่ี 2” หรือ อีกนยัหนึ่งว่า “ถ้าค่า
พิสยัระหว่างควอไทล์กว้าง (ค่ามาก) ถือว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นแตกต่างกัน และ
ผู้วิจยัจะต้องตรวจสอบเพิ่มด้วยข้อกระทงค าถามเดียวกนั บรรจไุว้ในแบบสอบถามรอบท่ี 3” 
 รอบท่ี 3 ผู้ วิจยัน าผลของข้อมูลความคิดเห็นในรอบท่ี 2 ท่ีได้รับกลบัมา จ านวน 15 
ฉบบั น ามาจดักระท าโดยเคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์ ค านวณหาคา่มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และ คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ถ้าหากว่า ผู้วิจยัได้ข้อมลูเพียงพอก็
อาจสรุปผลวิจยัในรอบท่ี 2  ในทางตรงกนัข้ามหากพบว่า ผลข้อมลูความคิดเห็นท่ีแสดงว่าคา่พิสยั
ระหว่างควอไทล์กว้าง จะต้องเก็บข้อมูลเป็นรอบท่ี 3 โดยมีข้อกระทรงค าถามเดิมบรรจุไว้ใน
แบบสอบถามรอบนี ้พร้อมทัง้เพิ่มต าแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
เคร่ืองหมายแสดงต าแหนง่ท่ีผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วได้ตอบไว้ในรอบท่ี 2 เพ่ือส่ือสารให้ท่านทราบวา่ “ 
ยืนยนั หรือ เปล่ียน” ความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามนัน้ ๆ หรือไม่ ประกอบเหตผุลของท่านอย่าง
อิสระอีกครัง้ 
 รอบท่ี 4 ผู้ วิจยัน าผลของข้อมูลความคิดเห็นในรอบท่ี 3 ท่ีได้รับกลบัมา จ านวน 15 
ฉบบั น ามาจดักระท าโดยเคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์ ค านวณหาคา่มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และ คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range)  ถ้าหากวา่ ผู้วิจยัได้ข้อมลูเพียงพอก็
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อาจสรุปผลวิจยัในรอบท่ี 3 พร้อมทัง้เพิ่มต าแหน่งของค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ และ
เคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งท่ีผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวได้ตอบไว้ในรอบท่ี 3 เพ่ือส่ือสารให้ท่านทราบว่า   
“ในแตล่ะรอบ ความคิดเห็นตอ่ประเด็นค าถามนัน้ ๆ ประกอบเหตผุลของท่านอย่างอิสระอย่างไรบ้าง 
” โดยทัว่ไปเทคนิคเดลฟายจะได้ข้อสรุปผลการวิจยัจากแบบสอบถามรอบท่ี 3 และหากด าเนินการ
วิจยัรอบท่ี 4 อาจจะได้ข้อสรุปใกล้เคียงกบัรอบท่ี 3 (Jensen, 1996) 
 หมายเหต:ุ  

การสุม่ตวัอยา่งในระยะท่ี 2 และ 3 เป็นการเลือกตวัอยา่งโดยเจาะจงหรือดลุพินิจของ
ผู้วิจยัในการพิจารณาก าหนดกลุม่ตวัอย่างเปา้หมายท่ีสามารถให้ข้อมลูในประเด็นท่ีศกึษา และจะ
ให้คา่ใกล้เคียงกบัคา่เฉล่ียของระดบัคะแนนในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีศกึษา  โดยไม่มีการค านึงถึง
ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แตค่ านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การลดคา่ใช้จา่ย และประหยดัเวลาในการส ารวจ อยา่งไรก็ดี วิธีการดงักลา่ว ยงัไมส่ามารถประกนั
ได้ว่าข้อมูลทุก ๆ หน่วยในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าใด หรือ การจัดสรร
ตัวอย่างในแต่ละชัน้ภูมิ (Stratum) เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงไม่สามารถประมาณหรือค านวณความ
คลาดเคล่ือนของการใช้ตวัอย่าง (Sampling Error) ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงด าเนินการเก็บข้อมูลส่วนเชิง
คุณภาพประกอบในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเร่ิมต้น  – ระหว่างกระบวนการวิจัย (In-depth 
Analysis)  เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณ์ของผลสรุปในสิ่งค้นพบ (Data Triangulations)  

ค าตอบในรอบสุดท้ายท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสมมาก-มากท่ีสุด (ค่ามัธย
ฐาน 3.5 ขึน้ไป) และมีความสอดคล้องกันของค าตอบสงู-สงูมาก (คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.5) น ามาสงัเคราะห์กับข้อมูลเบือ้งต้น จึงสามารถสรุปเป็น ร่างโครงงานเบือ้งต้น ก่อน
น าสูก่ระบวนการในระยะท่ี 4  

 
ระยะท่ี 4 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบ  

4.1 แหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4.1.1 การประเมิน “ร่าง ต้นแบบ” และการสร้าง “ต้นแบบ ชิน้งาน”   
วัตถุประสงค์ คือ การทดสอบความสมบูรณ์เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ 

“ร่างต้นแบบ” โครงงานท่ีพฒันาขึน้จากผลการศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ระยะท่ี 
3) โดยอาศยัดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น ได้อนเุคราะห์เวลาในการตรวจสอบ วิพากษ์ 
และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” ซึ่งทุกท่านจะมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนิน
โครงการ ฯ เพ่ือให้ผู้วิจยัได้น าประเด็นข้อบกพร่องท่ียงัคงมีอยู่น ามาปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดเป็น 
“ต้นแบบ ชิน้งาน”  ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นได้สูงใน “รูปแบบโครงการ ฯ” และเพ่ือให้
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ผู้วิจยัได้น าผลข้อมลูเชิงทดสอบเป็นแนวทางน าร่องท่ีจะสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโครงการฯ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  
ประชากรเป้าหมายกับกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจยัได้ก าหนดประชากรในขัน้ตอนการประเมิน “ร่าง ต้นแบบ” และการสร้าง “ต้นแบบ 
ชิน้งาน” เพ่ือการทดสอบความสมบรูณ์เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่างต้นแบบ” โครงงานท่ี
พฒันาขึน้จากผลการศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ระยะท่ี 3) เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็น
ตวัแทนท่ีดีของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน
ทัง้สิน้ 5 ทา่น ได้แก่ ภณัฑารักษ์ช านาญการพิเศษ 3. นกัการศกึษานอกระบบโรงเรียน 2.              และ
บคุลากรช านาญการพิเศษ 1. เป็นต้น   

เกณฑ์ในการเลือกผู้ช านาญเฉพาะทางในระยะท่ี 3 ดงันี ้
1. ปริญญาโทขึน้ไป 
2. ประสบการณ์ในศาสตร์เฉพาะ 20 ปี ขึน้ไป 
3. ประวตัแิละผลงานเป็นท่ียอมรับ 
4. ผู้ ท่ีมีคณุสมบตั ิเง่ือนไข หรือความช านาญพิเศษ โดยตรงตามวตัถปุระสงค์การวิจยั

ท่ีก าหนดไว้ หรือ เป็นบคุคลท่ีหนว่ยตวัอย่างท่ีมาก่อนได้ทาบทามด้วยวาจาให้กบัผู้วิจยั  
 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มท่ี 1 ภัณฑารักษ์ช านาญการพิเศษ (Curatorial Museum Specialist) เป็นผู้ ท่ี
รับผิดชอบหน้าท่ีในการจดัหา จดัหมวดหมู่ และจดัแสดงวตัถใุนท่ีจดัแสดง และมีความช านาญใน
การดแูล ซอ่มแซม วางแผนจดัการและแผนการให้บริการ รวมถึงในการประเมินราคาของศลิปวตัถุ 
ประกอบด้วย จ านวน 1 ทา่น (Senior Professional Level) 
  กลุม่ท่ี 2 นกัการศกึษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Educator) เป็นผู้ ท่ีเข้าใจใน
การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ตามท่ี
รัฐบาลมุ่งหวงัให้ภารกิจของนกัการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้พัฒนากลไกในการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน
เก่ียวข้อง และภาคีเครือขา่ยเป็นผู้สง่เสริมสนบัสนนุ และร่วมกิจกรรม โดยมีเปา้หมายให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ จ านวน 1 ทา่น (Senior Professional Level) 



145 

 

 

 

 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรช านาญการพิเศษ (Certified Staffing Industry Professionals) – 
เป็นผู้ ท่ีมีต าแหน่งบริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ระดบัสงูในการดแูลด้านการบริหาร
จัดการความรู้ในบริษัทการบินไทย ฯ ทัง้ในส่วนแผนกการบริการบนอากาศยาน และ/หรือ การ
บริการภาคพืน้ จ านวน 1 ทา่น (Senior Professional Level) 
วิธีการเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขอค าปรึกษาและข้อแนะน าจากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์การวิจยั และ/หรือกรอบแนวคิดของการวิจยัเป็นหลกั กับ คณุสมบตัขิองผู้ทรงคณุวฒุิ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด 

2. เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิต่อกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือช่วย
พิจารณาคณุสมบตัเิชิงอ้างอิงสูแ่หลง่ข้อมลูส าคญัตามจ านวนท่ีผู้วิจยัต้องการ  

3. ติดต่อ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญกลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิในการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual/In-depth Interview) เพ่ือวิพากษ์และตอบแบบประเมิน
ร่างต้นแบบ ฯ (Judgemental Approach)  

4. ประสานงานกับโครงการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม) บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอให้ออกหนังสือเรียนเชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  

5. ส่งหนังสือเรียนเชิญพร้อมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และแบบประเมินให้
ผู้ทรงคณุวฒุิทางไปรษณีย์และด้วยตนเองก่อนวนัสมัภาษณ์ 2 สปัดาห์ 

6. เตรียมความพร้อมและนดัวนัขอสมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัสมัภาษณ์ตนเอง 
 

วิธีการสร้างและควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฟอร์มการสมัภาษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ประเมินรูปแบบการด าเนินงาน

โครงการ ฯ โดยใช้ดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ (Open-ended items / Structured or Standardized 
Interview Schedule ) 

1.1 ก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบและรายการค าถามไว้ล่วงหน้า แต่อาจ
ปรับเปล่ียนค าพดูได้บ้างตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้



146 

 

 

 

1. ค าชีแ้จง 
2. ตอนท่ี 1 ความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีด าเนินการศกึษาโครงกา 
3. ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.2 บรรจุตวัแปรศึกษาในแต่ละข้อค าถามท่ีมีความสัมพันธ์กับกรอบความคิดเชิง
ทฤษฎี  

1.3 เรียบเรียงรูปแบบของค าถามด้วยภาษาท่ีถกูต้องและชดัเจน 
1.4 น าแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth or Intensive Interview Schedule) ไป

ขอรับค าปรึกษาจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์  
1.5 ปรับปรุงและแก้ไข ก่อนน าไปปฏิบตัใิช้จริง 

2. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพท่ีเป็นข้อค าถามสเกลท่ีมุ่งวัดระดบัคะแนนของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ฯ โดยใช้ดุลพินิจของผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในทฤษฎีนัน้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีท่ีน ามาใช้นิยามโครงสร้าง
องค์ประกอบของคณุลกัษณะท่ีมุง่วดั และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” (5 Scale Items/Evaluation Form 
or Problem Information Evaluation for the Construct Validity)  

2.1 ก าหนดขอบเขตและจดุมุ่งหมายของแบบสอบถาม โดยบรรจตุวัแปรศกึษาใน
แตล่ะข้อค าถามท่ีมีความสมัพนัธ์กบักรอบความคิดเชิงทฤษฎี 

2.2 เรียบเรียงรูปแบบของค าถามด้วยภาษาท่ีถกูต้องและชดัเจน 
2.3 น ารายการค าถาม (5 Scale Items)ไปขอรับค าปรึกษาจากคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ์ ปรับปรุงและแก้ไข   
2.4 ตรวจสอบคณุภาพของข้อค าถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องของเนือ้หา

รายข้อ และ/หรือ นิยามตวัแปรท่ีมุ่งวัดหรือไม่ (Item Content Validity) ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เนือ้หาและด้านการวดัและประเมินผล จ านวน 3 ทา่น โดยผลการพิจารณาอาจให้คะแนนเป็น ดงันี ้

   +1 แนใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงเนือ้หา/นิยาม/จดุประสงค์ 
  0  ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงเนือ้หา/นิยาม/จดุประสงค์ 
 -1  แนใ่จวา่ข้อค าถามวดัไมต่รงเนือ้หา/นิยาม/จดุประสงค์ 

โดยมีเกณฑ์การตดัสินความสอดคล้องของข้อค าถามกบัเนือ้หา/จดุประสงค์ดงันี ้
ถ้า IOC > 0.50 ถือวา่ข้อค าถามนัน้วดัได้สอดคล้องกบัเนือ้หา/จดุประสงค์ 
ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือวา่ข้อค าถามนัน้วดัได้ไมส่อดคล้องกบัเนือ้หา/จดุประสงค์ 
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2.5 วิเคราะห์ความเป็นปรนัยของค าถามรายข้อ ไม่ว่าใครจะน าเคร่ืองมือท่ี
พัฒนาขึน้ไปใช้ก็สามารถเข้าใจในความชัดเจนของภาษาท่ีส่ือความหมาย  โดยตรวจสอบ
คณุสมบตัิ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ลกัษณะความชดัเจนในการส่ือความหมาย 2. ลกัษณะของกฏเกณฑ์
การให้คะแนนแทนคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดท่ีชัดเจน และ 3. ลักษณะของการแปลความหมายของ
คะแนนท่ีมีความชดัเจน 

2.6 ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีคุณลักษณะ
เดียวกับประชากรเป้าหมาย จ านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านัน้เข้าใจค าถามได้
ตรงกนัหรือไม ่

2.7 น าผลข้อมลูการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือไปขอค าแนะน าจากคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความชดัเจนและความครอบคลมุตอ่ประเด็นศกึษา  

2.8 ปรับปรุงและแก้ไขข้อค าถามในเคร่ืองมือ  
2.9 ขอค าปรึกษากบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนน าไปปฏิบตัใิช้จริง 

ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้
 
1. ค าชีแ้จง 
2. ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างองค์ประกอบของ “ร่าง ต้นแบบ” 
4. ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การจดัเตรียมความพร้อมในการสมัภาษณ์ 
ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการสมัภาษณ์ 
ขัน้ท่ี 3 การสรุปผลข้อมลู 
ขัน้ท่ี 1 การจัดเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายบุคคล) 
1. น า (ต้นแบบ) โครงงานท่ีถูกร่างขึน้ (ระยะท่ี 3) เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ โดยขอค าแนะน าเก่ียวกับ (ก) วิธีการสร้าง “แบบสัมภาษณ์การประเมินรูปแบบ
โครงการจดัตัง้ ฯ” และ “แบบประเมินคณุภาพของ “ร่าง ต้นแบบ”  โครงงาน (ข) วิธีการจดัเตรียม
เอกสารประกอบการทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ (“The Content Validity of the Measures, the 
Credibiltiy and Trustworthiness of the Methods” – Lasch, K.E. et al, 2010) “การยกร่างแบบ
ชิน้งาน หรือ ต้นแบบ ชิน้งาน” (ชดุเอกสารท่ีพร้อมจดัสง่ทางไปรษณีย์)  
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2. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศพัท์และพบด้วยตนเอง โดยขอความอนุเคราะห์ใน
เร่ืองของเวลา ชีแ้จงรายละเอียดคร่าว ๆ  และเรียนเชิญเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
องค์ประกอบและประเมินความเป็นไปได้ของ “การยกร่างต้นแบบฯ”  

3. จดัน าส่งหนงัสือเรียนเชิญ พร้อมกันนีไ้ด้แนบเอกสารส าคญั จ านวน 3 ฉบบั ท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาในการวิจัยระยะท่ี 4 ได้แก่ ร่างต้นแบบโครงงาน  (Drafted Project as 
Guidelines) แบบสมัภาษณ์การประเมินรูปแบบโครงการจดัตัง้ ฯ และ แบบประเมินคณุภาพของ 
“ร่าง ต้นแบบ” (Rating Scale 5 ระดบั) โดยน าสง่ทางไปรษณีย์และด้วยตนเองก่อนวนัสมัภาษณ์ 2 
สปัดาห์ 

ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการสัมภาษณ์ 
1. ชีแ้จงรายละเอียดในสว่นของวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนการสมัภาษณ์  
2. น าเสนอความเป็นมาของการวิจยัและพฒันาโดยสงัเขป และผลสรุปข้อมลูท่ีผู้วิจยั

สงัเคราะห์ได้ในการวิจยัระยะท่ี 3 และ 4 (ร่างแบบชิน้งาน หรือ ร่าง “โครงงาน”)   – 15 นาที  
3. รับฟังสิ่ง ท่ีผู้ ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์ ในแต่ละองค์ประกอบดังท่ีแต่ละท่านได้

ตรวจสอบและประเมินไว้ก่อนลว่งหน้า  
4. ทบทวนประเด็นท่ีผู้ วิจัยได้รับข้อมูลการวิพากษ์จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ณ จุดนี ้อาจ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมค าสมัภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยสอบถามกลบัจน
ได้รับความเข้าใจ  

5. บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีการสอบถามและตอบค าถามของ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีต้องการความชดัเจนในตวัแปรศกึษา 

ขัน้ท่ี 3 การสรุปผลข้อมูล 
1. ประมวลสาระท่ีได้รับการวิพากษ์และประเดน็ศกึษา 
2. วิเคราะห์ ผลข้อมลูความคิดเห็นในแตล่ะองค์ประกอบท่ีผู้ทรงคณุวฒุิได้ตรวจสอบไว้ 

และ/หรือ ได้เสนอแนะให้ผู้ วิจยัได้พิจารณา ทบทวน และตรวจสอบซ า้กบัสิ่งท่ีเป็นประเด็นเสริม และ
ผลของตวัแปรศกึษาท่ีตอบโจทย์วิจยัและพฒันาได้ถกูต้อง 

3. วิเคราะห์ ผลข้อมูลการศึกษาในแบบประเมินคุณภาพของโครงการ ฯ จากสิ่งท่ี
ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินใจเลือกประเมินคุณลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา (ก าหนดแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั)  และเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่ “ร่าง ต้นแบบ” ซึง่ผู้วิจยัจะต้อง
พิจารณผลการประเมินตา่ง ๆ ท่ีสนบัสนนุแนวคิดของผู้วิจยัและปรับแนวทางการด าเนินโครงการการ
จดัตัง้ฯ ให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สงู เพ่ือพฒันาเป็น “ต้นแบบโครงการ”  
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4. สรุปสาระส าคญัท่ีได้ในขัน้ตอนการสมัภาษณ์เชิงลึกประกอบชดุเอกสาร 3 ฉบบั 
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิรับทราบ ถือได้วา่เป็นการสามเส้าข้อมลู 

5. ปรับปรุงและแก้ไข “ร่าง ต้นแบบ” ให้มีความสมบรูณ์ 
6. น าผลสรุปท่ีได้เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. แบบฟอร์มการสมัภาษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ประเมินรูปแบบการด าเนินงาน

โครงการ ฯ โดยใช้ดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ (Open-ended items / Structured or Standardized 
Interview Schedule ) – วิเคราะห์เนือ้หา 

2. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพท่ีเป็นข้อค าถามสเกลท่ีมุ่งวัดระดบัคะแนนของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ฯ โดยใช้ดุลพินิจของผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญในทฤษฎีนัน้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีท่ีน ามาใช้นิยามโครงสร้าง
องค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” (5 Scale items / Evaluation 
Form or Problem Information Evaluation for the construct validity) – ชุดโปรแกรมวิเคราะห์
สถิตสิ าเร็จรูปเพ่ือสงัคมศาสตร์ (SPSS) 
 
ระยะที่ 5 สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจัย  

 
วิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ปริทรรศน์วรรณกรรมเก่ียวกบั “การพฒันาคูมื่อการด าเนินงานโครงการ” 
2. พฒันาร่างคูมื่อ “คูมื่อการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย” 
3. น าร่างคู่มือฯ ไปขอรับค าปรึกษาและข้อแนะน ากับคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
4. ปรับปรุงและแก้ไขจดุบกพร่อง จึงน าร่างคูมื่อฯ (ฉบบัแก้ไข) ไปตรวจสอบคณุภาพ

ของรูปแบบ ฯ โดยใช้ดุลพินิจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม (การวิจัยระยะท่ี 4) เพ่ือสร้างความ
ชัดเจนและมีความเป็นปรนัยสอดรับกับผลการวิจัย ทัง้สิน้ 4 ระยะ โดยลงมือปฏิบัติการสร้าง 
(ต้นแบบ) โครงการฯ บรรจใุนคูมื่อการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
อยา่งเป็นระบบ 

5. เสนอผลข้อมลูรูปแบบการวิจยัและพฒันาฯ (วิทยานิพนธ์) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

 
 

การวิจยัและพฒันาเร่ือง “รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย” ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดตัง้ และผลการ
ประเมินคณุภาพ “ต้นแบบชิน้งาน”  

ในบทท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้เทคนิควิธีเชิงคุณภาพและเทคนิควิธีเชิง
ปริมาณดงัแบบแผนวิจยัท่ีออกแบบไว้ แบง่เป็น 5 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1: ส ารวจข้อมลูสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีโครงการวิจยั 
ระยะท่ี 2: ส ารวจความคดิเห็นและประเมินความต้องการของกลุม่ประชากรเปา้หมาย 
ระยะท่ี 3: ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ  
ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูเชิงทดสอบ 
ระยะท่ี 5: สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั 
 
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้
 

ระยะที่ 1 ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีโครงการวิจัย 
 

 วตัถุประสงค์ของ การวิจัยระยะที่ 1 คือ การจดัเตรียมข้อมูลเบือ้งต้นเชิงคุณภาพสู่
แนวปฏิบัติการในกระบวนการวิจัยทัง้ระบบ ดังท่ีก าหนดไว้ในแบบแผนการวิจัย (Preliminary 
Stage – ค้นคว้าความรู้จากแหล่ง ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การสัง เกตและวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ีศึกษาและภัณฑารักษ์ช านาญการ ข้อมูล
ปัจจบุนัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศนูย์การเรียนรู้ขององค์กร) และผลสรุปท่ีค้นพบมีส่วน
ส าคญัในการเช่ือมโยงโครงสร้างทางความคิดประกอบการพิจารณาในสร้างรูปแบบการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ ท่ีเหมาะสมกบัสงัคมปัจจบุนั   

 ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สว่นท่ี 2: แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
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สว่นท่ี 3: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ีศกึษา และ  
     ภณัฑารักษ์ช านาญการ 
  

สว่นท่ี 1: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
  ตรวจอ่านได้จากภาคผนวก   (กลุ่มงานวิจยัทัง้ 3 กลุ่ม) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
  

สว่นท่ี 2: แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีตวัอยา่งกรณีศกึษา 
 
ตารางท่ี  1 ผลการศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ศนูย์ฝึกอบรมพนกังานการบินไทย  
(เขตหลกัส่ี)  

 SWOT ANALYSIS  
(THAI Training Centre, 

เขตหลกัส่ี)  

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

สภาพแวดล้อมภายใน จดุแข็ง 
 

 เ ร่ิมใช้อาคารในปี พ.ศ. 
2538 

 สถานท่ีฝึกอบรมบุคลากร
บนเท่ียวบินและภาคพืน้ 
ฯลฯ ปัจจบุนั 

 บุคคลภายนอกมาเย่ียม
ชมแผนกการฝึกอบรม
ลู ก เ รื อ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง
วิชาการทุกระดับ องค์กร
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  

 บริษัทสายการบินทั่วไป
และกลุ่มบริษัทตัวแทน

จดุอ่อน 
 

 การเพิ่มหน่วยงานในพืน้ท่ี
แบบเกินความจ าเป็น 

 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตารางเวลาของหน่วยงาน
ส าคญัท่ีเอือ้อ านวยความ
สะดวกในการให้ความรู้
แก่บุคคลภายนอกท่ีมา
เย่ียมชมกิจการ 

 การจดัการพืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรับผู้มาเยือนศนูย์ ฯ 

 การออกแบบและตกแต่ง
ภายในอาคาร A และ B   
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บริษัทการบินไทยมาเข้า
รับบริการและใช้บริการ
จ า ก ส ถ า น ท่ี ใ น ก า ร
ฝึกอบรมบุคลากรการบิน
และความรู้เชิงธุรกิจ 

 บริษัท  ฯ  ใ ช้สถาน ท่ีจัด
ประชุมและสมันาวิชาการ
ทางวิชาชีพบอ่ยครัง้ 

 ระบบการควบคุมดูแล
อาคารมีความปลอดภยัสงู 
(24 ช.ม.) 

 ประกอบด้วย 2 อาคาร
ใหญ่ 

 ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือ
บริการบุคลากรระหว่าง
ศูนย์ ฯ และ ส านักงาน
สาขาภายในกรุงเทพ ฯ 

 เป็นสถานท่ีประชาชนใน
พืน้ ท่ี เขตดอนเมืองและ
ปริมณฑลรู้จกักนัดี 

 มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข อ ง
หนว่ยงานรัฐและเอกชนใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงหลายแหง่ 

 เป็นแหล่งโครงการ/องค์กร
ของหน่ วยงาน รัฐบาล
ส าคญัในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 มีสถานท่ีท่องเทียวทาง
วฒันธรรมหลายแหง่ 

 การออกแบบและตกแต่ง
ภายในห้องสขุา 

 การออกแบบและตกแต่ง
ห้องอาหาร  

 กา รป รั บป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบท่ีขาดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ความเป็น
สายการบนิแหง่ชาติ 
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 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ท่ี
ทนัสมยัส าคญัหลายแหง่ 

 พื ้น ท่ี พ อ เ พี ย ง ต่ อ ก า ร
พฒันาเป็นโครงการศึกษา
การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การ
บนิไทย  

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส 
 

 เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ตลอด
ชีวิตท่ีมีความส าคัญต่อ
สังคมท่ีมีการบูรณาการ
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ
อุตสาหกรรมการบริการ
(ธุรกิจการบนิ)   

 เป็นอ าเภอท่ีมีประชากร
มาบริการได้สะดวก (107, 
797 คน) 

 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
เครือข่ายการเดินทางทัง้
ในเมืองและปริมณฑลไว้
บริการแก่ประชาชนได้
ทัว่ถึง โดยมีทางสายหลัก 
สายรอง และทางลดั 

 1 ใน 50 เขตการปกครอง
ของกรุงเทพฯ เป็นเขตท่ี
อ ยู่ อ า ศั ย ร อ ง รั บ ก า ร

อปุสรรค 
 

 ประชาชนขาดความสนใจ
กระตือรือร้นการบริการ
ทางการศกึษา 

 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ยั ง ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม
โครงการของภาครัฐ ท่ี
สนบัสนนุ 

 อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น พื ้น ท่ี
ใ ก ล้ เ คี ย ง มี ก า รล งทุ น
โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์
ท่ี มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย  
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ขยายตวัของเมืองทางทิศ
ตะวันออก (ตอนเหนือ) 
ของกรุงเทพฯ  

 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พืน้ท่ีเขตหลักส่ี และดอน
เมือง (2 แขวง/ 3 แขวง)  

 มี หน่ ว ย ง านขอ ง กลุ่ ม
รัฐวิสาหกิจสถานท่ีใหม่ท่ี
สามารถสนับสนุนงาน
บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น
อาคันตุก ะสัมพัน ธ์ ใ น
ระดบัสากล 

 ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ข อ ง
อง ค์กรท า ใ ห้ มี โ อก าส
ได้รับความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 2  ผลการศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ส านกังานใหญ่บริษัทการบินไทย ฯ (ถนน
วิภาวดี – รังสิต) 
 

 SWOT ANALYSIS  
(THAI Head Office, ถ. 

วิภาวดีรังสิต)  

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

สภาพแวดล้อมภายใน จดุแข็ง 

 เ ร่ิมใช้อาคารในปี พ.ศ. 
2531 

 สถานท่ีฝึกอบรมบุคลากร
บนเท่ียวบินและภาคพืน้ 
ฯลฯ ในอดีต  

 บุคคลภายนอกมาเย่ียม
ชมแผนกการฝึกอบรม
ลู ก เ รื อ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง
วิชาการทุกระดับ องค์กร
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ใน
อดีต 

 บริษัทสายการบินทั่วไป
และกลุ่มบริษัทตัวแทน
บริษัทการบินไทยมาเข้า
รับบริการและใช้บริการ
จ า ก ส ถ า น ท่ี ใ น ก า ร
ฝึกอบรมบุคลากรการบิน
และความรู้เชิงธุรกิจ  ใน
อดีต 
 

จดุอ่อน 

 พื น้ ท่ีไม่พอเพียงต่อการ
พฒันาเป็นโครงการศึกษา
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ 

 การจดัการพืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรับผู้มาเยือนศนูย์ ฯ 

 อาคารจอดรถและลาน
จอดรถท่ีไม่เพียงพอต่อ
การบริการ 

 การออกแบบและตกแต่ง
ศนูย์อาหาร  

 การจัดส่วนบริการและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลกึภายในอาคาร 

 ก า ร ใ ช้ พื ้น ท่ี บ า ง ส่ ว น
ร ะหว่ า ง อาคา รน า ม า
ให้บริการเช่าค้าขายแก่
บคุคลภายนอก 

 การจราจรคับคั่งภายใน
เ วลา เ ร่ งด่ วน โดยรอบ
บริเวณองค์กร 
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 บริษัท  ฯ  ใ ช้สถาน ท่ีจัด
ประชุมระดับชาติ แ ละ
สมันาวิชาการทางวิชาชีพ
บอ่ยครัง้ 

 ระบบการควบคุมดูแล
อาคารมีความปลอดภยัสงู 
(24 ช.ม.) 

 ประกอบด้วย 6 อาคาร
ใหญ่ 

 ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือ
บริการบุคลากรระหว่าง
ศูนย์ ฯ และ ส านักงาน
สาขาภายในกรุงเทพ ฯ 

 

 กา รป รั บป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบท่ีขาดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ความเป็น
สายการบนิแหง่ชาติ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส 
 

 เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ตลอด
ชีวิตท่ีมีความส าคัญต่อ
สังคมท่ีมีการบูรณาการ
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ
อุตสาหกรรมการบริการ
(ธุรกิจการบนิ)   

 เขตจตุจักรและเขตพืน้ท่ี
ใกล้ เ คียงมีประชากร ท่ี
สามารถเดินทางมารับ
บริการไ ด้ในทุกโอกาส 
(160, 366 คน) 

อปุสรรค 
 

 ประชาชนขาดความสนใจ
กระตือรือร้นการบริการ
ทางการศกึษา 

 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพมีความกระจุกตวั
และการคมนาคมท่ีแออดั  

 อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น พื ้น ท่ี
ใ ก ล้ เ คี ย ง มี ก า รล งทุ น
โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์
ท่ี มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย  
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 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
เครือข่ายการเดินทางทัง้
ในเมืองและปริมณฑลไว้
บริการแก่ประชาชนได้
ทัว่ถึง 
 

 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พืน้ท่ีเขตจตุจักรและเขต
พืน้ท่ีตดิตอ่ (5 เขต) 
 

 ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ข อ ง
อง ค์กรท า ใ ห้ มี โ อก าส
ได้รับความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 3 ผลการศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ศนูย์ปฏิบตัิการบินไทย (THAI OPC-
สนามบนิสวุรรณภมูิ) 

 SWOT ANALYSIS  
(THAI OPC, สนามบนิ

สวุรรณภมูิ) 

ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

สภาพแวดล้อมภายใน จดุแข็ง 
 

 เ ร่ิมใช้อาคารในปี พ.ศ. 
2004 

 สถานท่ีฝึกอบรมบุคลากร
ภาคพืน้ ฯลฯ  

 บุคคลภายนอกมาเย่ียม
ชมศนูย์ปฏิบตัิการบินไทย 
(OPC) ค รัวการบิน ไทย 
(DC) ฯลฯ    โดยเฉพาะ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง
วิชาการทุกระดับ องค์กร
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  

 บริษัทสายการบินทั่วไป
และกลุ่มบริษัทตัวแทน
ครัวการบนิสากลมาเข้ารับ
บริการและใช้บริการจาก
สถานท่ีความรู้เชิงธุรกิจ
การบนิ 

 บริษัท  ฯ  ใ ช้สถาน ท่ีจัด
ประชุมสมันาวิชาการทาง
วิชาชีพบอ่ยครัง้ 

จดุอ่อน 
 

 พื น้ ท่ีไม่พอเพียงต่อการ
พฒันาเป็นโครงการศึกษา
การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์การ
บนิไทย 

 การจดัการพืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรับผู้มาเยือนศนูย์ ฯ 

 อาคารจอดรถและลาน
จอดรถท่ีไม่เพียงพอต่อ
การบริการในฝ่ายงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 การออกแบบและตกแต่ง
ศนูย์อาหาร  

 การออกแบบและตกแต่ง
ห้องสขุา 

 การจัดส่วนบริการและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลกึ 

 ก า ร ใ ช้ พื ้น ท่ี บ า ง ส่ ว น
ร ะหว่ า ง อาคา รน า ม า
ให้บริการเช่าค้าขายแก่
บคุคลภายนอก 
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 ระบบการควบคุมดูแล
อาคารมีความปลอดภยัสงู 
(24 ช.ม.) 

 ประกอบด้วย 2 อาคาร
ใหญ่ 

      ระบบขนส่งมวลชนเพ่ือ
บริการบุคลากรระหว่าง
ศูนย์ ฯ และ ส านักงาน
สาขาภายในกรุงเทพ 

 กา รป รั บป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบท่ีขาดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ความเป็น
สายการบนิแหง่ชาติ 

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส 
 

 เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ตลอด
ชีวิตท่ีมีความส าคัญต่อ
สังคมท่ีมีการบูรณาการ
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ
อุตสาหกรรมการบริการ
(ธุรกิจการบนิ)   

 เป็นอ าเภอขนาดใหญ่มี
ประชากรรับบริการมาก 
(229, 708 คน) 

 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
เครือข่ายการเดินทางเข้า
กรุงเทพ ฯ ไว้บริการแก่
ประชาชน 

อปุสรรค 
 

 ประชาชนขาดความสนใจ
กระตือรือร้นการบริการ
ทางการศกึษา 

 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุง เทพและระบบการ
เช่ือมต่อระหว่างรถไฟฟ้า
ระบบราง /บีที เอสยังไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน 
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 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พืน้ท่ี 6 เขต  

 มีสถานท่ีท่อง เ ท่ียว ท่ี มี
ช่ื อ เ สียง  เทศกาลและ
ประเพณีเป็นท่ีรู้จกั 

 ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ข อ ง
อง ค์กรท า ใ ห้ มี โ อก าส
ได้รับความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
อนาคต 

 
 
สว่นท่ี 3: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ รู้ในพืน้ท่ีศกึษาและภณัฑารักษ์ช านาญการ  
 
ตารางท่ี  4 เสนอการเปรียบความแตกตา่งด้านความคิดเห็นของบคุลากรช านาญการในธุรกิจการ

 บนิ (การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์) 
ช่ือ 

สถานท่ีตัง้  
แหลง่
เรียนรู้ 

เปรียบเทียบความแตกตา่งด้านความคิดเห็นของบคุลากรบริษัทการบินไทย ฯ 
(การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์) 

การ
จดัตัง้ 

สิ่งของ 
ท่ีจดั
แสดง 

วิธีการ
จดัแสดง 

การ
บริหาร
จดัการ 

การเงิน 
และ

งบประมาณ 

ปัญหา 
และ 

อปุสรรค 

ปรับปรุง 
และ 
พฒันา 

อาคาร
ส านกังาน
ใหญ่ 
(เขต
จตจุกัร) 

ไม่
นา่สนใจ 

น้อย คอ่นข้าง
ยาก 

 

ผา่น
ขัน้ตอน
พิจารณา
เข้มงวด 

น้อย พืน้ท่ีคบั
แคบ 

คอ่นข้าง
ยาก 
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ศนูย์
ฝึกอบรม  
(เขตหลกั
ส่ี) 

นา่สนใจ
พิเศษ 

บรรจุ
พิเศษ
ได้ 

กิจกรรม
พิเศษ 
และ
ศนูย์
รวมด้าน
องค์
ความรู้ 

มีความ
เป็นไปได้
มากท่ีสดุ 

มีความ
เป็นไปได้ท่ี
จะได้รับการ
สนบัสนนุ 

พืน้ท่ี
เหมาะสม
และ

สมควรมี
การตอ่
ยอด

โครงการ
ท่ีสง่เสริม
การ
พฒันา
บคุลากร
และ

ประชาชน 

ควรมีการ
บริหาร
จดัการ
อยา่งเป็น
ระบบ โดย
ดงึ
หนว่ยงาน
ส าคญัทัง้
ภายนอก
และ
ภายใน
องค์กร 

อาคาร
ศนูย์
ปฏิบตัิการ 
ฯ 
(สนามบนิ
สวุรรณ
ภมูิ) 

ไม่
นา่สนใจ 

น้อย คอ่นข้าง
ยาก 

 

ผา่น
ขัน้ตอน
พิจารณา
เข้มงวด 

น้อย พืน้ท่ีเส่ียง คอ่นข้าง
ยาก 

ปฏิบตัิการ
บนิและ
พืน้ท่ีเส่ียง 
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ตารางท่ี  5 เสนอการเปรียบความแตกตา่งด้านความคดิเห็นของภณัฑารักษ์ช านาญการ  
  (การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์) 

ช่ือ 
สถานท่ีตัง้ 
พิพิธภณัฑ
สถาน
แหง่ชาติ 

เปรียบเทียบความแตกตา่งด้านความคิดเห็นของภณัฑารักษ์ช านาญการ 
(การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์) 

การจดัตัง้ สิ่งของ 
ท่ีจดั
แสดง 

วิธีการจดั
แสดง 

การ
บริหาร
จดัการ 

การเงิน
และ 
งบประ
มาณ 

การ
ปรับปรุ
งและ
พฒันา 

หมาย
เหต ุ

 สพุรรณบรีุ -
เอกลกัษณ์
/อตัลกัษณ์
ของพืน้ท่ี 
-แหลง่
เรียนรู้ด้าน
ภมูิศาสตร์ 
มานษุยวิท
ยา ศลิป
หตักรรม 
ฯลฯ 
*
ประวตัิศา
สตร์ศลิปะ
และ
โบราณคดี 
*
มาตรฐาน
สากล 

-
โบราณ
วตัถ ุ
ศลิปวตั
ถ ุ
-
เคร่ืองใ
ช้สอย
ใน
ท้องถ่ิน 

-อาคาร
ทรงไทย
ประยกุต์ 2 
ชัน้ 
-
นิทรรศการ
ถาวร (9 
ห้อง) 
-
นิทรรศการ
ชัว่คราว 
-ส่ือการจดั
แสดง 
(หุน่จ าลอง 
ระบบ
โสตทศันปู
กรณ์) 
*เน้น
ผสมผสาน
-KM/EDU: 

-กรม
ศลิปาก
ร 
-
โครงสร้
าง
องค์กร
(ตาม
หน้าท่ี) 
-
กระจา
ยงาน
ตาม
ภาระห
น้าท่ี
และ
ต าแหน่
ง 

-
กระทรว
ง
วฒันธร
รม 
-
งบประ
มาณ
จงัหวดั 

-อาคาร
และ
สถานท่ี  
-ความ
ปลอดภั
ยตอ่
โบราณ
วตัถุ
และ
ศลิปะวั
ตถ ุ

-การจดั
แผนกล
ยทุธ์การ
บริหาร
การ
ด าเนินงา
นในกรณี
เกิดภยั
ธรรมชาติ 
-การ
ก าหนด
แผนด้าน
งบประม
าณ
ฉกุเฉิน 
*นโยบาย
เร่งดว่น
ให้ความรู้
แก่ครู
ประวตัิศา
สตร์และ
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LifeLong 
Learning 

ผู้สนใจ 
(กิจกรรม
อบรม) 
*พฒันา
บคุลากร
ภณัฑารัก
ษ์ 
*ปลกูฝัง
คา่นิยม 

 สรุาษฎร์
ธานี 

-
เอกลกัษณ์
/อตัลกัษณ์
ของพืน้ท่ี 
-แหลง่
เรียนรู้ด้าน
ภมูิศาสตร์ 
มานษุยวิท
ยา ศลิป
หตักรรม 
ฯลฯ 
*
ประวตัิศา
สตร์ศลิปะ
และ
โบราณคดี 
*
มาตรฐาน
สากล 

-
โบราณ
วตัถุ
และ
ศลิปวตั
ถ ุ
-
เคร่ืองใ
ช้สอย
ใน
ท้องถ่ิน 

-อาคารก่อ
อิฐถือปนู
แบบไทย
ประยกุต์ 
(3 หลงั) 
-ห้องท่ี 1:
อาคารจดั
แสดง
นิทรรศการ
พิเศษและ
ประตมิากร
รม  
-ห้องท่ี 2:
อาคารจดั
แสดง
โบราณ 
ศลิปวตัถ ุ
ตัง้แต่
สมยัก่อน

-กรม
ศลิปาก
ร 
-
โครงสร้
าง
องค์กร
(ตาม
หน้าท่ี) 

-
กระทรว
ง
วฒันธร
รม 
-
งบประ
มาณ
จงัหวดั 
-
งบประ
มาณ
การจร 
(สส.สุ
ราษฎร์:
พตอ.พั
ฒน์ นีล
วฒันา
นนท์) 

-อาคาร
และ
สถานท่ี  
-ความ
ปลอดภั
ยตอ่
โบราณ
วตัถุ
และ
ศลิปะวั
ตถ ุ

-การจดั
แผนกล
ยทุธ์การ
บริหาร
การ
ด าเนินงา
นในกรณี
เกิดภยั
ธรรมชาติ 
-การ
ก าหนด
แผนด้าน
งบประม
าณ
ฉกุเฉิน 
*นโยบาย
เร่งดว่น
ให้ความรู้
แก่ครู
ประวตัิศา
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ประวตัิศา
สตร์ 
*เน้น-KM 

สตร์และ
ผู้สนใจ 
(กิจกรรม
อบรม) 
*พฒันา
บคุลากร
ภณัฑารัก
ษ์ 
 
*ปลกูฝัง
คา่นิยม 

 ปราจีนบรีุ -
เอกลกัษณ์
/อตัลกัษณ์
ของพืน้ท่ี  
-แหลง่
เรียนรู้ด้าน
ภมูิศาสตร์ 
มานษุยวิท
ยา ศลิป
หตักรรม 
ฯลฯ 
-ศนูย์รวม
วฒันธรรม
ภาค
ตะวนัออก 
*
ประวตัิศา

-
โบราณ
วตัถ ุ
ศลิปวตั
ถ ุ
-
เคร่ืองใ
ช้สอย
ใน
ท้องถ่ิน 
: เคร่ือง
ถ้วย
ชามสงั
คโลก
จากใต้
ทะเล
ของ
เกาะ

-ท่ีดนิราช
พสัด ุ
-อาคารเก่า
ของศาลา
กลาง
จงัหวดั
ปราจีนบรีุ 
-ห้องโถง
จดัแสดง 2 
ชัน้ :1) 
ประวตัิศา
สตร์
โบราณคดี
เมือง
ปราจีนบรีุ 
โบราณคดี
เมือง 
นครนายก

-กรม
ศลิปาก
ร 
-
โครงสร้
าง
องค์กร
(ตาม
หน้าท่ี) 

-
กระทรว
ง
วฒันธร
รม 
-
งบประ
มาณ
จงัหวดั 

-อาคาร
และ
สถานท่ี  
-ความ
ปลอดภั
ยตอ่
โบราณ
วตัถุ
และ
ศลิปะวั
ตถ ุ

-การจดั
แผนกล
ยทุธ์การ
บริหาร
การ
ด าเนินงา
นในกรณี
เกิดภยั
ธรรมชาติ 
-การ
ก าหนด
แผนด้าน
งบประม
าณ
ฉกุเฉิน 
*สถานท่ี
ถกูลืม ไม่
นา่สนใจ 
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สตร์
โบราณคดี 
*
มาตรฐาน
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

คราม 
จว.
ชลบรีุ 

และ
นิทรรศการ
พิเศษ; 2) 
ศลิปะ
โบราณคดี
ในประเทศ
ไทย 
โบราณคดี
ในภาค
ตะวนัออก 
และ
โบราณวตั
ถ ุ
-
นิทรรศการ
ชดุ
เบด็เสร็จ 
(ศลิปะใน
ประเทศ
ไทย) 
- 
-
พิพิธภณัฑ์
สญัจรสู่
สถานศกึษ
า 
 
*เน้น KM 

เพราะ
วิธีการจดั
แสดงมี
ปัญหา/
บคุลากร 
*นโยบาย
เร่งดว่น
ให้ความรู้
แก่ครู
ประวตัิศา
สตร์และ
ผู้สนใจ 
(กิจกรรม
อบรม) 
*พฒันา
บคุลากร
ภณัฑารัก
ษ์ 
*ปลกูฝัง
คา่นิยม 
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ระยะท่ี 2: ส ารวจความคดิเห็นและประเมินความต้องการของกลุม่ประชากรเปา้หมาย 
   

วตัถุประสงค์ของ การวิจัยระยะที่ 2 คือ การส ารวจความคิดเห็นและประเมินความ
ต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีมีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบิน
ไทย เป็นชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ีต้องการวดัสิ่งท่ีมุ่งศกึษาเดียวกนั ประกอบด้วย 2 กลุม่ตวัอยา่ง คือ 2.1 
บคุลากรบริษัทการบนิไทย และ 2.2 ผู้บริหารบริษัทการบนิไทย 

 ตวัแปรต้นคือ ประเด็นศึกษา (รูปแบบ)  
 ตวัแปรตามคือ ความตอ้งการ/ความคิดเห็น  
 จากแบบสอบถามของกลุ่มบุคลากร จ านวน 400 ฉบบั ได้รับคืนจ านวน 312 ฉบบั 
(ร้อยละ 78) และ จากแบบสอบถามของกลุ่มผู้บริหาร จ านวน 50 ฉบบั ได้รับคืน จ านวน 45 ฉบบั 
(ร้อยละ 90) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาคา่สถิติวิเคราะห์เบือ้งต้น และ
แสดงผลข้อมลูลงในตารางประกอบความเรียงสรุป แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แสดงผลข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2  แสดงผลข้อมลูความคิดเห็นในด้านการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์

   บริษัทการบนิไทย 
 ตอนท่ี 3 แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านการจดัการโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์

   บริษัทการบนิไทย  
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามของกลุม่บคุลากร ฯ (N = 312) 

ตอนท่ี 1: แสดงผลข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ อาย ุ วฒุิการศกึษาสงูสดุ หน้าท่ี
เก่ียวข้องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ และความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ 

ตอนท่ี 1.1 แสดงผลข้อมลูทัว่ไป 
(1)  สถานภาพ (บคุลากร ฯ) 

(2)  
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ตารางท่ี 6 แสดงรายการจ านวนและร้อยละ เก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง (บุคลากรฯ) 
จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าท่ีเก่ียวข้องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
ประสบการณ์ในการเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ และความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์  

สถานภาพ (บคุลากร ฯ) จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 
 
 
อาย ุ
 

 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ 

 

 

 

หน้าท่ีเก่ียวข้องใน
องค์กร 

 

 
ประสบการณ์ใน
วิชาชีพ 

 

 

 
 

ชาย 
หญิง 
รวม 
 
21-30 
31-40 
40 ปีขึน้ไป 
รวม 
 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
อนปุริญญา 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 
รวม 
 
บคุลากรประจ าหนว่ยงาน 
ผู้บริหาร 
บคุลากรบนเท่ียวบนิ (กปัตนัและลกูเรือ) 
รวม 
 
น้อยกวา่ 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปี ขึน้ไป 
รวม 

77 
235 
312 

 
31 

181 
100 
312 

 
- 
2 

295 
15 

312 
 

57 
45 

210 
312 

 
22 
21 

207 
62 

312 

24.7 
75.3 
100 

 
9.9 

58.0 
32.1 
100 

 
- 

.60 
94.6 

46 
100 

 
18.3 
14.4 
67.3 
100 

 
7.1 
6.7 

66.3 
19.9 
100 
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ประสบการณ์ในการ
เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

 

 
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองพิพิธภณัฑ์ 

 
เคยเข้าชม 
ยงัไมมี่โอกาสเข้าชม 
รวม 
 
 
ไมเ่คย มีความรู้และไมเ่ข้าใจ 
ไมเ่คยมีความรู้และไมเ่ข้าใจ  
(แตก่ าลงัให้ความสนใจและต้องการทราบข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์) 
มีความรู้บ้าง เพราะเคยเข้าชมในพิธภณัฑสถาน
มาก่อน 
มีความรู้ในเร่ืองพิพิธภณัฑ์เป็นอยา่งดี 
รวม 
 

 
202 
110 
312 

 
 

10 
 

124 
 

178 
- 

312 

 
64.7 
35.3 
100 

 
 

3.2 
 

39.7 
 

57.1 
- 

100 
 

   
   

จากตารางท่ี 6 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่เป็นเพศ (หญิง) ร้อยละ 75.3 มีอายรุะหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 58 มีวุฒิการศึกษาสูงสดุ คือ ปริญญาตรี ร้อยละ94.6 เป็นบุคลากรบนเท่ียวบิน 
(กปัตนัและลกูเรือ) ร้อยละ 67.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริษัท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี 
ร้อยละ 66.3 นอกจากนี ้บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.7 มีประสบการณ์ในการเย่ียมชม และ มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑสถานมาบ้าง ร้อยละ 57.1    

 
ตอนท่ี 2: แสดงผลข้อมลูความคดิเห็นในด้านการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

ตอนท่ี 2.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
1. บทน า/ข้อเสนอโครงการ 

1. หลกัการและเหตผุล 
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 ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร  ฯ 
เก่ียวกับการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างบทน า/ข้อเสนอ
โครงการ (หลกัการและเหตผุล)  
 

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(หลกัการและเหตผุล) 

X S.D. ความหมา
ย 

(1) โครงการการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็น
ภาพลกัษณ์แห่งความส าเร็จของบริษัทในอดีตจะท าให้บคุคล
ทั่วไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
สามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคณุคา่มากมายมหาศาล และคงไมมี่
ใครกล้าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้
น ามาซึง่วิถีการจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 
(2) เ ป็นฐานข้อมูลส าห รับศึกษา ค้นค ว้าและ เผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์เร่ืองราวท่ีสามารถส่ือถึงกิจกรรมทั่วไปท่ีมี
คณุค่าต่อการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียว
โยงกับประวตัิความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างการบริหาร 
ชีวประวัติบุคคล ภาพเก่ า ท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมไทย 
วฒันธรรมและประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการสร้าง
ผลิตภัณฑ์การบริการอากาศยาน ศิลปะและเทคโนโลยีท่ีได้
พฒันาขึน้จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบนิ 
(3) บริษัทการบินไทย ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ
ของสงัคมไทยในชาติท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของ
วิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้ บริโภคทั่วโลก นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการบินสากล ทศันศิลป์ในอากาศยานของบริษัท ฯ  
แหล่งเรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเชิง
สญัลกัษณ์ของแตล่ะสว่นงาน 

4.50 
 

 

 

 
4.51 

 

 

 

 

 

4.48 
 

4.49 

.526 
  
 
 
 
 
 

.507 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

.507 
 

.507 
  

มากท่ีสดุ  
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ  
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(4) พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริมการศึกษาทัง้
ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคล
ทัว่ไปในสงัคม 
 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน หลกัการและเหตผุล เพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียง คือ (2), (1), (4) และ (3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.51, 4.50, 4.49 และ 4.48 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ  
2. วตัถปุระสงค์ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกับการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างบทน า/ข้อเสนอ
โครงการ (วตัถปุระสงค์)  

 
การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

(วตัถปุระสงค์) 
X  S.D. ความหมาย 

(1) ส่ง เสริมการเ รียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีมีความเหมาะสมต่อ
กลุม่ผู้ รับบริการ 
(2) บริการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ประเด็น
ความรู้ทางธุรกิจขนสง่ทางอากาศ และอาคนัตกุะ
สัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ายงาน
บริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 
(3) สร้างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของบริษัท ฯ และอตัลกัษณ์
ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ี
ด าเนินธุรกิจประเภทสายการบนิ 

4.47 
     

        4.46 
 
 

     4.47 
 
 
 

4.47 
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(4) ส ร้ า งความตระหนัก  ห ว ง แหน  รั กษา
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการบนิไทย 
(5) สร้างความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพแก่
ประชาชนทัว่ไป 

4.49 .507 
 
 

มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
วางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน วัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้าน โดยล าดับตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (5), (4), (3), (1) และ (2) ซึง่แสดงคา่ X = 4.49, 4.47, 4.47, 4.47 และ 4.46 

 
2.1.1 ข้อเสนอโครงการ  

3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ด้านการศึกษา 
 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ด้านการศึกษา) 
  
ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

(ด้านการศกึษา) 
X S.D. ความหมาย 

(1) เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
อตุสาหกรรมการบนิ 

(2) เ ป็นแหล่งการ เ รียน รู้ ใ ห้แก่ เยาวชนและ
ประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 
(3) เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพภณัฑารักษ์และสาขาอตุสาหกรรมบริการ 
(ธุรกิจการบิน) โดยท่ีนักศึกษา นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาฝึกหัดงานตาม
ข้อก าหนดของหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเอง 

(4) เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลวิชาการและทกัษะ
ทางวิ ชา ชีพในศาสต ร์ทาง ด้านศิ ลปะและ

4.48 
 

4.48 
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เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพ่ือบริการบน
เท่ียวบนิ 

(5) เป็นการสนับสนุนให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนักถึง
คณุคา่ของ “สายการบินแห่งชาติ” มีบทบาทและ
ภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งท่ี เป็น
มรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
ไทย 
 

 
4.47 

 
.500 

 

มาก 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

วางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ใน ด้านการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้าน โดยล าดับตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (1), (2), (5) (3) และ (4) ซึง่แสดงคา่ X = 4.48, 4.48, 4.47, 4.46 และ 4.46 

 
2.1.1 ข้อเสนอโครงการ  

3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม 
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ด้านการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม) 
 

 ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
(ด้านการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม) 

X S.D. ความหมาย 

(1) เ ป็นการอนุ รั ก ษ์ม รดกทางศิลปะและ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วมสมัย -
ดัง้เดมิ 
(2) เ ป็นการอนุ รั ก ษ์ม รดกทางศิลปะและ
วฒันธรรมการแตง่กายไทย (ชดุไทยของลกูเรือ) 

4.29 
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(3) เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบัน 
เอกสารส าคัญ วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กับพระบรม
วงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
(4) เ ป็นศูนย์อนุ รักษ์ภาพถ่ายประวัติความ
เป็นมา กิจกรรมส าคญัทางสงัคมและวฒันธรรม
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
(5) ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 
(6) ก่อให้เกิดคณุธรรม จริยธรรม จิตบริการ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาท
งามตามบริบทวฒันธรรมไทย 
(7) ก่อให้เกิดทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หา
แนวทางแก้ไขปัญหา ส ร้างนวัตกรรม โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้จากแหล่งเ รียนรู้ รวมถึง
วิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้องเผชิญ
ปัญหาทางสงัคมและงานบริการในสถานการณ์
ตา่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
(8) ก่อให้ เ กิดบุคลิกภาพท่ี ดีทั ง้ภายในและ
ภายนอก สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม อีกทัง้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้
และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
(9) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  
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4.41 
 
 
 

4.40 
 

 
.511 

 
 

.503 
 

.503 
 
 

.496 
 
 
 
 

.512 
 
 
 

.490 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - การ
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พฒันาสงัคมและวฒันธรรม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (4), (3), (5), (6) (7), 
(8), (9), (2) และ (1) ซึง่แสดงคา่ X = 4.45, 4.44, 4.44, 4.43, 4.43, 4.41, 4.40, 4.39 และ 4.29   
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ  
3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ) 
  

ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์การบนิไทย 
(ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวใน
ด้านพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น าสินค้าหตัถกรรม
แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้าน
การบริการบนเท่ียวบนิมาจดัวางจ าหนา่ย 
(2) ส่งเสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการ
จดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 
(3) ส่งเสริมแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ด้านการบริการและอาหาร โดยเฉพาะ
การพฒันาเชิงพาณิชย์ 
(4) ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบท าหน้าท่ีขับเคล่ือน
เศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์ความรู้ การศกึษา 
การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทาง
วฒันธรรม การสัง่สมความรู้ทางสงัคม เทคโนโลยี
และนวตักรรมสมยัใหม ่
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(5) ประชาสัมพัน ธ์ โคร งการส่ ง เ ส ริมและ
สนบัสนนุการพฒันาศนูย์เครือข่ายองค์กรของรัฐ
และเอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ

 
 
 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - การ
พฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ในเกณฑ์
ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (4), (3), (2)   และ (5) ซึ่ง
แสดงคา่ X = 4.41, 4.41, 4.40, 4.39, และ 4.39   
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ  
3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการเมืองการปกครอง 

 
ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของ บุคลากรฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการเมืองการปกครอง) 
 

ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์การบนิไทย 
(ด้านการเมืองการปกครอง)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เพิ่มพูนความรู้ใน
ด้านการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในระบบ
การค้าเสรีและการตลาดสากลทางธุรกิจการบนิ 
(2) ส่งเสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหาร
องค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 
(3) ส่งเสริมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง 
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(4) ส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้รับรู้วฒันธรรม
องค์กรและเรียนรู้แนวทางการจดัการ 
(5) ท าให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กร
ในอดีต 

 
4.34 

 

 
.475 

 
มาก 

 
  จากตารางท่ี 12 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - 
การเมืองการปกครอง เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มาก ทุกด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (4), (5), (2)   และ 
(3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.36, 4.34, 4.34, 4.33, และ 4.33   
 

2.1.1 บทน า/ข้อเสนอโครงการ  
4. กลุม่เปา้หมาย 

 
ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของ บุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(กลุ่มเปา้หมาย) 
 

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(กลุม่เปา้หมาย)            

X S.D. ความหมาย 

(1) นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดและ
ตา่งจงัหวดั 
(2) นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาในจังหวัดและ
ตา่งจงัหวดั 
(3) นิสิต นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
(4) นักวิชาการ ครู อาจารย์ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
(5) ประชาชนทัว่ไป 
(6) นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศ 

4.27 
 

4.25 
4.27 
4.25 

 
4.14 
4.00 
3.99 

.479 
 

.478 

.486 

.483 
 

.434 

.550 

.589 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
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(7) องค์กรเอกชน เชน่ ชมรมตา่ง ๆ สมาคม ฯลฯ 
(8) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
 

- - 
 

  
 จากตารางท่ี 13 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน เป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้าน โดยล าดับตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (3), (4), (1), (2), (5), (6)   และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.27, 4.25, 4.25, 4.25, 
4.14, 4.00 และ 3.99   
 

2.1.1 บทน า/ข้อเสนอโครงการ  
5. โครงการ 

 
ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ 
(โครงการ)  
 

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(โครงการ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจมาก ควรรีบด าเนินการ 
(2) สมควร ให้มีการจัดตัง้อย่างยิ่ง เพราะเป็น
โครงการท่ีมีประโยชน์ตอ่การศกึษา 
(3) เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แต่อาจจะมี
อปุสรรคในเร่ืองงบประมาณ 
(4) เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แตข่าดบุคคลท่ีมี
ความรู้ในด้านนี ้มาด าเนินการ 
(5) ไม่สมควร ให้มีการด าเนินโครงการ เพราะไม่
เกิดประโยชน์คุ้มคา่กบัการลงทนุ 
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ   

4.28 
4.23 

 
4.28 

 
4.26 

 
3.13 

 
- 

.455 

.437 
 

.458 
 

.441 
 

1.243 
 

- 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
- 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน โครงการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยล าดบัตาม
หมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (3), (4), (2) และ (5) ซึ่งแสดงคา่ X = 4.28, 4.28, 4.26, 4.23 
และ 3.13  
 

ตอนท่ี 3: แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
 

ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
1. สถานท่ีและอาคาร 

 
ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (สถานทีจ่ะใช้ในการจดัตัง้ ฯ) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(สถานท่ีจะใช้ในการจดัตัง้ ฯ) 

X S.D. ความหมาย 

(1) ส านกังานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต   
(2) ศนูย์ฝึกอบรมพนกังานบริษัทการบินไทย เขต

หลกัส่ี 
(3) ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย (OPC – 

สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
(4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

3.51 
4.16 
3.49 

 
- 

.833 

.650 

.773 
 

- 

มาก 
มาก 
มาก 

 
- 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน สถานที่และอาคาร (สถานท่ีจะใช้
ในการจดัตัง้ ฯ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (2), (1) และ (3) ซึ่งแสดงคา่ X 
= 4.16, 3.51, และ 3.49  
 

ตารางท่ี 16  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ)  
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เป็นอาคารท่ีดดัแปลงจากอาคารเดิมท่ีมีอยู่ 
โดยมีการปรับภูมิทศัน์และปรับปรุงสภาพอาคาร
ท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ 
(2) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย 
(3) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
การออกแบบให้ทนัสมยั 
(4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

 4.15 
 
 

3.91 
 

3.94 
 

- 
 

 .674 
 
 

.684 
 

.717 
 

- 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

- 

 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน 
โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (3) และ (2) ซึ่งแสดงคา่ X = 4.15, 3.94, และ 
3.91  
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (ส่ิงอ านวยความสะดวก) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(สิ่งอ านวยความสะดวก)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ลานจอดรถ 
(2) เคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ 
(3) ผงัจ าลองแสดงอาคารสถานท่ี 
(4) ปา้ยแสดงทิศทางภายในห้องจดัแสดง 
(5) เคาเตอร์รับฝากสิ่งของ 
(6) ร้านถ่ายรูปภาพ 
(7) ร้านถ่ายเอกสาร 
(8) เคาเตอร์โทรศพัท์สาธารณะ 
(9) เอกสารประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ 
(10) ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั 
(11) ระบบการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
(12) มมุพกัผอ่น 
(13) ร้านจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บริษัท ฯ 
(14) ร้านอาหาร/ภตัตาคาร บริษัทการบนิไทย 
(15) ห้องฉายเทปภาพจอใหญ่ 
(16) ห้องบรรยาย 
(17) ห้องสมดุ 
(18) ห้องประชมุ 
(19) ห้องพกัผอ่นเจ้าหน้าท่ี 
(20) ห้องจดัแสดงนิทรรศการ 
(21) ห้องน า้ส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ

4.10 
4.09 
4.09 
4.08 
4.06 
3.35 
3.35 
3.42 
3.84 
4.25 
3.91 
3.77 
4.00 
4.01 
3.94 
3.93 
3.77 
3.73 
3.71 
4.12 
4.13 

.424 

.412 

.427 

.431 

.449 

.820 

.796 

.748 

.713 

.664 

.703 

.668 

.504 

.520 

.563 

.531 

.613 

.593 

.588 

.531 

.489 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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(22) ปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับผู้พิการ 
(23) รถเข็นส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ
(24) ทางลาดส าหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) 
(25) ลานเอนกประสงค์ 
(26) สวนหยอ่ม 
(27) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.15 
4.14 
4.15 
3.89 
3.79 

- 
 

.505 

.494 

.517 

.547 

.590 
- 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

- 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน  ส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก 23 ข้อ 
และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (10), (22), (23), (21), (20), 
(1), (2), (3), (4), (5) ….. ตามล าดับ และ (8), (6) และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.25, 4.15, 4.14, 
4.13, 4.12, 4.10, 4.09, 4.09, 4.08, 4.06 ….. ตามล าดบั และ 3.42, 3.35 และ 3.35  

 กล่าวโดยสรุป คือ อันดบัแรก ได้แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย รองลงมา ได้แก่ ปุ่ มกด
ลิฟท์ส าหรับผู้พิการ และ ส่วนร้านถ่ายเอกสาร เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องการในอันดับ
ท้ายสดุ 
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ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ (หน่วยงาน
แกนน า)  

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/หนว่ยงานแกนน า)            

X S.D. ความหมาย 

(1) สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 
(2) สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรม

องค์กร  
(3) สายปฏิบตักิาร 
(4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.27 
3.60 
3.44 

- 

.615 

.688 

.739 
- 

มาก 
มาก 
มาก 

- 

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็น
เก่ียวกับการด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(หน่วยงานแกนน า) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2) และ (3) ซึง่แสดง
คา่ X = 4.27, 3.60 และ 3.44  
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย ในด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (ลกัษณะการ
ด าเนินการ) 
 
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์ 
(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/ลกัษณะการ

ด าเนินการ)             

X S.D. ความหมาย 

(1) เ ป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ ง ค์ ก ร ท่ี จั ด ท า แ ล ะ
ด า เนินการโดยบริษัทการบินไทย ฯ  สาย
ทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร  
(2) เป็นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรือหน่วยงานอิสระ
ภายใต้สงักัดหน่วยงานแกนน าของบริษัท การ
บินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้การ
สนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

3.97 
 
 

4.16 

.500 
 
 

.540 

มาก 
 

  มาก 

 

 จากตารางท่ี 19  พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ลกัษณะ
การด าเนินการ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดบั มาก ทุกด้านโดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (2) และ (1) ซึ่งแสดงค่า X = 
4.16 และ 3.97 
 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ (การแต่งตัง้
บคุคลเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นเคณะกรรมการจดัจดัตัง้ ฯ) 
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การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/การแตง่ตัง้บคุคล)            

X S.D. ความหมาย 

(1) บริษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ายส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ (DD-5P), รองกรรมการ 
ผู้อ านวยการใหญ่สนบัสนนุการถวายบนิแก่ (DD-
D), สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่าย
พฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบญัชี (DE), 
สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร 
(DB-D9 (9N) – ฝ่ายวางแผนการพฒันาบคุลากร
และบริหารจดัการความรู้ขององค์กร; DB-DW 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สาย
ปฏิบตัิการ(DO), สายผลิตภณัฑ์และบริการลกูค้า 
(DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่ายชา่ง (DT) 
เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหนว่ยงานอิสระภายใต้
สงักดัหนว่ยงานแกนน าของบริษัท การบนิไทย ฯ 
และมีหนว่ยงานทางราชการให้การสนบัสนนุ เชน่ 
ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(2) ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน่ พิพิธภณัฑ์
ศกึษา การศกึษานอกระบบโรงเรียน บคุลากร
บริษัทการบินไทย ฯ 
(3) สมาคมสโมสรพนกังานการบนิไทย 
(4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบนิไทย 
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัทการบิน
ไทย 
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

 

4.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.87 
 

3.30 
3.30 
3.29 

- 

.489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.575 
 

.928 

.925 

.950 
- 

มาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 21 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (การ
แต่งตัง้บคุคลเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการจดัจดัตัง้ ฯ) เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการจดัตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตาม
หมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2), (3), (4) และ (5) ซึ่งแสดงคา่ X = 4.22, 3.87, 3.30, 3.30 
และ 3.29 
 

 

ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (งบประมาณ
และรายได)้ 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/งบประมาณและ
รายได้)                       

X S.D. ความหมาย 

(1) งบประมาณแผน่ดนิ  
(2) งบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการ 
(3) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาติ 
(4) งบประมาณจากบริษัทการบนิไทย 
(5) งบประมาณจากการสนบัสนนุของสปอนเซอร์ 
(สนบัสนนุรายปี/รายกิจกรรม) 
(6) งบประมาณหลักจากการสนับสนุนของ
กรุงเทพ ฯ 
(7) แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
(8) ผลประโยชน์จากการจดัจ าหนา่ยของท่ีระลกึ 

3.95 
3.19 
3.77 

 
3.40 
4.24 

 
4.71 
3.19 
4.30 
4.35 

.659 
1.201 

.731 
 

1.325 
.722 

 
.706 

1.230 
.708 
.674 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
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(9) ผลประโยชน์จากกองทนุตา่ง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ
การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ ฯ   
(10) รายได้พิเศษ เชน่ จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 
(11) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

 
4.31 

- 

 
.689 

- 
 

 
มาก 

- 

 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน  หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 
(งบประมาณและรายได้) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด 1 ข้อ มาก 6 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (6), (9), (10) …… ตามล าดบั และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.71, 4.35, 4.31 ….. 
ตามล าดบั และ 3.19 
 
 
ตารางท่ี 23 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ (แหล่งที่มา
ของรายไดเ้สริม) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/แหลง่ท่ีมาของรายได้
เสริม)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ตัง้ตู้ รับบริจาค 
(2) จ าหนา่ยบตัรเข้าชม 
(3) จ าหนา่ยของท่ีระลกึและเอกสารสิ่งพิมพ์ 
(4) ผลประโยชน์จากร้านค้า เช่น ร้านขายอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 
(5) ให้เชา่ส่ือวสัดอุปุกรณ์ เชน่ แผน่ซีดีรอม 

4.31 
4.31 
4.33 
4.33 

 
4.35 
4.33 

.634 

.618 

.618 

.586 
 

.596 

.603 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 



187 
 

 
 

(6) รับ จ้ างผลิต ส่ื อตามความ ต้องกา รของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ โรงเรียน สถาบนัการศกึษา 
(7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ (แหล่งทีม่า
ของรายไดเ้สริม) เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย อยูใ่นเกณฑ์
ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (5), (3) และ (2) ซึ่งแสดงคา่ X 
= 4.35, 4.33 และ 4.31 
 
 

ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
3. การประชาสมัพนัธ์ 

ตารางท่ี 24 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการประชาสมัพนัธ์ (ช่องทางการให้
ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน) 

 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(การประชาสมัพนัธ์/ชอ่งทางการให้ความรู้ข้อมลู
รายละเอียดส าหรับประชาชน)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ผู้น าชมุชน 
(2) ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ 
(3) แจกเอกสารสิ่งพิมพ์ 
(4) กรมประชาสมัพนัธ์ในส่วนกลาง เพ่ือเผยแพร่
ทัง้ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 
(5) เวปไซต์ของบริษัทการบนิไทย ฯ  
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.34 
4.35 
4.34 
4.33 

 
4.34 

- 

.514 

.516 

.526 

.524 
 

.521 
- 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

- 
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 จากตารางท่ี 24 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน การประชาสมัพนัธ์ (ช่องทางการ
ให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ 
(2), (1) และ (4) ซึง่แสดงคา่ X = 4.35, 4.34 และ 4.33 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการประชาสัมพันธ์ (วิธีการ
ประชาสมัพนัธ์)   

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(วิธีการประชาสมัพนัธ์-คะแนนรวม คดิจาก ผลรวมของ จ านวน X น า้หนกัความส าคญั) 

ชนิดของส่ือ ล าดั
บท่ี 1 

ล าดั
บท่ี 2 

ล าดั
บท่ี 3 

ล าดั
บท่ี 4 

ล าดั
บท่ี 5 

ล าดั
บท่ี 6 

ล าดั
บท่ี 7 

รวม
คะแน
น 

ล าดบั
ความส าคั

ญ 
โทรทศัน์ 305 3 2 0 0 0 0 2,163 1 
วิทยกุระจายเสี
ยง 

2 299 7 2 0 0 0 1,851 2 

หนงัสือพิมพ์ 2 8 298 1 1 0 0 1,559 3 
จดหมายข่าว/
แผน่พบั 

0 0 2 293 14 1 0 1,226 4 

โปสเตอร์/ปา้ย
ประกาศ 

1 0 2 293 14 1 - 1,233 5 

วารสาร 0 0 0 1 2 305 2 622 6 
หนงัสือเชิญ 0 0 0 0 0 2 308 312 7 
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อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน  การประชาสัมพันธ์  (วิธีการ
ประชาสมัพนัธ์) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย โดยล าดบั
ความส าคญัจากอนัดบัแรก – ท้ายสดุ ของชนิดของส่ือตา่ง ๆ คือ (1), (2), (3), (4), (5), (6) และ (7) 
ซึ่งแสดงคา่ผลรวมของความคิดเห็น และความต้องการ/คาดหวงั ตอ่วิธีการ ดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 
3.1.3.2   
 
 

ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
4. การให้ความร่วมมือ 

 
ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากรฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการให้ความร่วมมือ (วิธีการให้
ความร่วมมือ)  
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านการให้ความร่วมมือ/วิธีการให้ความร่วมมือ)          

X S.D. ความหมาย 

(1) ใ ห้กา รสนับสนุน ในการจัดหา เ งิ นห รื อ
งบประมาณ 

(2) ชว่ยบริจาคเงินทนุ 
(3) ช่วยในการติดต่อนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ

มาชว่ยด าเนินการ 
(4) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน 

นิสิต นกัศกึษา เข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
(5) ชว่ยในการสืบค้นข้อมลูหรือเล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศกึษา 

3.42 
3.46 
3.23 

 
3.58 

 
3.54 

 
3.21 

1.094 
.998 

1.260 
 

.902 
 

.910 
 

1.227 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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(6) ช่วยแนะน าแหล่งหรือบุคคลท่ีจะบริจาค
สิ่งของท่ีมีคณุคา่ตอ่การอนรัุกษ์เป็นมรดกของ
องค์กรการบนิไทย 

(7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 จากตารางท่ี 27 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน การให้ความร่วมมือ (วิธีการให้
ความร่วมมือ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดบั มาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (4), (5) และ 
(6) ซึง่แสดงคา่ X = 3.58, 3.54 และ 3.21 
 
 
ตอนท่ี 3: แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  

 
 ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

1. การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 

ตารางท่ี 28แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากรฯ 
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้าน
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิธีการที่จะสนบัสนุนการจัดนิทรรศการ
และสือ่แสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ใหเ้กิดความเหมาะสม) 

การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

(การออกแบบการจดัแสดง/วิธีการ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจัดแสดง 
โดยจ้างเอกชนด าเนินการออกแบบการ สร้างสิ่ง
ท่ีแสดง  

3.63 
 

4.12 

.644 
 

.734 

มาก 
 

มาก 
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(2) บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจัดแสดง 
และออกแบบการจดัแสดง โดยด าเนินการว่าจ้าง
เอกชนสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง 
(3) บริษัทการบินไทย ฯ เป็นผู้ ด าเนินการทุก
ขัน้ตอน ตัง้แต่การก าหนดเนือ้หา ออกแบบ และ
จดัสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง 
(4) ไม่มี รูปแบบท่ีแน่นอน แล้วแต่เนือ้หาหรือ
ลกัษณะการแสดงท่ีเป็นไปได้  
(5) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

 
 

3.62 
 
 

3.51 
 

- 

 
 

.694 
 
 

.848 
 

- 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

- 

 
ตารางท่ี 28 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการออกแบบ
การจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิธีการที่จะสนบัสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดง
ภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (2), (1) และ (4) ซึง่แสดง
คา่ X = 4.12, 3.63 และ 3.51  

 
ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากรฯ 
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัแสดงหรือกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย  ในด้าน
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ (มูลเหตทีุจู่งใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ) 
 

การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ ฯ      

(มลูเหตท่ีุจงูใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ/มลูเหต ุฯ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เนือ้เร่ืองท่ีจดัแสดง 
(2) เทคนิคการจดัแสดง 
(3) วตัถสุิ่งของท่ีจดัแสดง 
(4) การบริการและประชาสมัพนัธ์ 

4.58 
4.58 
4.60 
4.60 

.494 

.494 

.504 

.491 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
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(5) จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์และสิ่งของท่ีระลกึ 
(6) กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิงและผอ่นคลาย 
(7) กิจกรรมต่างท่ีน่าสนใจ เช่น การแสดง การ
ประกวด การแขง่ขนั 
(8) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.60 
4.59 
4.58 

 
- 

.491 

.492 

.513 
 

- 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
- 

 

 จากตารางท่ี 29 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้าน
การออกแบบการจัดแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (มูลเหตุที่จูงใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ) 
เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด 
ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (3), (4), (5), (6) และ (7) ซึ่งแสดงคา่ X = 
4.60, 4.60, 4.60, 4.59 และ 4.58 
  

ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 2. กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของบุคลากรฯ 
เก่ียวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้านกิจกรรมการ
บริการ ในพิพิธภณัฑ์ ฯ (ความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมทางเลือก) 
 

การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

    (กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ/ประเภท
ของกิจกรรม) 

X S.D. ความหมาย 

(1) นิทรรศการ 
(2) สมันา ประชมุ อภิปราย บรรยาย 
(3) การแสดง การประกวด การแขง่ขนั การสาธิต 

4.35 
4.32 
4.32 
4.34 

.497 

.509 

.500 

.488 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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(4) การฉายภาพยนตร์ สไลด์มัลติวิชั่น วีดีทัศน์  
คอมพิวเตอร์ 

(5) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

 
- 
 

 
- 

 
- 

 

   จากตารางท่ี 30 พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ ในด้าน กิจกรรมการบริการ ใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (1), (4) และ (3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.35, 4.34 และ 4.32 
 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามของกลุม่ผู้บริหาร ฯ (N = 45) 

ตอนท่ี 1: แสดงผลข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ อาย ุ วฒุิการศกึษาสงูสดุ หน้าท่ี
เก่ียวข้องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ และความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ 

ตอนท่ี 1.1 แสดงผลข้อมลูทัว่ไป 
(1)  สถานภาพ (ผู้บริหาร ฯ) 

 
ตารางท่ี 31 แสดงรายการจ านวนและร้อยละ เก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง (ผู้บริหาร ฯ) 
จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด หน้าท่ีเก่ียวข้องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
ประสบการณ์ในการเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ และความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ 
 

สถานภาพ (ผู้บริหาร ฯ) จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 
 
 
อาย ุ

ชาย 
หญิง 
รวม 
 
21-30 

15 
30 
45 

 
- 

33.3 
66.7 
100 

 
- 
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วฒุิการศกึษาสงูสดุ 

 

 

 

หน้าท่ีเก่ียวข้องใน
องค์กร 

 

 
ประสบการณ์ใน
วิชาชีพ 

 

 

 
 
ประสบการณ์ในการ
เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

 

 
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองพิพิธภณัฑ์ 

31-40 
40 ปีขึน้ไป 
รวม 
 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
อนปุริญญา 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 
รวม 
 
บคุลากรประจ าหนว่ยงาน 
ผู้บริหาร 
บคุลากรบนเท่ียวบนิ (กปัตนัและลกูเรือ) 
รวม 
 
น้อยกวา่ 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปี ขึน้ไป 
รวม 
เคยเข้าชม 
ยงัไมมี่โอกาสเข้าชม 
รวม 
 
ไมเ่คย มีความรู้และไมเ่ข้าใจ 
ไมเ่คยมีความรู้และไมเ่ข้าใจ  
(แตก่ าลงัให้ความสนใจและต้องการทราบข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์) 

20 
25 
45 

 
- 
- 

44 
1 

45 
 

- 
45 

- 
45 

 
- 
- 

43 
2 

45 
22 
23 
45 

 
- 

23 
 
 

22 

44.4 
55.6 
100 

 
- 
- 

97.8 
2.2 

100 
 

- 
100 

- 
100 

 
- 
- 

95.6 
4.4 

100 
48.9 
51.1 
100 

 
- 

51.1 
 
 

48.9 
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มีความรู้บ้าง เพราะเคยเข้าชมในพิธภณัฑสถาน
มาก่อน 
มีความรู้ในเร่ืองพิพิธภณัฑ์เป็นอยา่งดี 
รวม 

- 
45 

  

- 
100 

   
   

จากตารางท่ี 31 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศ (หญิง) ร้อยละ 66.7 มีอายรุะหวา่ง 
40 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 55.6 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ร้อยละ97.8 เป็นบุคลากรบน
เท่ียวบิน (กัปตนัและลูกเรือ) ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริษัท ฯ ระหว่าง 
10-15 ปี ร้อยละ 95.6 นอกจากนี ้บคุลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.1 ไม่มีประสบการณ์ในการเย่ียม
ชม และ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภัณฑสถาน (แต่ก าลังให้ความสนใจและต้องการ
ทราบข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ ร้อยละ 51.1    
ตอนท่ี 2: แสดงผลข้อมลูความคดิเห็นในด้านการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

ตอนท่ี 2.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
1. บทน า/ข้อเสนอโครงการ 

(1) หลกัการและเหตผุล 
 

ตารางท่ี 32แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการร่างบทน า (หลกัการ
และเหตผุล)  
 

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(หลกัการและเหตผุล) 

X S.D. ความหมาย 

(1) โครงการการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน
ไทย เป็นภาพลักษณ์แห่งความส าเร็จของ
บริษัทในอดีตจะท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้
มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
สามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคุณค่ามากมาย
มหาศาล และคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า 

4.58 
 
 
 
 
 

.499  
  
 
 
 
 

มากท่ีสดุ  
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แบบอย่างการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้
น ามาซึ่งวิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรม
องค์กร” ในปัจจบุนั 

(2) เป็นฐานข้อมูลส าหรับศึกษาค้นคว้าและ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวท่ีสามารถส่ือ
ถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีมีคณุคา่ตอ่การศกึษาและ
การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวโยงกับ
ประวัติความเป็นมาขององค์กร โครงสร้าง
การบริหาร ชีวประวัติบุคคล ภาพเก่า ท่ี
ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการ
สร้างผลิตภณัฑ์การบริการอากาศยาน ศลิปะ
และเทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้จากองค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบนิ 

(3) บริษัทการบนิไทย ฯ จงึเป็นสว่นหนึง่ของความ
ภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติท่ีจะสะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบน
อากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้ บริโภคทั่วโลก 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล 
ทศันศิลป์ในอากาศยานของบริษัท ฯ  แหล่ง
เรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแตล่ะสว่นงาน 

(4) พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริม
การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือ
การศกึษาตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

 
4.56 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.56 
 
 
 
 
 
 
  

4.53 
 
  

 
.503  

 
  
 
 
 
 
 
 

.503 
  
  
 
 
 
 
  

.505 

 
มากท่ีสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ  
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ  

 
 จากตารางท่ี 32 ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ

วางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หลกัการและเหตุผล เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการ
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จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียง คือ (1), (2), (3) และ (4) ซึง่แสดงคา่ X = 4.58, 4.56, .456 และ 4.53 
  

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 
2. วตัถปุระสงค์ 

 
ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ (วตัถปุระสงค์) 
 
 
 

การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(วตัถปุระสงค์) 

X  S.D. ความหมาย 

(1) ส่ง เสริมการเ รียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีมีความเหมาะสม
ตอ่กลุม่ผู้ รับบริการ 

(2) บริการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ประเด็น
ความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ
อาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจ
ในฝ่ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 

(3) สร้างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของบริษัท ฯ และอัต
ลักษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็นองค์กร
รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกิจประเภทสายการ
บนิ 

(4) ส ร้ า งความตระหนัก  ห ว ง แหน  รั กษา
ภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการบิน
ไทย 

4.56 
     

        4.53 
 
 
     

 4.56 
 
 
 

4.53 
 

4.53 

.503 
 

.505 
 
 
 

.503 
 
 
 

.505 
 

.505 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
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(5) สร้างความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพแก่
ประชาชนทัว่ไป 

 
 
  

 จากตารางท่ี 33 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน วตัถปุระสงค์ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจดัตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด ทุกด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (1), (3), (2), (4) และ (5) ซึง่แสดงคา่ X = 4.56, 4.56, 4.53, 4.53 และ 4.53 

 
 
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 
3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ด้านการศึกษา 

 
ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์
บริษัทการบนิไทย-ด้านการศึกษา 
 
 
  
ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

(ด้านการศกึษา) 
X S.D. ความหมาย 

(1) เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
อตุสาหกรรมการบนิ 

(2) เ ป็นแหล่งการ เ รียน รู้ ใ ห้แก่ เยาวชนและ
ประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 

(3) เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพภัณฑารักษ์และสาขาอุตสาหกรรม   

4.56 
 

4.56 
 

4.53 
 

.503 
 

.503 
 

.505 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
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บริการ  (ธุ ร กิจการบิน ) โดย ท่ีนักศึกษา 
นักเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้ามา
ฝึกหัดงานตามข้อก าหนดของหลักสูตร
สถานศกึษาของตนเอง 

(4) เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลวิชาการและทกัษะ
ทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านศิลปะและ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เ พ่ือ
บริการบนเท่ียวบนิ 

(5) เป็นการสนับสนุนให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนักถึง
คณุคา่ของ “สายการบินแห่งชาติ” มีบทบาท
และภารกิจในการสนบัสนนุการเผยแพร่สิ่งท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลักษณ์
ของชาตไิทย 

 

 
 
 

4.56 
 
 

4.56 

 
 
 

.503 
 
 

.503 

 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มากท่ีสดุ 

 
 จากตารางท่ี 34 พบว่า ผู้ บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัการวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ใน ด้านการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียง คือ (1), (2), (4) (5) และ (3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.56, 4.56, 4.56, 4.56 และ 4.53 
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม 

 
ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิ ไทย -ด้ า นก า รพัฒนาสั ง คมแ ล ะ
วฒันธรรม) 
 

 ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  X S.D. ความหมาย 
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(ด้านการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม) 
(1) เ ป็ นกา รอนุ รั ก ษ์ ม ร ดกทาง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วมสมยั-
ดัง้เดมิ 

(2) เ ป็ นกา รอนุ รั ก ษ์ ม ร ดกทาง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของ
ลกูเรือ) 

(3) เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบัน 
เอกสารส าคัญ วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กับพระ
บรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 

(4) เป็นศนูย์อนรัุกษ์ภาพถ่ายประวตัิความเป็นมา 
กิจกรรมส าคญัทางสังคมและวัฒนธรรมทัง้
ในและตา่งประเทศ 

(5) ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 

(6) ก่อให้เกิดคณุธรรม จริยธรรม จิตบริการ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิ ชา ชีพ  มีความอ่อน น้อมถ่อมตนและ
มารยาทงามตามบริบทวฒันธรรมไทย 

(7) ก่อให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หา
แนวทางแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรม โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึง
วิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้องเผชิญ
ปัญหาทา ง สั ง คม แ ล ะ ง า นบ ริ ก า ร ใ น
สถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยเสน่ห์ของเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย 

(8) ก่อใ ห้ เ กิดบุคลิกภาพ ท่ี ดีทั ง้ภายในและ
ภายนอก สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้

4.53 
 

4.53 
 

4.53 
 
 

4.51 
 
 

4.53 
 

4.51 
 
 
 

4.53 
 
 
 
 
 

4.51 
 
 
 

4.51 
 

.505 
 

.505 
 

.505 
 
 

.506 
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.506 
 
 
 

.505 
 
 
 
 
 

.506 
 
 
 

.506 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
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อย่างเหมาะสม อีกทัง้พฒันาตนเองทางด้าน
ความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

(9) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  

 
 

 จากตารางท่ี 35 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - การ
พฒันาสงัคมและวฒันธรรม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2) …… และ 
(7) ซึง่แสดงคา่ X = 4.53, 4.53 …… และ 4.51 

 
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

 
ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ) 
  

ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์การบนิไทย 
(ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) สง่เสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวในด้าน
พิพิธภัณฑ์ โดยบริษัท ฯ น าสินค้าหตัถกรรม
แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์
ด้านการบริการบนเ ท่ียวบินมาจัดวาง
จ าหนา่ย 

(2) ส่งเสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการ
จดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 

4.53 
 
 
 

4.51 
 

4.51 

.505 
 
 
 

.506 
 

.506 

มากท่ีสดุ 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
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(3) ส่งเสริมแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้านการบ ริการและอาหาร 
โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพาณิชย์ 

(4) ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
โ ดย มีหน่ ว ย ง าน รั บผิ ดช อบท า ห น้ า ท่ี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ท่ี
เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ง
สมความ รู้ทางสัง คม  เทค โน โล ยีและ
นวตักรรมสมยัใหม ่

(5) ประชาสมัพนัธ์โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุ
การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์กรของรัฐและ
เอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ 

 
 

4.53 
 
 
 
 
 

4.51 

 
 

.505 
 
 
 
 
 

.506 
 
 
 

 
 

มากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 36 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ

วางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - การพฒันา
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยูใ่นเกณฑ์ระดบั 
มากทีส่ดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (4), (2), (3) และ (5) ซึง่แสดง
คา่ X = 4.53, 4.53, 4.51, 4.51, และ 4.51  
 

2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 
3. ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ดา้นการเมืองการปกครอง 

 
ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย-ดา้นการเมืองการปกครอง) 
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ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์การบนิไทย 

(ด้านการเมืองการปกครอง)            
X S.D. ความหมาย 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เพิ่มพูนความรู้ใน
ด้านการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในระบบ
การค้าเสรีและการตลาดสากลทางธุรกิจการ
บนิ 

(2) ส่งเสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหาร
องค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 

(3) ส่งเสริมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง 

(4) ส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้รับรู้วัฒนธรรม
องค์กรและเรียนรู้แนวทางการจดัการ 

(5) ท าให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กร
ในอดีต 
 

4.53 
 
 

4.53 
 

4.51 
 

4.51 
 

4.53 

.505 
 
 

.505 
 

.506 
 

.506 
 

.505 

มากท่ีสดุ 
 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 37 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ

วางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - การเมือง
การปกครอง เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย  อยู่ในเกณฑ์ระดบั 
มากทีส่ดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2), (5), (3) และ (4) ซึง่แสดง
คา่ X = 4.53, 4.53, 4.53, 4.51, และ 4.51 

 
2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 

4. กลุม่เปา้หมาย 
 
ตารางท่ี 38แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ (กลุ่มเปา้หมาย) 
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การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

(กลุม่เปา้หมาย)            
X S.D. ความหมาย 

(1) นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดและ
ตา่งจงัหวดั 

(2) นัก เ รียนชั น้มั ธยมศึกษาในจังหวัดและ
ตา่งจงัหวดั 

(3) นิสิต นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
(4) นักวิชาการ ครู อาจารย์ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
(5) ประชาชนทัว่ไป 
(6) นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศ 
(7) องค์กรเอกชน เชน่ ชมรมตา่ง ๆ สมาคม ฯลฯ 
(8) อ่ืน ๆ (ระบ ุ
 

4.51 
 

4.51 
4.51 
4.51 

 
4.02 
3.49 
3.49 

- 

.506 
 

.506 

.506 

.506 
 

.149 

.506 

.506 
- 
 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

- 

  
จากตารางท่ี 38 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ

วางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด 4 ข้อ มาก 1 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ
โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (3), (2), (4), (5), (6)   และ (7) ซึง่แสดงคา่ X = 
4.51, 4.51, 4.51, 4.51, 4.02, 3.49 และ 3.49   

 
2.1.1 ข้อเสนอโครงการ 

5. โครงการ 
 
ตารางท่ี 39 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการวางแผนโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ (โครงการ) 
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การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(โครงการ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจมาก ควรรีบด าเนินการ 
(2) สมควร ให้มีการจัดตัง้อย่างยิ่ง เพราะเป็น

โครงการท่ีมีประโยชน์ตอ่การศกึษา 
(3) เ ป็นโครงการ ท่ี มีประโยชน์  แต่อาจจะมี

อปุสรรคในเร่ืองงบประมาณ 
(4) เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แต่ขาดบุคคลท่ีมี

ความรู้ในด้านนี ้มาด าเนินการ 
(5) ไม่สมควร ให้มีการด าเนินโครงการ เพราะไม่

เกิดประโยชน์คุ้มคา่กบัการลงทนุ 
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ   
 

4.07 
4.04 

 
4.09 

 
4.04 

 
3.00 

 
- 

.252 

.208 
 

.288 
 

.208 
 

1.044 
 

- 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
- 

 
จากตารางท่ี 39 ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ

วางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน โครงการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยล าดบัตาม
หมายเลขของข้อความเรียง คือ (3), (1), (2), (4) และ (5) ซึ่งแสดงคา่ X = 4.09, 4.07, 4.04, 4.04 
และ 3.00  

 
 
ตอนท่ี 3: แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  

 
ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

1. สถานท่ีและอาคาร 
 

 ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (สถานทีจ่ะใช้ในการจดัตัง้ ฯ) 
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การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์ 
(สถานท่ีและอาคาร)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ส านกังานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต   
(2) ศนูย์ฝึกอบรมพนกังานบริษัทการบินไทย เขต

หลกัส่ี 
(3) ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย (OPC – 

สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
(4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

 

3.51 
4.00 
3.49 

 
- 

.549 

.213 

.549 
 

- 

มากท่ีสดุ 
มาก 

ปานกลาง 
 

- 

 
 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน สถานที่และอาคาร เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด 1 ข้อ มาก 1 
ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2) และ (3) ซึ่งแสดง
คา่ X = 3.51, 4.00 และ 3.49  

 
ตารางท่ี 41 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เป็นอาคารท่ีดัดแปลงจากอาคารเดิมท่ีมีอยู่ 
โดยมีการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสภาพ

 4.00 
 
 

 .000 
 
 

มาก 
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อาคารท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็น
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

(2) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย 

(3) เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
การออกแบบให้ทนัสมยั 

(4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

3.49 
 

3.49 
 

- 
 

.506 
 

.506 
 

- 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

- 

 
จากตารางท่ี 41 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ เพ่ือน าไปสู่
การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก 1 ข้อ และ ปาน
กลาง 2 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (3) และ (2) ซึ่งแสดงคา่ X = 4.00, 
3.49 และ 3.49  

 
ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการด าเนินงานและการบริหาร
โครงการ ฯ (ส่ิงอ านวยความสะดวก) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(สิ่งอ านวยความสะดวก)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ลานจอดรถ 
(2) เคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ 
(3) ผงัจ าลองแสดงอาคารสถานท่ี 
(4) ปา้ยแสดงทิศทางภายในห้องจดัแสดง 
(5) เคาเตอร์รับฝากสิ่งของ 
(6) ร้านถ่ายรูปภาพ 
(7) ร้านถ่ายเอกสาร 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.49 
3.56 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.506 

.624 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
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(8) เคาเตอร์โทรศพัท์สาธารณะ 
(9) เอกสารประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ 
(10) ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั 
(11) ระบบการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
(12) มมุพกัผอ่น 
(13) ร้านจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บริษัท ฯ 
(14) ร้านอาหาร/ภตัตาคาร บริษัทการบนิไทย 
(15) ห้องฉายเทปภาพจอใหญ่ 
(16) ห้องบรรยาย 
(17) ห้องสมดุ 
(18) ห้องประชมุ 
(19) ห้องพกัผอ่นเจ้าหน้าท่ี 
(20) ห้องจดัแสดงนิทรรศการ 
(21) ห้องน า้ส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ
(22) ปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับผู้พิการ 
(23) รถเข็นส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ
(24) ทางลาดส าหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) 
(25) ลานเอนกประสงค์ 
(26) สวนหยอ่ม 
(27) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

3.49 
3.51 
4.58 
3.49 
3.53 
4.07 
4.02 
4.02 
4.02 
3.53 
3.51 
3.53 
4.02 
4.04 
4.04 
4.02 
4.04 
4.04 
4.00 

- 
 

.506 

.549 

.499 

.506 

.588 

.252 

.149 

.149 

.149 

.588 

.549 

.588 

.149 

.208 

.208 

.149 

.208 

.208 

.000 
- 

ปานกลาง 
มาก 

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

- 

 
 จากตารางท่ี 42 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน  ส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ 1 ข้อ 
มาก 22 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (10), (13) ….. 
ตามล าดบั และ (6), (8) และ (11) ซึ่งแสดงค่า X = 4.58, 4.07 ….. ตามล าดบั และ 3.49, 3.49 
และ 3.49  
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 กล่าวโดยสรุป คือ อันดับแรก ได้แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย รองลงมา ได้แก่ ร้าน
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์บริษัท และ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องการในอนัดบัท้ายสุด ได้แก่ ร้าน
ถ่ายรูป เคาเตอร์โทรศพัท์สาธารณะ และ ระบบการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น โดยล าดบั 
 

ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 

 
ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ  (หน่วยงาน
แกนน า) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/หนว่ยงานแกนน า)            

X S.D. ความหมาย 

(5) สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 
(6) สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรม

องค์กร  
(7) สายปฏิบตักิาร 
(8)  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.51 
3.49 
3.49 

- 

.506 

.506 

.506 
- 

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

- 

 

 จากตารางท่ี 43 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน
แกนน า) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั 
มากที่สดุ 1 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2) และ 
(3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.51, 3.49 และ 3.49 
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ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย ในด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (ลกัษณะการ
ด าเนินการ) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/ลกัษณะการ
ด าเนินการ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เป็นพิพิธภัณฑ์องค์กรท่ีจดัท าและด าเนินการ
โดยบริษัทการบินไทย ฯ สายทรัพยากร
บคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร  

(2) เป็นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรือหน่วยงานอิสระ
ภายใต้สังกัดหน่วยงานแกนน าของบริษัท 
การบนิไทย ฯ และมีหนว่ยงานทางราชการให้
การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด
ส านกันายกรัฐมนตรี  

4.02 
 
 

4.02 

.149 
 
 

.149 

มาก 
 
 

มาก 

 
 จากตารางท่ี 44 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ลกัษณะ
การด าเนินการ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดบั มาก ทกุด้าน เทา่กนั ตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1) และ (2) ซึง่แสดงคา่ X = 4.02 
และ 4.02 
 
ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ  (การแต่งตัง้
บคุคลเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นเคณะกรรมการจดัจดัตัง้ ฯ) 
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การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/การแตง่ตัง้บคุคล)            

X S.D. ความหมาย 

(1) บ ริษั ทการบิน ไทย  ฯ : ฝ่ าย ส่ื อสารและ
ประชาสัมพัน ธ์  (DD-5P), รองกรรมการ 
ผู้ อ านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ 
(DD-D), ส ายกลยุ ท ธ์ แ ล ะพัฒนาธุ ร กิ จ 
(DY/8D – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ
ส าคญั), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงิน
และการบญัชี (DE), สายทรัพยากรบคุคลและ
ก ากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่าย
วางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริหาร
จัดการความ รู้ขององ ค์กร ; DB-DW ฝ่าย
บริหารทั่วไป; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สาย
ปฏิบัติการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริการ
ลูกค้า (DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่าย
ช่ า ง  (DT) เ ป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ ง ค์ ก ร ห รื อ
หน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดหน่วยงานแกน
น าของบริษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงาน
ทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การ
มหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(2) ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์ศกึษา 
การศกึษานอกระบบโรงเรียน บคุลากรบริษัท
การบนิไทย ฯ 

(3) สมาคมสโมสรพนกังานการบนิไทย 
(4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบนิไทย 
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัทการบนิไทย 
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

4.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.02 
 
 

3.51 
3.51 
3.51 

- 

.149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.149 
 
 

.549 

.549 

.549 
- 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 

- 
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 จากตารางท่ี 45 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (การ
แต่งตัง้บคุคลเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นเคณะกรรมการจดัจดัตัง้ ฯ) เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการจดัตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้าน โดยล าดับตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (1), (2), (3), (4) และ (5) ซึง่แสดงคา่ X = 4.02, 4.02 ….. และ 3.51 

 
ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (งบประมาณ
และรายได)้ 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/งบประมาณและรายได้)            

X S.D. ความหมาย 

(1) งบประมาณแผน่ดนิ  
(2) งบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการ 
(3) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแหง่ชาติ 
(4) งบประมาณจากบริษัทการบนิไทย 
(5) งบประมาณจากการสนบัสนนุของสปอนเซอร์ 

(สนบัสนนุรายปี/รายกิจกรรม) 
(6) งบประมาณหลักจากการสนับสนุนของ

กรุงเทพ ฯ 
(7) แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
(8) ผลประโยชน์จากการจดัจ าหนา่ยของท่ีระลกึ 
(9) ผลประโยชน์จากกองทนุตา่ง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ

การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ ฯ   
(10) รายได้พิเศษ เชน่ จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 
(11) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

4.00 
2.51 
3.44 

 
2.56 
4.49 

 
4.47 
3.58 
4.51 
4.53 

 
4.51 

- 

.000 
1.502 

.624 
 

1.546 
.506 

 
.548 
.543 
.506 
.505 

 
.506 

- 
 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

มาก 
 

มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 

- 
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 จากตารางท่ี 46 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 
(งบประมาณและรายได้) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด 3 ข้อ มาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (9), (8), (10) …… ตามล าดบั และ (2) ซึ่งแสดงค่า X = 4.53, 4.51, 4.51 ….. 
ตามล าดบั และ 2.51 

 
ตารางท่ี 47 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ  (แหล่งที่มา
ของรายไดเ้สริม) 
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ/แหลง่ท่ีมาของรายได้
เสริม)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ตัง้ตู้ รับบริจาค 
(2) จ าหนา่ยบตัรเข้าชม 
(3) จ าหนา่ยของท่ีระลกึและเอกสารสิ่งพิมพ์ 
(4) ผลประโยชน์จากร้านค้า เช่น ร้านขายอาหาร

และเคร่ืองดื่ม 
(5) ให้เชา่ส่ือวสัดอุปุกรณ์ เชน่ แผน่ซีดีรอม 
(6) รับ จ้ างผลิต ส่ื อตามความ ต้องการของ

ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  โ ร ง เ รี ย น 
สถาบนัการศกึษา 

(7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.51 
4.51 
4.51 
4.51 

 
4.53 
4.51 

 
- 
 

.506 

.506 

.506 

.506 
 

.505 

.506 
 

- 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
- 
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 จากตารางท่ี 47 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ (แหล่งทีม่า
ของรายไดเ้สริม) เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย อยูใ่นเกณฑ์
ระดบั มากที่สุด ทุกด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (5), (1) … และ (6) ซึ่ง
แสดงคา่ X = 4.53, 4.53 ….. และ 4.51 

 
ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

3. การประชาสมัพนัธ์ 
 
ตารางท่ี 48 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการประชาสมัพนัธ์  (ช่องทางการให้
ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน)  
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ 

(ด้านการประชาสมัพนัธ์/ชอ่งทางการให้ความรู้
ข้อมลูรายละเอียดส าหรับประชาชน)            

X S.D. ความหมาย 

(1) ผู้น าชมุชน 
(2) ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ 
(3) แจกเอกสารสิ่งพิมพ์ 
(4) กรมประชาสมัพนัธ์ในส่วนกลาง เพ่ือเผยแพร่

ทัง้ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 
(5) เวปไซต์ของบริษัทการบนิไทย ฯ  
(6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.51 
4.51 
4.56 
4.51 

 
4.51 

- 

.506 

.506 

.503 

.506 
 

.506 
- 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 

- 

 

 จากตารางท่ี 48 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน การประชาสมัพนัธ์ (ช่องทางการ
ให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
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บริษัทการบินไทย อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มากที่สดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง 
คือ (3), (1) …. และ (5) ซึง่แสดงคา่ X = 4.56, 4.51 ….. และ 4.51 

 
ตารางท่ี 49 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการประชาสัมพันธ์  (วิธีการ
ประชาสมัพนัธ์)   
 

การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
(วิธีการประชาสมัพนัธ์-คะแนนรวม คดิจาก ผลรวมของ จ านวน X น า้หนกัความส าคญั) 

ชนิดของส่ือ ล าดั
บท่ี 1 

ล าดั
บท่ี 2 

ล าดั
บท่ี 3 

ล าดั
บท่ี 4 

ล าดั
บท่ี 5 

ล าดั
บท่ี 6 

ล าดั
บท่ี 7 

รวม
คะแน
น 

ล าดบั
ความส าคั

ญ 
โทรทศัน์ 45 0 0 0 0 0 0 315 1 
วิทยกุระจายเสี
ยง 

0 45 0 0 0 0 0 270 2 

หนงัสือพิมพ์ 0 0 45 0 0 0 0 225 3 
จดหมายข่าว/
แผน่พบั 

0 0 0 45 0 0 0 180 4 

โปสเตอร์/ปา้ย
ประกาศ 

1 0 0 0 45 0 0 135 5 

วารสาร 0 0 0 0 0 45 0 90 6 
หนงัสือเชิญ 0 0 0 0 0 0 45 45 7 
อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

 จากตารางท่ี 49 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน  การประชาสัมพันธ์  (วิธีการ
ประชาสมัพนัธ์) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย โดยล าดบั
ความส าคญัจากอนัดบัแรก – ท้ายสดุ ของชนิดของส่ือตา่ง ๆ คือ (1), (2), (3), (4), (5), (6) และ (7) 
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ซึ่งแสดงคา่ผลรวมของความคิดเห็น และความต้องการ/คาดหวงั ตอ่วิธีการ ดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 
3.1.3.2    

 
ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

4. การให้ความร่วมมือ 
 
ตารางท่ี 50 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการให้ความร่วมมือ  (วิธีการให้
ความร่วมมือ) 

 
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์ 
(ด้านการให้ความร่วมมือ/วิธีการให้ความร่วมมือ)          

X S.D. ความหมาย 

(1) ใ ห้กา รสนับสนุน ในการจัดหา เ งิ นห รื อ
งบประมาณ 

(2) ชว่ยบริจาคเงินทนุ 
(3) ช่วยในการติดต่อนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ

มาชว่ยด าเนินการ 
(4) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน 

นิสิต นกัศกึษา เข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
(5) ชว่ยในการสืบค้นข้อมลูหรือเล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศกึษา 
(6) ช่วยแนะน าแหล่งหรือบุคคลท่ีจะบริจาค

สิ่งของท่ีมีคณุคา่ตอ่การอนรัุกษ์เป็นมรดกของ
องค์กรการบนิไทย 

(7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

3.07 
3.20 
3.27 

 
3.02 

 
3.02 

 
3.02 

 
- 

1.009 
.991 

1.009 
 

1.011 
 

1.011 
 

1.011 
 

- 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
- 
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 จากตารางท่ี 50 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ในด้าน การให้ความร่วมมือ (วิธีการให้
ความร่วมมือ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดบั ปานกลาง ทุกด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (3), (2) …..และ (6) ซึ่ง
แสดงคา่ X = 3.27, 3.20 … และ 3.02 

 
ตอนท่ี 3: แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  

 
 ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

1. การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 

ตารางท่ี 51 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้าน
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิธีการที่จะสนบัสนุนการจัดนิทรรศการ
และสือ่แสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ใหเ้กิดความเหมาะสม) 

 
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน

พิพิธภณัฑ์ ฯ      
 (การออกแบบการจดัแสดง/วิธีการ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจัดแสดง 
โดยจ้างเอกชนด าเนินการออกแบบการ สร้าง
สิ่งท่ีแสดง  

(2) บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจัดแสดง 
และออกแบบการจัดแสดง โดยด าเนินการ
วา่จ้างเอกชนสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง 

(3) บริษัทการบินไทย ฯ เป็นผู้ ด าเนินการทุก
ขัน้ตอน ตัง้แต่การก าหนดเนือ้หา ออกแบบ 
และจดัสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง 

3.49 
 

4.51 
 
 

3.49 
 
 

3.49 
 

.506 
 

.506 
 
 

.506 
 
 

.506 
 

ปานกลาง 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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(4) ไม่มี รูปแบบท่ีแน่นอน แล้วแต่เนือ้หาหรือ
ลกัษณะการแสดงท่ีเป็นไปได้  

(5) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

- - - 

 

 ตารางท่ี 51 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการออกแบบ
การจัดแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ (วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดง
ภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มากที่สดุ 1 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ 
(2), (1) … และ (4) ซึง่แสดงคา่ X = 4.51, 3.49 … และ 3.49  

  
ตารางท่ี 52 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้าน
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ (มูลเหตทีุจู่งใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ) 

 
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน

พิพิธภณัฑ์ ฯ      
(มลูเหตท่ีุจงูใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ/มลูเหต ุฯ)            

X S.D. ความหมาย 

(1) เนือ้เร่ืองท่ีจดัแสดง 
(2) เทคนิคการจดัแสดง 
(3) วตัถสุิ่งของท่ีจดัแสดง 
(4) การบริการและประชาสมัพนัธ์ 
(5) จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์และสิ่งของท่ีระลกึ 
(6) กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิงและผอ่นคลาย 
(7) กิจกรรมต่างท่ีน่าสนใจ เช่น การแสดง การ

ประกวด การแขง่ขนั 
(8) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  
 

4.56 
4.53 
4.53 
4.53 
4.51 
4.51 
4.47 

 
- 

.503 

.505 

.505 

.505 

.506 

.506 

.625 
 

- 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 
- 
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ตารางท่ี 52พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในด้านการออกแบบ
การจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ (มูลเหตุที่จูงใจในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ) เพ่ือน าไปสู่
การพฒันารูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด ทุกด้าน 
โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความเรียง คือ (1), (2), (3), …. และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.56, 
4.53, 4.53, …. และ 4.47 
  

 

 

 

ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 2. กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

ตารางท่ี 53 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้องการของผู้บริหาร ฯ 
เก่ียวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้าน กิจกรรมการ
บริการ ในพิพิธภณัฑ์ ฯ (ความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมทางเลือก) 

 
การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน

พิพิธภณัฑ์ ฯ 
    (กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ/ความ
เป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก) 

X S.D. ความหมาย 

(1) นิทรรศการ 
(2) สมันา ประชมุ อภิปราย บรรยาย 
(3) การแสดง การประกวด การแขง่ขนั การสาธิต 
(4) การฉายภาพยนตร์ สไลด์มัลติวิชั่น วีดีทัศน์  

คอมพิวเตอร์ 

4.18 
4.09 
4.09 
4.16 

 

.387 

.417 

.417 

.424 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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(5) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  - 
 

- - 

 

จากตารางท่ี 53 พบวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่ ให้ความส าคญัตอ่ความคดิเห็นเก่ียวกบัการ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้าน กิจกรรมการบริการ ใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรมทางเลือก) เพ่ือน าไปสู่การพฒันารูปแบบการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียง คือ (1), (4) และ (3) ซึง่แสดงคา่ X = 4.35, 4.34 และ 4.32  
    

 

 
ระยะท่ี 3: ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ของ แบบสอบถามเดลฟายเทคนิค คือ การส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างมีระบบ โดยใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชมุในการพิจารณาให้
ทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการสร้างแนวทางการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ (Strategy 
Probe) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นฉันทามติ ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ โดยด าเนินการร่าง
โครงงานท าหน้าท่ีเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้เสนอเป็น “ร่างต้นแบบ” การด าเนินการโครงการ
จดัตัง้ ฯ และเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีมีคณุค่าตอ่การน าไปวินิจฉัยในประเด็นศึกษา จะแสดงถึงล าดบั
ความส าคญั อตัราร้อยละของความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของความคิดเห็น (ค าตอบ
รอบท่ี 1- 3) ก่อนน าไปผา่นกระบวนการในระยะท่ี 4  

แบบสอบถามเดลฟายเทคนิค เป็นชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ีต้องการวดัสิ่งท่ีมุง่ศกึษาเดียวกนั 
จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน เป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านพิพิธภณัฑ์ การศกึษานอกระบบ
โรงเรียน และธุรกิจการบนิ   

 ตวัแปรต้นคือ ประเด็นศึกษา (ร่างต้นแบบ/รูปแบบ ฯ)  
 ตวัแปรตามคือ ความตอ้งการ/ความคิดเห็น  



221 
 

 
 

 จากแบบสอบถามของกลุ่มบคุลากร จ านวน 15 ฉบบั ได้รับคืนจ านวน 15 ฉบบั (ร้อย
ละ 100) โดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูป SPSS for Windows เ พ่ือหาค่าสถิติวิ เคราะห์เบื อ้ง ต้น 
ค านวณหาคา่มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) และแสดงผลข้อมลูลงในตารางประกอบความเรียงสรุป แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

 ตอนท่ี 1  แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้านองค์ประกอบหลักของ “ร่างต้นแบบ” 
  ส าหรับโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
           ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ  
         (บทน า/ข้อเสนอโครงการ)           
           ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
         (การด าเนินโครงการจดัตัง้)   

 ตอนท่ี 2 แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้าน “การบริหารงานและการด าเนินงาน” 
    ส าหรับโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
   ตอนท่ี 2.1 การบริหารงานและการด าเนินงาน (สถานท่ีและอาคาร) 
   ตอนท่ี 2.2 การบริหารงานและการด าเนินงาน (หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ) 
   ตอนท่ี 2.3 การบริหารงานและการด าเนินงาน (การประชาสมัพนัธ์) 
   ตอนท่ี 2.4 การบริหารงานและการด าเนินงาน (การให้ความร่วมมือ) 

ตอนท่ี 3 แสดงผลข้อมลูความคิดเห็นในด้าน “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรม
การบริการ” ส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย”   

   ตอนท่ี 3.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
   ตอนท่ี 3.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามเดลฟายเทคนิค 

กลุม่ผู้ช านาญเฉพาะทาง ฯ (N = 15) 
 

ตอนท่ี 1  แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้านองค์ประกอบหลักของ “ร่างต้นแบบ” ส าหรับ
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
 

ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
1. บทน า   
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ตารางท่ี 54 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างสว่นบทน า (หลกัการและเหตผุล)  
 

ตอนท่ี 1.1.1.1 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(บทน า) 

1. หลกัการและเหตผุล 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
 

1 
2 
3 
4 

5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

 
 จากตารางท่ี 54 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั

ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับบทน า ในส่วนของ “หลกัการและเหตุผล” จ านวน 4 ข้อ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 ข้อท่ี1 โครงการการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็นภาพลักษณ์แห่ง
ความส าเร็จของบริษัทในอดีตจะท าให้บุคคลทัว่ไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงาน
เก่ียวข้องสามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคุณค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า 
แบบอย่างการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้น ามาซึ่งวิถีการจดัระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ใน
ปัจจบุนั 
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ข้อท่ี 2 เป็นฐานข้อมูลส าหรับศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เ ร่ืองราวท่ี
สามารถส่ือถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีมีคณุคา่ตอ่การศกึษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวโยงกับ
ประวตัิความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างการบริหาร ชีวประวตัิบุคคล ภาพเก่าท่ีทรงคณุค่าต่อ
สังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการสร้างผลิตภัณฑ์การบ ริการ
อากาศยาน ศลิปะและเทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบนิ 

ข้อท่ี 3 บริษัทการบินไทย ฯ จงึเป็นสว่นหนึง่ของความภาคภมูิใจของสงัคมไทยในชาติ
ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทางเทคโนโลยีการบนิสากล ทศันศลิป์ในอากาศ
ยานของบริษัท ฯ แหลง่เรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแตล่ะส่วน
งาน 

ข้อท่ี 4 พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริมการศึกษาทัง้ในระบบและนอก
ระบบ เพ่ือการศกึษาตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

 
 

ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(ข้อเสนอโครงการ)  

2. วตัถปุระสงค์ 
 

ตารางท่ี 55 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ (วตัถปุระสงค์)  
 
 

ตอนท่ี 1.1.2.2 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(ข้อเสนอโครงการ) 

2. วตัถปุระสงค์ 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบั
ความ

เป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง
ของผู้ เช่ียวชาญ 
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1 
2 
3 
4 
5 
 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

 
 จากตารางท่ี 55 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั

ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “วตัถปุระสงค์” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้     
 ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีมีความ

เหมาะสมตอ่กลุม่ผู้ รับบริการ 
 ข้อท่ี 2 บริการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ 

และอาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ (ภารกิจในฝ่ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 
 ข้อท่ี 3 สร้างระบบการจดัเก็บ การแสดงวตัถท่ีุเป็นมรดกทางวฒันธรรมของบริษัท ฯ 

และอตัลกัษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกิจประเภทสายการบนิ 
 ข้อท่ี 4 สร้างความตระหนกั หวงแหน รักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการ

บนิไทย 
 ข้อท่ี 5 สร้างความเพลิดเพลินและสนุทรียภาพแก่ประชาชนทัว่ไป   
 

ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(ข้อเสนอโครงการ)  

 
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
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ตารางท่ี 56 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ดา้นการศึกษา) 
  

ตอนท่ี 1.1.3.1 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(ข้อเสนอโครงการ) 

3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ดา้นการศึกษา 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบั
ความ

เป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง
ของผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

 
 
จากตารางท่ี 56 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั

ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “ด้านการศกึษา” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
ข้อท่ี 1 เป็นแหลง่ความรู้ข้อมลูขา่วสารในอตุสาหกรรมการบนิ 
ข้อท่ี 2 เป็นแหลง่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 
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ข้อท่ี 3 เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพภัณฑารักษ์และสาขา
อตุสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบนิ) โดยท่ีนกัศกึษา นกัเรียน และบคุคลทัว่ไป สามารถเข้ามาฝึกหดั
งานตามข้อก าหนดของหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเอง 

ข้อท่ี 4 เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้าน
ศลิปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพ่ือบริการบนเท่ียวบนิ   

ข้อท่ี 5 เป็นการสนบัสนนุให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนกัถึงคณุค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” 
มีบทบาทและภารกิจในการสนบัสนนุการเผยแพร่สิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์
ของชาตไิทย  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 57 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการพฒันา
สงัคมและวฒันธรรม)  
 

ตอนท่ี 1.1.3.2 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
 (ข้อเสนอโครงการ) 

 3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - ดา้นการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบั
ความ

เป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง
ของผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 

1 
2 

5 
5 

0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
  

   
จากตารางท่ี 57 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั

ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับ “ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม” จ านวน 9 ข้อ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้ 

ข้อท่ี 1 เป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วม
สมยั-ดัง้เดมิ 

ข้อท่ี 2 เป็นการอนรัุกษ์มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมการแตง่กายไทย (ชดุไทยของ
ลกูเรือ) 

ข้อท่ี 3 เป็นศนูย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบนั เอกสารส าคญั วสัด ุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กบัพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 

ข้อท่ี 4 เป็นศนูย์อนุรักษ์ภาพถ่ายประวตัิความเป็นมา กิจกรรมส าคญัทางสงัคมและ
วฒันธรรมทัง้ในและตา่งประเทศ 
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ข้อท่ี 5 ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภูมิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบิน
ไทย ฯ 

ข้อท่ี 6 ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความออ่นน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวฒันธรรมไทย 

ข้อท่ี 7 ก่อให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้าง
นวตักรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้อง
เผชิญปัญหาทางสงัคมและงานบริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเสน่ห์ของเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย 

ข้อท่ี 8 ก่อให้เกิดบคุลิกภาพท่ีดีทัง้ภายในและภายนอก สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม อีกทัง้พฒันาตนเองทางด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

ข้อท่ี 9 เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
 

ตารางท่ี 58แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ในด้านการ
ร่างข้อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - ดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ)  
 

ตอนท่ี 1.1.3.3 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
(ข้อเสนอโครงการ) 

 (1.1.3.3 ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย - ดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ) 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบั
ความ

เป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง
ของผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
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สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

 
 

จากตารางท่ี 58 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ข้อท่ี 1 ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวในด้านพิพิธภัณฑ์ โดยบริษัท ฯ น า
สินค้าหตัถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชมุชน และผลิตภณัฑ์ด้านการบริการบน      เ ท่ี ย วบิน
มาจดัวางจ าหนา่ย 

ข้อท่ี 2 สง่เสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการจดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 
ข้อท่ี 3 ส่งเสริมแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการบริการและ

อาหาร โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
ข้อท่ี 4 ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบท า

หน้าท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์ความรู้ การศกึษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทาง
สงัคม เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ 

ข้อท่ี 5 ประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศนูย์เครือข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ
 
ตารางท่ี 59 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการเมืองการ
ปกครอง)  
 

ตอนท่ี 1.1.3.4 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
 (ข้อเสนอโครงการ) 
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 (3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - ดา้นการเมืองการปกครอง) 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

 
 

จากตารางท่ี 59 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “ด้านการเมืองการปกครอง” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ข้อท่ี 1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
ในระบบการค้าเสรีและการตลาดสากลทางธุรกิจการบนิ 

ข้อท่ี 2 สง่เสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 
ข้อท่ี 3 สง่เสริมให้เกิดความรักความภาคภมูิใจในองค์กรของตนเอง 
ข้อท่ี 4 ส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทางการ

จดัการ 
ข้อท่ี 5 ท าให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กรในอดีต 

 
ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

(ข้อเสนอโครงการ)  
     4. กลุม่เปา้หมาย  
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ตารางท่ี 60 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
ในด้านการร่างข้อเสนอโครงการ (กลุ่มเปา้หมาย)  
 

ตอนท่ี 1.1.4.1 องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
 (ข้อเสนอโครงการ) 
 4. กลุม่เปา้หมาย   

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบั
ความ

เป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง
ของผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
- 

2 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
- 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 

- 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องต ่า 

สอดคล้องสงูมาก 
สอดคล้องสงูมาก 
สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู 

สอดคล้องสงูมาก 

- 
 

 
จากตารางท่ี 60 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั

ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับ “กลุ่มเป้าหมาย” จ านวน 3 ข้อ ระดบัสูง จ านวน 1 ข้อ และระดับต ่า 
จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้   

ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัมากท่ีสดุ คือ 
ข้อท่ี 3 นิสิต นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
ข้อท่ี 4 นกัวิชาการ ครู อาจารย์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ข้อท่ี 7 องค์กรเอกชน เชน่ ชมรมตา่ง ๆ สมาคม ฯลฯ  
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ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัมาก คือ 
ข้อท่ี 6 นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศ 
 

 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 1 นกัเรียนระดบัประถมศกึษาในจงัหวดัและตา่งจงัหวดั 
 ข้อท่ี 2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาในจงัหวดัและตา่งจงัหวดั 
 ข้อท่ี 5 ประชาชนทัว่ไป 
 
 
 
 
ตอนท่ี 1  แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้านองค์ประกอบหลักของ “ร่างต้นแบบ” ส าหรับ
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย  
 

ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ 
1. การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ  

(1) แนวทางการด าเนินงาน 
    

 
ตารางท่ี 61 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / ปรัชญา 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.1 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.1 ปรัชญา 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 



233 
 

 
 

1 
2 
3  

1 
2 
3 
  

5 
3 
3 

0 
0 
0 
  

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

 
   

จากตารางท่ี 61 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “ปรัชญา” จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้   

ข้อท่ี 1 “สายการบนิแหง่ชาต ิภมูิปัญญาของสงัคม เสนห์่ไทยสูส่ากล” 
ข้อท่ี 2 “การเรียนรู้อดีต ศกึษาปัจจบุนั ก้าวทนัโลก” 
ข้อท่ี 3 “การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านการบินท่ีดีสู่การพัฒนาทรัพยากร

ทางการบนิของชาต”ิ  
 

ตารางท่ี 62 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / ปณิธาน 
     

 ตอนท่ี 1.2.1.2 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.2 ปณิธาน 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
  

1 
2 
  

5 
3 

0 
1  

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู  
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 จากตารางท่ี 62   ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้อง
กนัในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “ปณิธาน” จ านวน 1 ข้อ และ ระดบัสงู จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้  
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 “ปลูกจิตส านึกในคณุค่าแห่งตวัตน สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน  
และแสวงหาปฏิญญาความร่วมมือกับสายการบินพนัธมิตร สตาร์ อลัไลแอนซ์ องค์การภายนอก
และประชาคมด้านพิพิธภณัฑ์การบนิสากล” 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 2 “จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ด้านการบิน เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์และ
ความรักในกิจการบนิของชาติ”  
 
ตารางท่ี 63 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / วิสยัทศัน์ 
     

 ตอนท่ี 1.1.2 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.3 วิสยัทศัน์ 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
  

1 
2 
  

5 
4 

0 
0  

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  
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 จากตารางท่ี 63 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “วิสยัทศัน์” ทกุด้าน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 “เป็นศนูย์การเรียนรู้ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็นผู้น าสห
วิทยาการทางอาคนัตกุะสมัพนัธ์ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอตุสาหกรรมการบิน” 
 ข้อท่ี 2 “เป็นผู้น าการพฒันาความรู้การบนิไปสูม่าตรฐานสากล” 
 
 
 
 
ตารางท่ี 64 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / พนัธกิจ 
 
     

 ตอนท่ี 1.2.1.4 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.4 พนัธกิจ 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
  

1 
2 
3 
4 
5 
  

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0  
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

สอดคล้องสงู
มาก  
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 สอดคล้องสงู
มาก 

 
 จากตารางท่ี 64 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “พนัธกิจ” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 เป็นหน่วยงานเอกเทศ มุ่งท่ีจะจดัเก็บ อนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรมของ
บริษัทการบนิไทย เพ่ือให้บคุคลและสงัคมภายนอกได้ศกึษาหาความรู้จากพิพิธภณัฑ์บริษัทการบิน
ไทย 
 ข้อท่ี 2 เป็นศนูย์กลางเผยแพร่ผลงานวิจยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม บนพืน้ฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการขนสง่ทางอากาศ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้ประเทศ
ไทย 
 ข้อท่ี 3 เป็นหน่วยงานท่ีท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 ข้อท่ี 4 เป็นหนว่ยงานท่ีจดับริการพืน้ท่ีเชา่และเอนกประสงค์ 
 ข้อท่ี 5 เป็นหน่วยงานท่ีบริหารจดัการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของ
องค์กร 
 
ตารางท่ี 65 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / เปา้หมาย 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.5 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.5 เปา้หมาย 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  

5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 

0 
0  
0 
0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

สอดคล้องสงู
มาก  

 สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

 
 จากตารางท่ี 65 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “เปา้หมาย” จ านวน 7 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 สร้างจิตส านึกในคณุคา่แห่งสายการบินแห่งชาติ เพ่ือให้บคุคลและสงัคมแห่ง
ปัญญาเกิดส านกึแหง่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 
 ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสนบัสนนุการ
วิจยัธุรกิจการบนิและสหวิทยาการในสาขาวิชาตา่ง ๆ 
 ข้อท่ี 3 ส่งเสริมศกัยภาพของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกและแหล่ง
เรียนรู้นอกระบบโรงเรียน 
 ข้อท่ี 4 บริการพืน้ท่ีจดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล 
 ข้อท่ี 5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสร้างเครือข่ายงาน
พิพิธภณัฑ์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
 ข้อท่ี 6 สร้างฐานข้อมลูสารสนเทศด้านองค์ความรู้การบนิเพ่ือถ่ายทอดสาธารณะ 
 ข้อท่ี 7 พฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตารางท่ี 66 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) แนวทางการด าเนินงาน / นโยบายการบริหาร 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.6 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 1. แนวทางการด าเนินงาน) 

1.6 นโยบายการบริหาร 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
  
  

1 
2 
3 
  
  

5 
5 
5 
  

0 
0  
0 
  

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  
  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  
  

  
 จากตารางท่ี 66 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “นโยบายการบริหาร” จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
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 ข้อท่ี 1 เป็นผู้ประสานงาน อนุรักษ์ จดัเก็บ และตัง้แสดงวตัถุเก่ียวกับบริษัทการบิน
ไทย ฯ   
 ข้อท่ี 2 เป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยการให้บริการความรู้ด้านธุรกิจการบนิ 
 ข้อท่ี 3 เป็นแหลง่เสริมสร้างและปลกูฝังจินตนาการและความรักชาตใินด้านการบนิ 
 

ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ 
1. การด าเนินโครงการจดัตัง้  

(2) โครงสร้างองค์กร 
    

ตารางท่ี 67แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทางเก่ียวกบั “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ฯ ในด้านการด าเนินโครงการจดัตัง้ - 
(2) โครงสร้างองค์กร 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.2 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ – 2. โครงสร้างองค์กร) 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
  

1 
2 
3  
  

3 
5 
3 

0 
0  
0 
  

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

 
 จากตารางท่ี 67 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “โครงสร้างองค์กร” จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 โครงสร้างแบบผสม 
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 ข้อท่ี 1 โครงสร้างตามหน้าท่ีธุรกิจ 
 ข้อท่ี 3 โครงสร้างเชิงซ้อน 
 

ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ 
1. การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ  

(3) วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน 
 

ตารางท่ี 68  แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (3) วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.3 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 3. วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน) 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
  

1 
2 
3  
  

5 
4 
4 
  

0 
0  
0 
  

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก  

 
 จากตารางท่ี 68 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน” จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1  ส านกังานเลขานกุาร – งานบริหารและธุรการ งานคลงัและพสัด ุ

      ฝ่ายนิทรรศการ – งานนิทรรศการ งานทะเบียนและสงวนรักษา 
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     ฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่ผลงาน  – งานข้อมลูการบินและส่งเสริมวิชาการ 
งานเผยแพร่ 

 ข้อท่ี 2 งานธุรการ – หนว่ยบริหารและแผน หนว่ยการเงินและพสัด ุ
      งานวิจัยและสารสนเทศ – หน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วย
สารสนเทศและนวตักรรม 
                         งานส่ง เส ริมศิลปวัฒนธรรม – หน่วย

เผยแพร่และประสานงานเครือขา่ย  
                   หนว่ยนิทรรศการ หนว่ยหอศลิป์ 

      งานพิพิธภณัฑ์ – หนว่ยพิพิธภณัฑ์บริษัท ฯ หนว่ยหอประวตับิริษัท ฯ  
                หน่วยพิพิธภัณฑ์การบินพาณิชย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ครัว
การบนิไทย 

 ข้อท่ี 3  สายงานปฏิบตักิาร – ฝ่ายบคุคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 
                        สายงานสร้างสรรค์ – ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายกิจกรรม

เครือขา่ย  
      ฝ่ายกิจกรรมการศกึษา 

   สายงานพฒันาธุรกิจ – ฝ่ายการตลาด ฝ่ายหาทนุ ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ์  
          ฝ่ายส่ือสารและฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 
 

ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ 
1. การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ  

(4) วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน 
 

ตารางท่ี 69 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (4) การบรรจบุคุลากร / หวัหน้าหนว่ยงาน 
 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.4 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
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(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 
4.1 หวัหน้าหน่วยงาน 

 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
  

1 
2 
3  
4 
  

5 
5 
5 
5 
  

0 
0  
0 
2 
  

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องต ่า 
 
 จากตารางท่ี 69 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดับสูงมาก เก่ียวกับ “หัวหน้าหน่วยงาน” จ านวน 3 ข้อ และระดับต ่า จ านวน 1 ข้อ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 อกัษรศาสตร์ 
 ข้อท่ี 2 ประวตัศิาสตร์และโบราณคดี 
 ข้อท่ี 3 การบริหารจดัการงานพิธภณัฑ์ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 4 การบริหารธุรกิจ        
 
ตารางท่ี 70 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) การบรรจบุคุลากร / งานด้านภณัฑารักษ์ 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.5 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
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(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 
4.2 งานด้านภณัฑารักษ์ 

 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3  

1 
2 
3 
  

5 
5 
1  

0 
0  
2 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องต ่า 
  
  จากตารางท่ี 70 ผลการวิจยัแสดงว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้อง
กันในระดบัสูงมาก เก่ียวกับ “งานด้านภัณฑารักษ์” จ านวน 2 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 1 ข้อ ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 ประวตัศิาสตร์และโบราณคดี 
 ข้อท่ี 2 วิชาการพิพิธภณัฑ์ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 3 นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์) 
 
ตารางท่ี 71 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญฯ เฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) การบรรจบุคุลากร / งานด้านการศกึษา 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.6 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 

4.3 งานด้านการศกึษา 
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ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3  

1 
2 
3 
  

5  
4 
4  

0 
1 
0 

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
 
 จากตารางท่ี 71 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดับสูงมาก เก่ียวกับ “งานด้านการศึกษา” จ านวน 2 ข้อ และระดับสูง จ านวน 1 ข้อ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 เทคโนโลยีการศกึษา 
 ข้อท่ี 2 การศกึษานอกระบบโรงเรียน  
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 3 วิจยัและประเมินผล 
 
ตารางท่ี 72 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) การบรรจบุคุลากร / งานด้านอตุสาหกรรมการบริการและอาคนัตกุะสมัพนัธ์
ทางธุรกิจการบนิ 
 

 ตอนท่ี 1.2.1.7 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 

4.4 งานด้านอตุสาหกรรมการบริการและอาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ 
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ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3  

1 
2 
3 
  

4 
5 
4   

1 
1  
0 

มาก 
มากท่ีสดุ 
มาก 

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
 
 จากตารางท่ี 72 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับ “งานด้านอุตสาหกรรมการบริการและอาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการ
บนิ” จ านวน 1 ข้อ และระดบัสงู จ านวน 2 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 อตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 2 การจดัการอตุสาหกรรมการบนิและบริการ 
 ข้อท่ี 3 วิศวกรรมการบนิ 
 
ตารางท่ี 73  แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) การบรรจบุคุลากร / งานด้านเทคนิค  
 

 ตอนท่ี 1.2.1.8 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 

4.5 งานด้านเทคนิค 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 1 4 1 มาก สอดคล้องสงู 
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2 
3  

2 
3 
  

5 
3   

0  
2 

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องต ่า 
 
 จากตารางท่ี 73 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับ “งานด้านเทคนิค” จ านวน 1 ข้อ ระดบัสูง จ านวน 1 ข้อ และระดบัต ่า 
จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 เทคโนโลยีการศกึษา 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 1 ชา่งยนต์ ชา่งไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดับต ่า คือ 

 ข้อที่ 3 ศลิปกรรมศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 74 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้านการด าเนิน
โครงการจดัตัง้ ฯ - (1) การบรรจบุคุลากร / แหลง่ได้ของบคุลากร  
 

 ตอนท่ี 1.2.1.9 “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ  
(การด าเนินโครงการจดัตัง้ ฯ – 4. การบรรจบุคุลากร) 

4.6 แหลง่ได้ของบคุลากร 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3  

1 
2 
3 
  

5 
4 
4   

0 
1  
0 

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องต ่า 
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 จากตารางท่ี 74 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบั “แหล่งได้ของบคุลากร” จ านวน 1 ข้อ ระดบัสงู จ านวน 1 ข้อ และระดบั
ต ่า จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 บรรจใุหม ่
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 2 รับโอนจากหนว่ยงานภายในองค์กร 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 3 รับอาสาสมคัร 
ตอนท่ี 2 แสดงผลข้อมลูความคิดเห็นในด้าน “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ส าหรับโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย   

ตอนท่ี 2.1 การบริหารและการด าเนินงาน 
1. สถานท่ีและอาคาร 

 
ตารางท่ี 75 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
สถานท่ีและอาคาร (1.1) ทา่นต้องการให้มีการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ในสถานท่ีใด     
 

ตอนท่ี 2.1.1.1 การบริหารงานและการด าเนินงาน  
(1. สถานท่ีและอาคาร)  

1.1  ทา่นต้องการให้มีการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ในสถานท่ีใด     
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 

1 
2 
3  

3 
5 
5 

2 
0  
0 

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู

มาก 
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4 - 
  

- 
  

- 
  

- สอดคล้องสงู
มาก 

- 
 
 จากตารางท่ี 75 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดับสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “ท่านต้องการให้มีการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ในสถานท่ีใด” 
จ านวน 2 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังานบริษัทการบนิไทย เขตหลกัส่ี 
 ข้อท่ี 3 ศนูย์ปฏิบตักิารบริษัทการบินไทย (OPC – สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 1 ส านกังานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต 
 
ตารางท่ี 76 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
สถานท่ีและอาคาร (1.2) ทา่นต้องการรูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ ในลกัษณะใด 
 

ตอนท่ี 2.1.1.2 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(1. สถานท่ีและอาคาร)  

1.2  ทา่นต้องการรูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ฯ ในลกัษณะใด     
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3  
- 
  

3 
5 
5 
- 
  

2 
0  
0 
- 
  

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

- 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
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- 
 
 
 
 จากตารางท่ี 76 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “ท่านต้องการรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในลักษณะใด” 
จ านวน 2 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ไทย  
 ข้อท่ี 3 เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นการออกแบบให้ทนัสมยั  
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 1 เป็นอาคารท่ีดัดแปลงจากอาคารเดิม ท่ีมีอยู่ โดยมีการปรับภูมิทัศน์และ
ปรับปรุงสภาพอาคารท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ   
 
ตารางท่ี 77 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
สถานท่ีและอาคาร (1.3) ทา่นต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 
 

ตอนท่ี 2.1.1.3 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(1. สถานท่ีและอาคาร)  

1.3  ทา่นต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด    
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

3 
5 
5 
5 

0 
0  
0 
0 

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู

มาก 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
- 
  

5 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
- 
  

0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
- 
 

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

- 
  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
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สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู  
สอดคล้องสงู

มาก 
- 

 
 จากตารางท่ี 77 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “ทา่นต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด” 
จ านวน 13 ข้อ ระดบัสงู จ านวน 12 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ  
 ข้อท่ี 2 เคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ   
 ข้อท่ี 3 ผงัจ าลองแสดงอาคารสถานท่ี 
 ข้อท่ี 4 ปา้ยแสดงทิศทางภายในห้องจดัแสดง 
 ข้อท่ี 5 เคาเตอร์รับฝากสิ่งของ 
 ข้อท่ี 7 ร้านถ่ายเอกสาร 
 ข้อท่ี 9 เอกสารประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ 
 ข้อท่ี 10 ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั 
 ข้อท่ี 11 ระบบการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 ข้อท่ี 21 ห้องน า้ส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ
 ข้อท่ี 22 ปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับผู้พิการ 
 ข้อท่ี 23 รถเข็นส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ
 ข้อท่ี 24 ทางลาดส าหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) 
 ข้อท่ี 26  สวนหยอ่ม 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 6  ร้านถ่ายรูปภาพ 
 ข้อท่ี 8 เคาเตอร์โทรศพัท์สาธารณะ 
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 ข้อท่ี 12 มมุพกัผอ่น   
 ข้อท่ี 13 ร้านจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บริษัท ฯ  
 ข้อท่ี 14 ร้านอาหาร/ภตัตาคาร บริษัทการบนิไทย  
 ข้อท่ี 15 ห้องฉายเทปภาพจอใหญ่ 
 ข้อท่ี 16 ห้องบรรยาย  
 ข้อท่ี 17 ห้องสมดุ   
 ข้อท่ี 18 ห้องประชมุ  
 ข้อท่ี 19 ห้องพกัผอ่นเจ้าหน้าท่ี 
 ข้อท่ี 20 ห้องจดัแสดงนิทรรศการ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ   
 ข้อท่ี 1 ลานจอดรถ    

 
ตอนท่ี 2.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ ฯ 

2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
ตารางท่ี 78 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (2.1) ทา่นต้องการให้หนว่ยงานใดเป็นแกนน า    
  

ตอนท่ี 2.1.2.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ ฯ  
(2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ)  

2.1  ทา่นต้องการให้หนว่ยงานใดเป็นแกนน า     
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3  
- 

5 
4 
3 
- 

0 
1  
1 
- 

มากท่ีสดุ  
มาก 

ปานกลาง 
- 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
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      - 
 
 จากตารางท่ี 78 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “ท่านต้องการให้หน่วยงานใดเป็นแกนน า” จ านวน 1 ข้อ และ
ระดบัสงู จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 

 ข้อท่ี 1 สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ  
 (DY/8D – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั) 

 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 2 สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร  
 (DB/9N – ฝ่ายวางแผนการพฒันาบคุลากรและบริหารจดัการความรู้ขององค์กร) 
 ข้อท่ี 3 สายปฏิบตักิาร  
 (DO/OZ – ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการการปฏิบตักิาร) 

 
ตารางท่ี 79 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (2.2) พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรจะด าเนินการเป็นแบบใด ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ    
 

ตอนท่ี 2.1.2.2 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ ฯ  
(2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ)  

2.2  พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรจะด าเนินการเป็นแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสดุ     
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 

1 
2  

4 
5  
  

1 
0   

มาก  
มากท่ีสดุ 

  

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
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 จากตารางท่ี 79 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรจะด าเนินการเป็นแบบใด ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ” 
จ านวน 1 ข้อ และระดบัสงู จ านวน 1 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหน่วยงานอิสระภายใต้สงักดัหน่วยงานแกนน าของ
บริษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรท่ีจดัท าและด าเนินการโดยบริษัทการบนิไทย ฯ 
 
ตารางท่ี 80 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
หนว่ยงานรับผิดชอบ (2.3) คณะกรรมการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบคุคลใดบ้าง 
 

ตอนท่ี 2.1.2.3 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ)  

2.3  คณะกรรมการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบคุคลใดบ้าง     
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
-  

5 
5  
5 
5 
5 
- 
  

0 
0 
2 
2 
2 
-   

มากท่ีสดุ  
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

- 
  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องต ่า 

- 
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 จากตารางท่ี 80 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “คณะกรรมการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบุคคล
ใดบ้าง” จ านวน 2 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 บริษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ายส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ (DD-5P), รองกรรมการ 
ผู้อ านวยการใหญ่สนบัสนนุการถวายบินแก่ (DD-D), สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่าย
พฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบญัชี (DE), สาย
ทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ายวางแผนการพฒันาบุคลากรและ
บริหารจัดการความรู้ขององค์กร ; DB-DW ฝ่ายบริหารทั่วไป ; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สาย
ปฏิบตักิาร(DO), สายผลิตภณัฑ์และบริการลกูค้า (DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่ายชา่ง (DT)   
 ข้อท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
บคุลากรบริษัทการบนิไทย ฯ   
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 3 สมาคมสโมสรพนกังานการบนิไทย 
 ข้อท่ี 4 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบนิไทย 
 ข้อท่ี 5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัทการบนิไทย 
  
ตารางท่ี 81 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
หนว่ยงานรับผิดชอบ (2.4) งบประมาณและรายได้ 
 

ตอนท่ี 2.1.2.4 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ)  

2.4 งบประมาณและรายได้ 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
- 
 

5 
3 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
5 
- 
  

0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
-   

มากท่ีสดุ  
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

 - 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องต ่า 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
สอดคล้องสงู

มาก 
- 
 

 
 จากตารางท่ี 81 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “คณะกรรมการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบุคคล
ใดบ้าง” จ านวน 6 ข้อ ระดบัสงู จ านวน 2 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 2 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 งบประมาณแผน่ดนิ  
 ข้อท่ี 2 งบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการ 
 ข้อท่ี 5 งบประมาณจากการสนบัสนนุของสปอนเซอร์ (สนบัสนนุรายปี/รายกิจกรรม) 
 ข้อท่ี 8 ผลประโยชน์จากการจดัจ าหนา่ยของท่ีระลกึ 
 ข้อท่ี 9 ผลประโยชน์จากกองทนุตา่ง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ ฯ   
 ข้อท่ี 10 รายได้พิเศษ เชน่ จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 
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 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงู คือ 
 ข้อท่ี 4 งบประมาณจากบริษัทการบนิไทย 
 ข้อท่ี 6 งบประมาณหลกัจากการสนบัสนนุของกรุงเทพ ฯ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 3 งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ  
 ข้อท่ี 7 แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
 
ตารางท่ี 82 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้าน
หนว่ยงานรับผิดชอบ (2.5) ทา่นต้องการให้มีรายได้เสริมจากวิธีการใด 
 

ตอนท่ี 2.1.2.5 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(2. หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ)  

2.5 ทา่นต้องการให้มีรายได้เสริมจากวิธีการใด 
 

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6  
- 

5 
5 
5 
5 
5 
5  
- 
  

0 
0 
0 
0 
0 
0  
-   

มากท่ีสดุ  
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

  - 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
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สอดคล้องสงู
มาก 
 - 

 
 จากตารางท่ี 82 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “คณะกรรมการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบุคคล
ใดบ้าง” จ านวน 6 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 ตัง้ตู้ รับบริจาค  
 ข้อท่ี 2 จ าหนา่ยบตัรเข้าชม 
 ข้อท่ี 3 จ าหนา่ยของท่ีระลกึและเอกสารสิ่งพิมพ์  
 ข้อท่ี 4 ผลประโยชน์จากร้านค้า เชน่ ร้านขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ข้อท่ี 5 ให้เชา่ส่ือวสัดอุปุกรณ์ เชน่ แผน่ซีดีรอม 
 ข้อท่ี 6 รับจ้างผลิตส่ือตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
สถาบนัการศกึษา 
 

ตอนท่ี 2.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ ฯ 
3. การประชาสมัพนัธ์ 

 
ตารางท่ี 83 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ (3.1) ทา่นต้องการให้โครงการ ฯ ให้ความรู้ข้อมลูรายละเอียดส าหรับประชาชน โดย
ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ ประเภทใด 
   

ตอนท่ี 2.1.3.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(3. การประชาสมัพนัธ์)  

3.1 ทา่นต้องการให้โครงการ ฯ ให้ความรู้ข้อมลูรายละเอียดส าหรับประชาชน 
 โดยผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ประเภทใด  
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ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
- 

5 
5 
5 
5 
5 
- 
  

0 
0 
0 
0 
0 
-   

มากท่ีสดุ  
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

   - 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
  - 

 
 จากตารางท่ี 84 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดับสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “ท่านต้องการให้โครงการ ฯ ให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียด
ส าหรับประชาชน โดยผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ ประเภทใด” จ านวน 5 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1  ผู้น าชมุชน 
 ข้อท่ี 2  ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ 
 ข้อท่ี 3  แจกเอกสารสิ่งพิมพ์ 
 ข้อท่ี 4  กรมประชาสมัพนัธ์ในสว่นกลาง เพ่ือเผยแพร่ทัง้ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 
 ข้อท่ี 5  เวปไซต์ของบริษัทการบนิไทย ฯ 
     
ตารางท่ี 85 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ (3.2) ท่านคิดว่า การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ ควรใช้วิธีการ
ใด  



260 
 

 
 

 
ตอนท่ี 2.1.3.2 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  

(3. การประชาสมัพนัธ์)  
3.2 ทา่นคิดวา่ การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ ควรใช้วิธีการใด 

[โดยล าดบัหมายเลข]  
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5  

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0   

มากท่ีสดุ  
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
 มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก   

 
 จากตารางท่ี 85 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “ท่านคิดว่า การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
ฯ ควรใช้วิธีการใด” จ านวน 7 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 

 ข้อท่ี 1  โทรทศัน์         
 ข้อท่ี 2  วิทยกุระจายเสียง 
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 ข้อท่ี 3  หนงัสือพิมพ์ 
 ข้อท่ี 4  จดหมายขา่ว/แผน่พบั 
 ข้อท่ี 5  โปสเตอร์/ปา้ยประกาศ 
 ข้อท่ี 6  วารสาร 
ข้อท่ี 7 หนงัสือเชิญ 

 
ตอนท่ี 2.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ ฯ 

4. การให้ความร่วมมือ 
  
ตารางท่ี 86 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “การบริหารงานและการด าเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้านการให้
ความร่วมมือ (4.1) ทา่นเห็นวา่การให้ความร่วมมือกบัโครงการ ฯ ควรเป็นแบบใด  
 

ตอนท่ี 2.1.4.1 การบริหารงานและการด าเนินงานโครงการ  
(4. การให้ความร่วมมือ)  

4.1 ทา่นเห็นวา่การให้ความร่วมมือกบัโครงการ ฯ ควรเป็นแบบใด 
    

ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 
ควอไทล์ 

ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
- 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
- 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
-   

มากท่ีสดุ  
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
 มากท่ีสดุ 

- 
  

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
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สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

- 
    

 
 จากตารางท่ี 86 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “ท่านเห็นว่าการให้ความร่วมมือกับโครงการ ฯ ควรเป็นแบบ
ใด” จ านวน 6 ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 ให้การสนบัสนนุในการจดัหาเงินหรืองบประมาณ 
 ข้อท่ี 2 ชว่ยบริจาคเงินทนุ 
  ข้อท่ี 3 ชว่ยในการตดิตอ่นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญมาช่วยด าเนินการ  
 ข้อท่ี 4 ชว่ยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา เข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 ข้อท่ี 5 ช่วยในการสืบค้นข้อมูลหรือเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ทาง
การศกึษา 
  ข้อท่ี 6 ช่วยแนะน าแหล่งหรือบุคคลท่ีจะบริจาคสิ่งของท่ีมีคณุค่าต่อการอนุรักษ์เป็น
มรดกขององค์กรการบนิไทย 
 
ตอนท่ี 3  แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้าน “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการ
บริการ” ส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย”   
 

ตอนท่ี 3.1 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ 
1. การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ 

 
ตารางท่ี  87 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ” ของโครงการ 
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ฯ ในด้านการออกแบบการจัดแสดง (1.1) วิธีการท่ีจะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและส่ือแสดง
ภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ให้เกิดความเหมาะสม 
 

ตอนท่ี 3.1.1.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
(1.1 วิธีการท่ีจะสนบัสนนุการจดันิทรรศการและส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ  

ให้เกิดความเหมาะสม) 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5  
 

1 
2 
3 
4 
 - 

4 
5 
4 
3 
 - 

1 
1 
1 
0 
-  

มาก  
มากท่ีสดุ 
มาก 

ปานกลาง 
 -  

สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู 
สอดคล้องสงู

มาก 
 -   

 
 จากตารางท่ี 87 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “วิธีการท่ีจะสนบัสนุนการจดันิทรรศการและส่ือแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ ให้เกิดความเหมาะสม” จ านวน 1 ข้อ และระดบัสูง จ านวน 3 ข้อ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 4 ไมมี่รูปแบบท่ีแนน่อน แล้วแตเ่นือ้หาหรือลกัษณะการแสดงท่ีเป็นไปได้ 
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 2 บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจดัแสดง และออกแบบการจดัแสดง  โดย
ด าเนินการวา่จ้างเอกชนสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง 
 ข้อท่ี 1 บริษัทการบินไทย ฯ ก าหนดเนือ้หาจัดแสดง โดยจ้างเอกชนด าเนินการ
ออกแบบการ สร้างสิ่งท่ีแสดง 
 ข้อท่ี 3 บริษัทการบินไทย ฯ เป็นผู้ด าเนินการทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การก าหนดเนือ้หา 
ออกแบบ และจดัสร้างสิ่งท่ีจะน ามาแสดง  
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ตารางท่ี 88 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ” ของโครงการ 
ฯ ในด้านการออกแบบการจดัแสดง (1.2) มลูเหตท่ีุจงูใจให้ทา่นต้องการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 

ตอนท่ี 3.1.1.2 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
(1.2 มลูเหตท่ีุจงูใจให้ทา่นต้องการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ) 

 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
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 จากตารางท่ี 88 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดบัสงูมาก เก่ียวกบัข้อค าถาม “มลูเหตท่ีุจงูใจให้ท่านต้องการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ” จ านวน 7 
ข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 เนือ้เร่ืองท่ีจดัแสดง 
 ข้อท่ี 2 เทคนิคการจดัแสดง 
 ข้อท่ี 3 วตัถสุิ่งของท่ีจดัแสดง 
 ข้อท่ี 4 การบริการและประชาสมัพนัธ์ 
 ข้อท่ี 5 การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์และของท่ีระลกึ  
 ข้อท่ี 6 กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิงและผอ่นคลาย 
 ข้อท่ี 7 กิจกรรมตา่งท่ีนา่สนใจ เชน่ การแสดง การประกวด การแขง่ขนั 
 

ตอนท่ี 3.1 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ 
2. กิจกรรมการบริการ ฯ 

 
ตารางท่ี 89 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ” ของโครงการ 
ฯ ในด้าน กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ (2.1) ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก 
 

ตอนท่ี 3.1.2.1 กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 (1. ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก) 

 
ล าดบัท่ี ข้อท่ี มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง 

ควอไทล์ 
ระดบัความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 

สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 
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5  
 

-  -  -   -  สอดคล้องสงู
มาก 

สอดคล้องสงู
มาก 

-  
 

 
 จากตารางท่ี 89 ผลการวิจยัแสดงวา่ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนั
ในระดับสูงมาก เก่ียวกับข้อค าถาม “กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ” จ านวน 4 ข้อ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ 
 ข้อท่ี 1 นิทรรศการ 
 ข้อท่ี 2 สมันา ประชมุ อภิปราย บรรยาย 
 ข้อท่ี 3 การแสดง การประกวด การแขง่ขนั การสาธิต 
 ข้อท่ี 4 การฉายภาพยนตร์ สไลด์มลัตวิิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ 
 
 
ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูเชิงทดสอบ 

 วตัถปุระสงค์ คือ การทดสอบความสมบรูณ์เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่าง
ต้นแบบ” โครงงานท่ีพฒันาขึน้จากผลการศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ระยะท่ี 3) 
โดยอาศยัดลุพินิจของผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 ท่าน (N = 5) ได้อนุเคราะห์เวลาในการตรวจสอบ 
วิพากษ์ และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” ซึ่งทุกท่านจะมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
ด าเนินโครงการ ฯ เพ่ือให้ผู้ วิจยัได้น าประเด็นข้อบกพร่องท่ียงัคงมีอยู่น ามาปรับปรุงและแก้ไขให้
เกิดเป็น “ต้นแบบ ช้ินงาน”  ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นได้สงูใน “รูปแบบโครงการ ฯ” และ
เพ่ือให้ผู้ วิจัยได้น าผลข้อมูลเชิงทดสอบเป็นแนวทางน าร่องท่ีจะสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
โครงการ ฯ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้วิจยัจงึขอน าเสนอดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 – 4.4 โดยล าดบัดงันี ้
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ตารางท่ี 90 แสดงคา่เฉล่ียของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” โครงงานในสว่นของ 
“บทน า” ของโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 

บทน า X ระดบัความคดิเห็น 
1. หลกัการและเหตผุล 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. สรุปองค์ประกอบของระบบ “ชิน้งาน”  
4. วิ เคราะห์องค์ประกอบของระบบ 

“ต้นแบบ” 
5. ขัน้ตอนของการจดัท าโครงการ 

 

4.40 
4.40 
4.25 
4.25 
4.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวม 4.26 
 

  จากตารางท่ี 90 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ“ร่าง ต้นแบบ” 

โครงงานในส่วนของ “บทน า” ของโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย มีความคิดเห็นใน

ระดบัมากทกุด้าน ได้แก่ หลกัการและเหตผุล และ วตัถปุระสงค์ (X = 4.40), สรุปองค์ประกอบของ

ระบบ “ชิน้งาน” และ วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ “ต้นแบบ” (X = 4.25), และ ขัน้ตอนของการ

จดัท าโครงการ (X = 4.25) โดยภาพรวมของระดบัความคิดเห็นในการรับรอง “ตน้แบบ ช้ินงาน”อยู่

ในเกณฑ์ ดีมาก (X = 4.26) 

ตารางท่ี 91 แสดงคา่เฉล่ียของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” โครงงานในสว่นของ 
“รายละเอียดโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย”   
 

การด าเนินโครงการจดัตัง้ X ระดบัความคดิเห็น 
1. ปรัชญา 
2. ปณิธาน 
3. วิสยัทศัน์ 
4. พนัธกิจ 
5. เปา้หมาย 

4.60 
4.20 
4.25 
4.25 
4.00 

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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6. นโยบาย 
7. โครงสร้างองค์กร/ฝ่ายงาน/การจดัหน่วยงาน 
8. อตัราการบรรจบุคุลากร 
9. ภาระหน้าท่ีและคณุสมบตัขิองบคุลากร 
10. โครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
11. ท่ีดนิ สิ่งก่อสร้าง สาธารณปูโภค 
12. งบประมาณ 
13. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ  

 

4.00 
4.40 
4.00 
4.00 
3.67 
3.75 
3.75 
3.75 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

เฉล่ียรวม 3.98 
 

  จากตารางท่ี 91 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ“ร่าง ต้นแบบ” 

โครงงานในส่วนของ “การด าเนินโครงการจัดตัง้” ของโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ จ านวน 1 ข้อ คือ ปรัชญา (X = 4.60) และระดบัมาก จ านวน 12 

ข้อ คือ โครงสร้างองค์กร/ฝ่ายงาน/การจดัหนว่ยงาน (X = 4.40), วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ (X = 4.25) 

…. ตามล าดบั โดยภาพรวมของระดบัความคิดเห็นในการรับรอง “ต้นแบบ ช้ินงาน”อยู่ในเกณฑ์ ดี

มาก (X = 3.98) 

ตารางท่ี 92 แสดงคา่เฉล่ียของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” โครงงานในสว่นของ 
“เงือ่นไขของรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย”   
 

เง่ือนไขของรูปแบบ ฯ X ระดบัความคดิเห็น 
1. สาระส าคญัของเง่ือนไข ฯ 
2. การน ารูปแบบ ฯ สูก่ารปฏิบตัิ 
3. การประเมินโครงการ 

3.67 
4.00 
3.60 

มาก 
มาก 
มาก 
  

เฉล่ียรวม 3.76 
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 จากตารางท่ี 92 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ“ร่าง ต้นแบบ” 

โครงงานในส่วนของ “เงื่อนไขของรูปแบบการจัดตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย” ของโครงการ

จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย มีความคิดเห็นในระดบัมากทกุด้าน คือ การน ารูปแบบ ฯ สู่การ

ปฏิบตัิ จ านวน 1 ข้อ (X = 4.00) สาระส าคญัของเง่ือนไข ฯ จ านวน 1 ข้อ (X = 3.67) การประเมิน

โครงการ จ านวน 1 ข้อ (X = 3.60) โดยภาพรวมของระดบัความคิดเห็นในการรับรอง “ต้นแบบ 

ช้ินงาน”อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก (X = 3.76) 

ตารางท่ี 93 แสดงคา่เฉล่ียของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” โครงงานในสว่นของ 
“รายละเอียดแผนผงัของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย” 

รายละเอียดแผนผงั ฯ X ระดบัความคดิเห็น 
1. สถานท่ีด าเนินการจดัตัง้ 
2. ลกัษณะอาคาร 
3. แผนผังความสัมพัน ธ์ของ

อาคารสถานท่ี 
4. แผนผงัแสดงพืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 
5. แผนผงัแสดงพืน้ท่ีชัน้ท่ี 2 
6. แผนผงัแสดงพืน้ท่ีชัน้ท่ี 3 
7. สภาพพืน้ท่ีและประโยชน์ใช้

งาน 

3.60 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.25 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวม 4.09 
 
  จากตารางท่ี 93 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ“ร่าง ต้นแบบ” 

โครงงานในส่วนของ “รายละเอียดแผนผงัของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย” ของโครงการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย มีความคดิเห็นในระดบัมากทกุด้าน คือ สภาพพืน้ท่ีและประโยชน์การ

ใช้งาน (X = 4.25) ลกัษณะอาคาร (X = 4.20) …… สถานท่ีด าเนินการจดัตัง้ (X = 3.60) ตามล าดบั  

โดยภาพรวมของระดบัความคดิเห็นในการรับรอง “ตน้แบบ ช้ินงาน”อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก (X = 3.76) 

ระยะท่ี 5: สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั ดงัปรากฏข้อมลูไว้ในบทท่ี 5  
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บทที่ 5 

“ต้นแบบ” โครงการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์บริษัทการบินไทย 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 

หลักการและเหตุผล 
การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย เป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์แหง่ความส าเร็จ ของ

บริษัทในอดีต-ปัจจุบนั จะท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
สามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคุณค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้น ามาซึ่งวิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปัจจุบัน โดยจัด
สภาพแวดล้อมให้เกือ้กลูแก่การเรียนรู้ในลกัษณะของแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภณัฑสถาน 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าหรับศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เร่ืองราวท่ีสามารถส่ือถึงกิจกรรม
ทัว่ไปท่ีมีคณุคา่ต่อการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวโยงกับประวตัิความเป็นมาของ
องค์กร โครงสร้างการบริหาร ชีวประวัติบุคคล ภาพเก่าท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการสร้างผลิตภัณฑ์การบริการบนอากาศยาน ทัง้นี ้ศิลปะและ
เทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบินได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ของแนวโน้มการปรับตวัของอุตสาหกรรมการบินตามกระแสโลกธุรกิจการบินท่ีเปล่ียนไปจากอดีต   
ซึง่การเสนอรูปแบบการจดัตัง้ ฯ มีจดุเดน่ท่ีใช้ส่ืออปุกรณ์ของจริงในการน าเสนอแก่ผู้ เย่ียมชม 

บริษัทการบินไทยฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติ ท่ีจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วฒันธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล ทศันศิลป์ในอากาศ
ยานของบริษัทฯ  แหล่งเรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแต่ละส่วน
งาน ซึง่ถือได้วา่วิถีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นรูปแบบการส่ือการใช้สญัลกัษณ์  ทัว่ 
ๆ ไป ท่ีแสดงความเข้าใจระหว่างกนัถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกขององค์กรการบินไทยท่ี
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจกบักลุม่บคุคลผู้มาเยือนท่ีมีความใฝ่ฝันท่ีจะเข้าสู่อาชีพในธุรกิจการบินได้
เรียนรู้พัฒนาการของบริษัท ฯ ท่ีก้าวสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจการบินระดบัสากล และเป็นจุดหล่อ
หลอมความเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทยทกุคน  โดยสมควรท่ีจะได้มีพืน้ท่ีเฉพาะหรือโครงการ
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์เป็นส่ือกลางประสานแผนกงานในแต่ละฝ่ายได้รู้ถึงอัตลักษณ์ของสาย   การบิน
แหง่ชาตท่ีิมีคณุคา่และความหมายในแง่ความเป็นสมาชิกแหง่องค์กรเดียวกนั 
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การปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์วิจยันี  ้ ได้ส่งผลการ
เก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีส่วนในการขยายเลนส์แห่งความคิดท่ีมีมิติหลากหลายทัง้ในส่วนท่ีเป็น
ภาพกว้างและแคบ และเหนือสิ่งอ่ืนใดในความเป็นสหวิทยาการนัน้  ผู้ วิจยัพบว่า องค์กรใดหาก
ต้องการจดัตัง้โครงการเสมือนหนึง่ความคิดในการลงทนุท ากิจการสมควรท่ีจะได้น าวิธีการวิเคราะห์
ห่วงโซ่คณุค่างานพฒันากิจกรรมทางสงัคมหรือหน่วยงานแต่ละฝ่ายขององค์การ (Value Chain)    
สู่กระบวนการวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดปลีกย่อยร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการจดัการท่ีจะเป็นสิ่งบง่ชีข้้อมลูของจดุแข็งและจดุอ่อน เพ่ือส ารวจหาแนวทาง
ของโอกาสกับการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ และไตร่ตรองด้านอุปสรรคท่ีเป็นปัจจัยเบือ้งต้นกับการลด
โอกาสหรือช่องทางในการเสนอภาพลักษณ์และคุณค่าทางอัตลักษณ์สู่สังคมภายนอก ท่ีส่ือสาร
ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมในปัจจบุนั – อดีต ผนวกกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูและวิพากษ์ระบบ
การด าเนินงานและบริหารจดัการองค์กร ท่ีเป็นกรณีศกึษาต้นแบบครัง้นี ้จ านวน 3 แห่ง (ระยะท่ี 1: 
แหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ)  และผลการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (ภัณฑารักษ์ช านาญการและ
บคุลากรบริษัทการบินไทย ฯ) ก่อนน าไปเข้าสู่กระบวนการวิจยัและพฒันาจนได้รูปแบบเชิงอุดมคติ
ในการด าเนินงานโครงการ ฯ เสนอให้ผู้ทรงคณุวฒุิได้ตรวจสอบความสมบรูณ์เชิงองค์ประกอบทาง
ต้นแบบ ฯ  

การด าเนินงานคงมีข้อจ ากัดด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรฝ่ายปฏิบตัิการ ขีด
ความสามารถในการวางแผนปฏิบตัิการโครงการ และการรับรู้ของคนในพืน้ท่ีซึ่งยงัขาดรูปธรรมท่ี
เห็นชดัเจน  ดงันัน้ในปี 2559 เป็นต้นไป บริษัทการบินไทย ฯ สมควรท่ีจะส ารวจข้อมลูจ าเป็นและ
วิเคราะห์โอกาสท่ีสามารถเป็นส่ือน าด้านจุดเด่นของความเป็นมาขององค์กรสู่ การพัฒนาเป็น
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบในภูมิภาคอาเซียนก่อนบริษัทการบินอ่ืน ๆ ก่อนท่ีวตัถุอนัทรงคุณค่าต่อความ
ทรงจ าทางวฒันธรรมองค์กรการบินไทยอาจจะเกิดการสูญหายและบุคลากรรุ่นต่อมาอาจไม่ให้
ความสนใจกบัคณุคา่ทางวฒันธรรมเชน่เดียวกบับคุลากรในอดีต   

ข้อดีประการหนึ่งในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ย่อมท่ีจะส่งผลต่อการเสนอภาพลักษณ์
ของสายการบินแห่งชาติของคนไทยสู่สายตาชาวต่างชาติและพันธมิตรทางการบิน  (Star 
Alliances)  และบทบาทของการเป็นองค์กรเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้อีกประเภทท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง  โดยน าเคร่ืองห่วงโซ่แห่งคณุค่า 
(Value chain) มาร่วมวิเคราะห์ค้นหาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ จนสามารถก าหนดเป้าสุดท้าย 
(End): “หน่วยงานอิสระ/พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย สามารถด าเนินโครงการและบริหารกิจการ
พิพิธภัณฑ์จนเป็นผลส าเร็จ” พร้อมก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี และให้เร่งจัดตัง้กลุ่ม
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หน่วยงานสงักัด (ต้นแบบ) ตามศกัยภาพการบริหารกลุ่มในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้บริการข้อมูล
ทางธุรกิจการบินท่ีองค์กร ฯ มีความช านาญ โดยพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเข้าสู่
ฐานบริการข้อมูลด้านวิชาการในแขนงวิชาชีพทางการบิน และจดัแสดงทรัพยากรองค์กรและวัตถุ
ตา่ง ๆ ท่ีมีฝ่ายผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ให้บริการและสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตภายในพืน้ท่ีจดัแสดงท่ีมี
การจดักิจกรรมเสริมทัง้ในระบบและนอกระบบอยา่งเหมาะสม ซึง่เป็นการสร้างความเสมอภาคทาง
การศกึษาในแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภณัฑ์ตอ่ประชาชน  การตอบสนองนโยบายรัฐบาลตอ่การมี
ส่วนร่วมกับการสร้างกิจกรรมทางการตลาดท่องเท่ียวในรูปแบบของการบริการแหล่งเรียนรู้  ศนูย์
ข้อมลู และอทุยานการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าพาสงัคมไทยไปสู่ทิศทางแหง่ความส าเร็จตามเปา้หมาย
ของประเทศชาติในอนาคต และบริษัทการบินไทย ฯ สามารถด าเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ให้
สงัคมได้ประจกัษ์ตอ่ไป 

 
       วัตถุประสงค์ 

น าเสนอโครงสร้างการด าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย   
 
สาระสรุป 
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้การก ากับของฝ่ายสายกล

ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY) มีโครงสร้างการจัดการหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ส านักงาน
เลขานกุาร ฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่ผลงาน โดยมีผู้อ านวยการพิพิธภณัฑ์บริษัท
การบนิไทยเป็นผู้บงัคบับญัชา ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
ซึ่งตรงตอ่ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั (DY/8D) พืน้ท่ีในการด าเนินโครงการเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัท ฯ จ านวน 1 ไร่ ประกอบไปด้วย อาคารจดัแสดง 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เนือ้ท่ีประมาณ 
3,000 ตารางเมตร แบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนจัดแสดง จ านวน 2 ชัน้ และชัน้
บนสุดใช้เป็นท่ีท าการส านักงาน โดยส่วนจัดแสดงจะมีเคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็น  เพ่ือการจดัแสดงและอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สว่นภายนอกอาคารเป็นส่วน
ท่ีใช้ส าหรับเป็นสถานท่ีต้อนรับผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีสวนสาธารณะขนาดยอ่มในการนัง่พกัผ่อนท่ีมี
ความเป็นสากล มีลานจอดรถส ารองส าหรับผู้ เข้าเย่ียมชมเป็นหมู่คณะ คราวละ 3 คัน ทัง้นี ้
พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทยใช้งบประมาณในการลงทนุ จ านวน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้าน
บาทถ้วน) กรอบเวลาด าเนินโครงการก าหนดไว้ 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ 2) การ
ด าเนินงานก่อสร้าง และ 3) การบริหารจดัการ โดยมีกรอบระยะเวลาในการคืนทนุ ประมาณ 8 ปี 
ดงัรายละเอียดของกรอบรูปแบบและขัน้ตอนการเสนอการด าเนินโครงการจดัตัง้  ฯ อาทิ         การ
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จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการวิเคราะห์โครงการ (ตอนท่ี 1-4) กระบวนการวางแผน
โครงการ ฯลฯ เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปเกิดจิตส านึก 

ตระหนกัในความส าคญัของสายการบนิแหง่ชาตขิองคนไทย 
2. รูปแบบ “ต้นแบบ” (การเสนอโครงการ) จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทยท่ีมีความ

เป็นไปได้และมีแนวทางการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความเหมาะสมต่อทกุหน่วยงานท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัธุรกิจการบินท่ีสามารถน าต้นแบบไปเป็นแนวทางด าเนินงานตามแผนการลงทนุ ทัง้ใน
ระดบัหนว่ยงานยอ่ยและหนว่ยงานระดบัชาติ 

  
ต้นแบบชิน้งาน 

การยกร่าง “โครงงานและแผน” สู่ “ต้นแบบช้ินงาน” (Prototyped Project) โดยผ่าน
ดลุพินิจของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางและผู้ทรงคณุวฒุิ ดงัท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัในระยะ
ท่ี 4 และ 5 (บทท่ี 3) จนเป็นผลส าเร็จ จงึขอน าเสนอกระบวนการจดัการข้อมลูโดยล าดบั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 บทน า ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมลู
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ผลการวิพากษ์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้างการ
จดัตัง้) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจดัการ (องค์กรการบนิไทย) การวิเคราะห์หว่งโซ่คณุคา่
และการเพิ่มคณุคา่จากกิจกรรมการตลาด  

ตอนท่ี 2 รายละเอียดการด าเนินโครงการ (การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย) 
ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย งบประมาณการด าเนินการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย และ
วิธีการวดัผลและทดสอบผลการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

 ตอนท่ี 3 การประยกุต์ใช้ต้นแบบโครงการ ประกอบด้วย เง่ือนไข มาตรการและวิธีการ 
และการประเมินโครงการ 

 ตอนท่ี 4 รายละเอียดแผนผังพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย สถานท่ี
ด าเนินการ ลกัษณะอาคาร สภาพพืน้ท่ีและประโยชน์ในการใช้งาน  

 ตอนท่ี 5 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย ด้านการศึกษา 
ด้านการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง 
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ตอนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

จากผลสรุปของข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ ดังท่ีผู้ วิจัยได้
ออกแบบกระบวนวิธีด าเนินการวิจยัท่ีมีวงจรการเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ จ าแนกไว้ 5 ระยะ
นัน้ เป็นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทางสหวิชาการใน
ศาสตร์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์) และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
(การศกึษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ) โดยมีวิธีการเก็บข้อมลูภาคสนามของพืน้ท่ี
กรณีศึกษาและวิเคราะห์ประสบการณ์ตรงของผู้ วิจยัให้เข้าสู่ระบบในรูปแบบของสภาพปัญหา 
แยกแยะโครงสร้างจากสภาพการณ์จริง แยกวฒันธรรมสนามจากความเห็นส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่ง
ถือว่าเป็นวิธีการปรับกระบวนทศัน์ (Shifting Paradigm) จากกรอบความคิดเดิมของผู้วิจยัให้เข้า
กบัวิถีความคิดของชีวิตและวฒันธรรมของสิ่งท่ีต้องการศึกษาในสนามอย่างเป็นระบบ โดยริเร่ิม
จากการปริทรรศน์วรรณกรรมท่ีมีความหลากหลายและจ าเพาะ เพ่ือส ารวจศนูย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและค้นคว้าค าส าคญัจากฐานข้อมูลเอกสารฉบบัเต็ม (TDC) ท่ีเป็น
ฉบบัวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์เป็นหลกั แบง่เป็น 3 หมวด คือ (1) โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ (2) 
รูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ และ (3) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ นอกจากนัน้ การจัดการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการเสนอผลสรุป ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างความเป็นกลางด้วย
มุมมองของบุคคลภายนอกท่ีสามารถสร้างความเข้าใจและตีความข้อมูลจากมุมมองของคน
ภายในได้อย่างปราศจากอคติ จึงได้พรรณนาผลสรุป “การน าเสนอ ต้นแบบ โครงการ ฯ” ได้
ส าเร็จตามเปา้หมาย 

พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย มีนโยบายท่ีจะให้พิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดแสดงสาระส าคญัในด้านการจัดการ
ผลิตภณัฑ์การบริการในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ด้านองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการ
อากาศยานและการบินสากล ภาพถ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพระบรมวงศานวุงศ์ไทย รวมทัง้กิจกรรม
พิเศษในโอกาสส าคญัต่าง ๆ ท่ีบริษัท ฯ ได้มีส่วนร่วมกับการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ ฯลฯ 
ล้วนแล้วแตท่รงคณุคา่ในความทรงจ าท่ีเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงประวตัิความเป็นมาและวิถีชีวิตของ
บุคลากรในองค์กรธุรกิจสายการบิน ซึ่งในปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินพาณิชย์ยังไม่เคย
เกิดขึน้ในเมืองไทย และเท่าท่ีมีอยู่ในประเทศก็อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานราชการทัง้
ระบบ ไม่สามารถดึงดูดใจให้ประชาชนเข้าชม โดยได้รับความรู้และความเพลิดเพลินได้เต็มท่ี 
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อย่างไรก็ดี ศกัยภาพขององค์กรการบินพาณิชย์ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ถ้ารัฐบาลและ
หนว่ยงานอิสระท่ีจะเกิดขึน้ได้มีการผนึกพลงัร่วมกนัสง่เสริมแหลง่ความรู้ทางอตุสาหกรรมการบิน
ท่ีด าเนินการในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความเช่ือว่าจะเป็นการจูงใจ
เยาวชนและบุคลากรให้เกิดการพฒันาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการบินและวิชาชีพอาคนัตุกะ
สมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิตอ่ไปในอนาคต  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงได้ด าเนินการเสนอทางเลือกในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย โดยมีความเช่ือว่า คุณประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
แหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัแห่งใหม่ในรูปแบบของการจดัการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ท่ีบุคลากรและ
ประชาชนไทยจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับการพกัผ่อนหย่อนใจ กระตุ้นจินตนาการทางวิชาชีพ 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ด้านการบิน และความตระหนกัหวงแหนในมรดกทางการบนิพาณิชย์ของ
ชาติไทย ซึ่งไม่ว่าจะด าเนินการทางเลือกหรือโดยตรง ถือได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ในศตวรรษท่ี 21 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 พฒันาระบบ การบริหาร การบริการ และวิชาการ ของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบิน
ไทย 

1.2.2 เสนอรูปแบบศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ
อาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ 

1.2.3 พฒันาระบบการจดัเก็บ และการน าเสนอมรดกทางวฒันธรรมองค์กรและอัต
ลกัษณ์ของบริษัทการบนิไทยในระบบธุรกิจการบิน 

1.2.4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง แผน แผนงาน และโครงการ 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
การวิพากษ์องค์ประกอบระบบเดมิ ของ “ ต้นแบบ ”    

พพิธิภัณฑ์ / อุทยานการเรียนรู้ / ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้   
 จากการพิจารณา ประเมิน และตดัสินสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบระบบเดิมใน
การด าเนินงานของแหลง่เรียนรู้กรณีศกึษาทัง้สามแหง่ ได้แก่ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(สพร.) อุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) โดยเปรียบเทียบ
เหตผุลความสมัพนัธ์ตามกรอบการด าเนินการจดัตัง้องค์กร ซึง่จะชว่ยให้เกิดความเข้าใจตอ่สิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอยา่งแท้จริง ดงันี ้ 



276 
 

 

ตารางเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทางองค์ประกอบของรูปแบบการจดัตัง้องค์กร 

 
องค์ประกอบ 

สถาบนัพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาติ 

(สพร.) 

อทุยานการเรียนรู้  
(สอร.) 

ศนูย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ  
(ทีซีดีซ)ี  

สว่นที่ควรแก้ไข 

ข้อสรุป 

ระบบเดิม 

สว่นด ี

ข้อสรุป 

ระบบเดิม 

สว่นด ี

ข้อสรุป 

ระบบเดิม 

สว่นด ี

ปรัชญา ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ควรระบ ุ

ปณิธาน มี ชดัเจน แหลง่
เรียนรู้
จิตส านึก 

มี ชดัเจน กลุม่เป้า
หมาย
เฉพาะ 
เด็ก/

เยาวชน 

มี ชดัเจน กลุม่เป้า
หมาย
เฉพาะ 
นกัศกึษ
า และ
องค์กร
งาน

ออกแบ
บ 

- 

เป้าหมาย มี ชดัเจน สอดคล้
องกบั
ปณิธาน 

มี ชดัเจน สอดคล้
องกบั
ปณิธาน 

มี ชดัเจน สอดคล้
องกบั
ปณิธาน 

- 

นโยบาย ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ควรระบุ
นโยบาย
เชิงกลยทุธ์ 

ภารกิจ มี ชดัเจน เผยแพร่
องค์
ความรู้
ทาง

ประวตัิศ
าสตร์
ไทยและ
ให้ความ
ร่วมมือ
กบั
สงัคม 

มี ชดัเจน การอา่น 
แสวงหา
ความรู้ 
และการ
เรียนรู้
อยา่ง

สร้างสรร
ค์ 

มี ชดัเจน ขยาย
เครือข่า
ยความ
ร่วมมือ
ทางการ
ออกแบ
บกบั
องค์กร
สากล 
(งาน
ออกแบ
บ) สูก่าร

- 
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ปฏิบตัิที่
สง่ผลตอ่
การ
พฒันา
เศรษฐกิ
จและ
คณุภาพ
ชีวิตของ
คนไทย 

การจดั
หน่วยงาน 

มี ชดัเจน การจดั
โครงสร้า
งตาม
หน้าที่
ทาง
ธุรกิจ 

มี ชดัเจน การจดั
โครงสร้า
งตาม
หน้าที่
ทาง
ธุรกิจ 

มี ชดัเจน การ
จดัแบง่
อ านาจ
หน้าที ่

ควรระบคุณุ
สมบตัิและ

ขอบเขตงาน 

เคร่ืองมือ 
และ 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

มี ชดัเจน มลัติมีเดี
ย และ
ระบบ
เทคโนโล
ยีอ่ืน 

มี ชดัเจน ระบบ
เทคโนโล

ยี
สารสนเ
ทศ / ใช้
บริการ
ฟรีและมี
คา่ธรรมเ
นียม

สมาชิก/
สมาชิก
ชัว่คราว 

มี  ชดัเจน ระบบ
เทคโนโล

ยี
สารสนเท
ศ / ใช้

บริการฟรี
และมี
คา่ธรรมเ
นียม

สมาชิก/
สมาชิก
ชัว่คราว  

- 

ท าเลที่ตัง้ มี ปรับปรุง
ขึน้ใหม ่
จากเดิม
เป็น
อาคาร
ของ

กระทรวง
พาณิชย์ 

ระบบ
ขนสง่
มวลชน
เอือ้ตอ่
การเดิน
ทางเข้า
ชม 

มี เชา่
พืน้ที่ 
CTW 
ชัน้ 8 

 

การ
เดินทาง
สะดวก 
และ

สามารถ
ท า

กิจกรรม
อ่ืน

ภายใน 
CTW/
สถานที่
ทอ่งเที่ย

มี เชา่พืน้ที่ 
The 

Emporiu
m 
ชัน้ 6 

การ
เดินทาง
สะดวก 
และ

สามารถ
ท า

กิจกรรม
อ่ืน

ภายใน 
The 

Emporiu
m/

- 
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วอื่น
หลงัจาก
เข้าใช้
บริการ 

สถานที่
ทอ่งเที่ยว
อ่ืน

หลงัจาก
เข้าใช้
บริการ 

โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

มี อาคาร
ทนัสมยั
และมี
มาตร 
ฐาน 

บริหาร
จดัการที่

ดี 

มี อาคาร
ได้มาตร 
ฐาน
สากล 

บริหาร
จดัการที่

ด ี

มี อาคารได้
มาตรฐา
นสากล 

บริหาร
จดัการที่

ดี 

- 

งบประมาณ ไมมี่ 
  
 

พบข้อขดัแยง้ใน
การด าเนินงาน 
สื่อโจมตี 

ไมร่ะบ ุ ไมมี่ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมมี่ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ควรเสนอ
ข้อมูลสู่
สาธารณ

ะ 

 

เม่ือได้วิพากษ์ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการด าเนินการขององค์กรต้นแบบท่ีจัดตัง้ขึน้
ภายใต้กระบวนการการก ากบัดแูลของส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และได้รับสนับสนุนงบประมาณประจ าปีจากส านักงบประมาณ 
ก่อให้เกิดเคร่ืองมือทางความคิดในอนาคต คือ การผสานองค์ประกอบเชิงโครงสร้างท่ีมีศกัยภาพ
ตอ่การน ารูปแบบการด าเนินโครงการและการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

จากภาพตารางเปรียบเทียบเหตุผลความสัมพันธ์ตามกรอบการด าเนินการจัดตัง้
องค์กรต้นแบบทัง้ 3 แห่ง สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรและกิจกรรม
ทางการจดัการจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของส่วนก ากับดแูลท่ีมีบทบาทรับผิดชอบ
โดยตรง ซึง่ควรน าเคร่ืองมือทางความคิดท่ีได้วิพากษ์ไว้ น ามาพิจารณาทางองค์ประกอบเพ่ือเสนอ
แนวทางการจดัตัง้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปข้อเท็จจริงได้ 5 ประเดน็ ดงันี ้

1. การก าหนดองค์ประกอบในระบบเดิมขององค์กรทัง้ 3 แหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จดัการด้านเนือ้หาและการจัดแสดงท่ีน่าสนใจ ได้มาตรฐานตามหลกัการบริหารจดัการในระดับ
สากล และให้ความส าคญักับการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ต่อสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในยุคทศวรรษนี ้แต่ยงัมีผลงานวิจยัในปริมาณไม่มากเท่าท่ีควร และความคุ้มค่าเชิงอรรถ
ประโยชน์บนฐานภาษีของราษฎรไทยท่ีถูกน ามาเป็นงบบางส่วนเพ่ือการจดัตัง้แหล่งความรู้ ซึ่งมี
การจดัสรรงบประมาณกว่า 4, 000 ล้านบาท กับการจดัตัง้สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(สพร.) เพียงแหง่เดียวตามท่ีเป็นขา่วในปีท่ีโครงการเสร็จสิน้ จดัเป็นการบริหารงบประมาณแผ่นดิน
ท่ีมีมลูคา่มหาศาล 
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2. คณุคา่และมลูคา่ของงบประมาณท่ีใช้ไปกบัการก่อตัง้กิจการ พึงสมควรให้ผลลพัธ์
ทางปัญญาท่ีเกิดขึน้จากการสร้างคุณภาพแห่งงานบริการของแหล่งเรียนรู้ในระดับชาติเช่นนี ้
สมควรให้สงัคมและพลเมืองไทยได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาหลกัธรรมาภิ
บาลขององค์กรแล้ว ควรมีมาตราการชดัเจนในการใช้อ านาจเชิงบริหารจดัการกบัสายการบงัคบั
บญัชา (Chain of Command)  การจดัตัง้แผนงานและแผนท่ีด้วยสิทธิอนัชอบธรรมของผู้บริหารใน
การสัง่การผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงาน เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการจดัระบบ
การตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบของเวลาท่ีก าหนดไว้ตามโครงงาน 
เพ่ือท่ีจะรับทราบถึงประสิทธิผลการด าเนินงาน โดยท่ีประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าของ
กิจการการลงทุนบนส่ือออนไลน์หรือช่องทางใดก็ตามท่ีมุ่งสู่การเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้สิทธิตาม
ขอบเขตในฐานะพลเมืองไทยผู้ มีสว่นร่วมในหุ้นสว่นของทรัพย์สินของแผน่ดนิอย่างสะดวก  

3. องค์ประกอบท่ีดีของระบบเดิมทัง้ 3 แหล่งเรียนรู้ คือ ปณิธาณ เป้าหมาย ภารกิจ 
เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวก ท าเลท่ีตัง้ และโครงสร้างพืน้ฐาน ด้วยเหตุผลท่ีว่าองค์กร
เหล่านีไ้ด้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป กบัสภาพการณ์ในลกัษณะเป็นชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ของการ
ก้าวกระโดดสู่ความเจริญทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน ซึง่ทรัพยากรมนษุย์ของ
ทกุสงัคมต้องด าเนินการแขง่ขนักบัสงัคมโลกด้วยการพัฒนา ต้องด าเนินงานเฉพาะท่ีเฉพาะองค์กร 
ไม่มีการลอกเลียนแบบกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์องค์กรนัน้ ๆ มีความจ าเป็นและต้องการพฒันา
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่  

4. การประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดของแหล่งเรียนรู้ท่ีก่อตัง้ขึน้โดยหลกั
วิชาการในศาสตร์แขนงตา่ง ๆ ขององค์กรต้นแบบทัง้ 3 แหง่ ยงัเป็นข้อค าถามท่ีมดัใจตอ่ผู้วิจยั และ
เช่ือมัน่วา่ผู้ ท่ีจะท าการวิจยัตอ่ยอดนา่จะเช่ือมัน่ได้ว่า เปา้หมายของความส าเร็จคือ การตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นลกูค้า/ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีความคาดหวงั
ตอ่แหลง่เรียนรู้  

5. องค์ประกอบท่ีอาจน ามาสร้างข้อค าถามวิจยัและพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ ซึง่เป็น
กรณีศึกษาท่ีดี ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา คือ ปรัชญา นโยบาย การจัดหน่วยงาน และ
งบประมาณ แม้ว่าแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยจะมีศกัยภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ 
บรรดาความรู้และความช านาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา หรือบางครัง้การด าเนินงานอาจ
จ าเจสม ่าเสมอ ดงันัน้ การเสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการมลูนิธิและคณะกรรมการด้านนโยบายและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุกิจ ฯลฯ คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริม
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สนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพการบริการของแหลง่เรียนรู้ 

สรุปได้ว่า ปลายทางของเป้าหมายท่ีแตกต่างขององค์กรทัง้ 3 แห่ง เป็นบทเรียนรู้
ส าคญัท่ีผู้วิจยัจะได้น าอดุมคติทางต้นแบบ ฯ ในการร่างแนวทางการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้  / โครงการ 
ประกอบกันกับผลการศกึษาวิจยัก่อนหน้า (ระยะท่ี 1-4) อนัเป็นท่ีมาซึ่ง “รูปแบบ” นวตักรรมทาง
ความคิดสู่การถอดร่างโครงงาน “ต้นแบบ” การด าเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ บนฐานแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีส าคัญ เพ่ือครอบคลุมองค์ประกอบเชิงโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุด โดยพิจารณาผลการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม / ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ และสงัเคราะห์รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามสู่ข้อสรุปอันเป็นท่ีมาตามพืน้ฐานทางทฤษฎีและความรู้เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์เรียงร้อยทัง้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Empirical) และข้อจ ากัดบางประการท่ีผู้ วิจยัใช้
ดุลพินิจกับแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (Adversarial Review) ทัง้ประพจน์ (Statement) หรือข้ออ้าง 
(Argument) ท่ีพิสจูน์อาศยัหลกัฐานเชิงประสบการณ์ รวมถึงการแยกแยะความรู้ท่ีมีเหตผุลรองรับ 
(Critique of Pure Reason) โดยแตล่ะฝ่ายงานจะมีจุดเด่นและด าเนินงานเป็นระเบียบชดัเจน ซึ่ง
ผู้ปฏิบตังิานพยายามท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามแบบแผนของการบริหารจดัการตามโครงสร้าง
ขององค์กรและหนว่ยงาน  คือ  การบริหารโครงสร้างการด าเนินกิจการขององค์กรสูค่วามส าเร็จเชิง
ปรัชญา นโยบาย การจัดหน่วยงาน และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร่วมกนั 
1.4 ผลการวิพากษ์ข้อมลูแหลง่เรียนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้างการจดัตัง้)  
1.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจดัการ (องค์กรการบนิไทย) 
1.6 การวิเคราะห์หว่งโซค่ณุคา่และการเพิ่มคณุคา่จากกิจกรรมการตลาด  

การจดัการหว่งโซค่ณุคา่ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวางแผนงานในกิจการหรือธุรกิจของ
องค์กร เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้กบัสินค้าและบริการ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุกบัลกูค้า โดยท่ีมีการ
เช่ือมโยงแต่ละกิจกรรมและจ าเป็นต้องทราบถึงแหล่งท่ีมาของกระบวนการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ (สิ่งท่ีจดัแสดง) ท่ีผู้ เก่ียวข้องสามารถน าประโยชน์จาก Value Chain เป็นจดุสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแขง่ขนัระหวา่งธุรกิจประเภทเดียวกนั  

คณุค่าของแนวคิดนี ้คือ การเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์กรภายใต้กรอบ
ของกลยทุธ์การแข่งขนั แบง่เป็น 2 กลยทุธ์ คือ (1) กลยทุธ์ผู้น าด้านต้นทนุต ่า (Cost Leadership) 
เป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนท่ีองค์กรสามารถตัง้ราคาสินค้าต ่ากว่าคู่แข่ง  และ (2) กลยุทธ์การ
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สร้างความแตกตา่ง (Differentiation) เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งท่ีเป็นคณุคา่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งบางองค์กรอาจจะไม่มีคุณค่าดงักล่าว จึงเป็น
เหตผุลท่ี พิพิธภณัฑ์ ฯ จะต้องมีกลยทุธ์สร้างความแตกตา่งท่ีมีความโดดเดน่เหนือกิจการประเภท
แหลง่เรียนรู้อ่ืนท่ีใกล้เคียง และสามารถจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์และบริการในราคาท่ีสงูกวา่คูแ่ขง่ได้  

ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) โดยอาศัยเคร่ืองมือ 
Value Chain Analysis เพ่ือสร้างโอกาสในการด าเนินกิจการของพิพิธภณัฑ์ฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใช้การจดัการสมยัใหมเ่ข้ามาชว่ย ด้วยการมองธุรกิจวา่เป็นกระบวนการท่ีเป็น
หว่งโซกิ่จกรรมของสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงก่อนและภายหลงัการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ส าเร็จ แทนท่ีจะมองอย่าง
ง่าย ๆ ตามอ าเภอใจขององค์กร ซึ่งจะต้องมีการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีของ 
Michael E. Porter (2009) และการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กรพิพิธภัณฑ์
ตนเอง วา่มีความได้เปรียบทางด้านต้นทนุ หรือความได้เปรียบการสร้างความแตกตา่ง จงึขอเสนอ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือนี ้เพ่ือให้แตล่ะฝ่ายงานได้ริเร่ิมเม่ือได้รับการอนมุตัิโครงการ 
ผา่นกระบวนการทัว่ไป 3 ขัน้ตอน ซึง่ในสว่นนีย้งัไมส่ามารถเจาะลกึถึงลกัษณะงานท่ีแท้จริง     เป็น
เพียงข้อสรุปเบือ้งต้นจากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ ทรงคุณวุฒิภายในองค์กรทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์กิจกรรม โดยวิเคราะห์จ าแนกหน้าท่ีตามโครงสร้างองค์กร 
(พิพิธภณัฑ์) เข้าในกิจกรรมหว่งโซค่ณุคา่ท่ีมีทัง้กิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนนุ ดงันี ้

 1.1 กิจกรรมหลกั - การตลาดและขาย (ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพนัธ์, ฝ่าย
โครงการ) และการบริการ (ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์, ฝ่ายโครงการ, ฝ่ายบริหารสโมสร) 

 1.2 กิจกรรมสนบัสนนุ - การบริหารงานทัว่ไป (ฝ่ายการเงินและงบประมาณ, ฝ่าย
บญัชี, ฝ่ายกฏหมาย, ฝ่ายลงทนุสมัพนัธ์) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (ฝ่ายทรัพยากรบคุคล) การ
พฒันาเทคโนโลยี (ฝ่ายวิจยัและพฒันาธุรกิจ, ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์, ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ) และการจดัซือ้จดัจ้าง (ฝ่ายจดัซือ้, ฝ่ายก่อสร้าง) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์คุณค่า โดยวิเคราะห์ตัวผลักดันในการลดต้นทุนและตวั
ผลกัดนัในการสร้างความแตกตา่งของฝ่ายงาน/โครงการกบัแตล่ะกิจกรรมวา่ต้องมีกระบวนการ/วิธี
ท่ีจะต้องเพิ่มเข้าไปให้เกิดคณุคา่สงูสดุท่ีลกูค้าต้องการจากการเข้าใช้บริการพิพิธภณัฑ์ ดงันี  ้
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2.1 การควบคุมตัวผลักดันต้นทุน 
ตารางท่ี 2.1.1 ตวัผลกัดนัต้นทนุของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

ตัวผลักดนัต้นทุน กระบวนการควบคุมตวัผลักดนัต้นทุน 
1. ขนาดกิจการ 1.1 วางรูปแบบของขนาดกิจการให้เหมาะสม 

1.2 ก าหนดนโยบายเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด
กิจการ 

1.3 แสวงหารูปแบบของขนาดกิจการที่สนับสนุนกับการด าเนินการ
จดัตัง้ 

1.4 เน้นความส าคญัของกิจกรรมที่ช่วยผลกัดนัให้เกิดความได้เปรียบ
ตอ่ขนาดกิจการพิพิธภณัฑ์ 

2. การเรียนรู้ 2.1 เรียนรู้การบริหารโครงการจะสง่ผลให้ต้นทนุในการด าเนินโครงการ
ลดลงได้ 

2.2 รักษาความรู้ในสภาพที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรการ
บินไทย 

2.3 เรียนรู้จากคูแ่ขง่ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและสากล 
3. รูปแบบของสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

3.1 จดัระดบัของงานตอ่เวลาที่ใช้ 
3.2 ปรับลดปริมาณงานท่ีท าให้เกิดการแกวง่ของเวลา 

4.  การเช่ือมโยงกิจกรรม 4.1 ค้นหาการเช่ือมโยงกิจกรรมในหว่งโซค่ณุคา่ที่ท าให้ลดต้นทนุ 
4.2 ท างานร่วมกบัซพัพลายเออร์และผู้จดัจ าหนา่ย โดยการเช่ือมโยงใน
แนวตัง้ 
 

5. พันธมิตรธุร กิจการบินและ
พิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ 

5.1 แบง่ปันการท ากิจกรรมที่มีสว่นได้ร่วมกนั 
5.2 ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมที่เหมือนกนั 

6. การควบรวบธุรกิจที่มีลกัษณะ
งานบริการ/ศนูย์ทรัพยากรสนเทศ 

6.1 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของระบบการจดัการ 
6.2 ความพยายามในการควบรวมและ/หรือการแยกฝ่ายงานออกจาก
กนั 

7. ช่วงเวลา  7.1 แสวงหาประโยชน์จากช่วงเวลาการออกจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 
7.2 จดัช่วงเวลาของการสัง่ซือ้/จดับริการกิจกรรมตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม 

8. นโยบายเชิงปฏิบตัิการ 8.1 ปรับเปลี่ยนการใช้นโยบายที่มีต้นทุนสูง โดยไม่ก่อให้เกิดความ
แตกตา่งของลกัษณะกิจกรรมการด าเนินงาน 
8.2 ลงทนุในเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทนุโดยรวม 
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ตัวผลักดนัต้นทุน กระบวนการควบคุมตวัผลักดนัต้นทุน 
8.3 หลีกเลี่ยงการวางบทบาทเกิดกรอบของอ านาจตามโครงสร้างการ
บริหารองค์กรและสายงาน 
 

9. ท าเลที่ตัง้ 9.1 พิจารณาที่ตัง้ให้เหมาะสม (SWOT analysis)  
9.2 การออกแบบผงับริเวณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการจดัตัง้
ให้มากที่สดุ 

10. พิพิธภณัฑ์  
 

10.1 ศกึษาข้อก าหนด กฏเกณฑ์ กฏหมาย ฯลฯ ให้ถกูต้องครบถ้วน 
10.2 การปรับข้อ 10.1 เพื่อสร้างความได้เปรียบการแขง่ขนั ด้วยค าถาม
หลกั 3 ข้อ ดงันี ้

 10.2.1 จะจัดการกิจกรรมคุณค่าอย่างไร ให้เหนือกว่าหรือ
เทียบเทา่พิพิธภณัฑ์อื่น ๆ 

10.2.2 ต้องจดักลุม่การเช่ือมโยงของกิจกรรมคณุคา่อยา่งไร 
10.2.3 จะรวมกับธุรกิจอื่นของบริษัทการบินไทยอย่างไร เพื่อให้   

เกิดการลดต้นทนุ แต่เพิ่มมลูค่าให้กบัพิพิธภณัฑ์และงานบริการที่สร้าง
คุณค่าทางจิตใจกับความเช่ือมัน่และศรัทธาต่ออตัลกัษณ์ขององค์กร
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

 

จากตารางท่ี   2.1.1 อธิบายเก่ียวกับบริษัทการบินไทย ฯ มีโอกาสในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัทางด้านต้นทนุได้ โดยท่ีมีการออกแบบก่อสร้างขนาดโครงการใหญ่ สามารถ
ลดต้นทนุในการด าเนินงานได้ และมีความเช่ือมโยงกบัฝ่ายก่อสร้างอาคาร การเรียนรู้ในการบริหาร
โครงการ และการจัดการพิพิธภณัฑ์ การวางแผนโครงการอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถ
ประหยดัต้นทนุได้ ท าเลท่ีตัง้ของโครงการก็เป็นตวัผลกัดนัท่ีส าคญัในการลดต้นทุนของการขนส่ง
วสัดแุละอปุกรณ์เพ่ือการก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์ 

 
 2.2 การควบคุมตัวผลักดันในการสร้างความแตกต่าง 

ตารางท่ี 2.2.1 ตวัผลกัดนัความแตกตา่งของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
ตัวผลักดนัความแตกต่าง กระบวนการควบคุมตวัผลักดนัในการสร้างความแตกต่าง 

1. นโยบายเชิงกลยทุธ์ 1.1 ด้านการบริหารจดัการ 
1.2 ด้านการบริการวิชาการทางธุรกิจการบิน 
1.3 ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
1.4 ด้านความร่วมมือระหวา่งองค์การ 
1.5 ด้านประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความมัน่คงของพิพิธภณัฑ์  
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ตัวผลักดนัความแตกต่าง กระบวนการควบคุมตวัผลักดนัในการสร้างความแตกต่าง 
2. การเช่ือมโยงภายในกิจกรรม 2.1 ศกึษาข้อมลูการจดัการกิจกรรมการตลาดพิพิธภณัฑ์ 

2.2 ฝึกอบรมด้านการตลาดและการจ าหนา่ย 
2.3 สร้างช่องทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
2.4 สนบัสนุนช่องทางการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน  โดยลด

ความซ า้ซ้อนของงาน 
2.5 สง่เสริมการลงทนุและพฒันาด้านการจดัความรู้ โดยมีเทคโนโลยี

ที่เอือ้ตอ่องค์กรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ช่วงเวลา  3.1 สร้างเอกลกัษณ์การวางจ าหน่าย โดยเสนอเวลาที่สามารถเข้า

บริการได้แตกตา่ง  
3.2 ลงทนุกบัระบบการเข้าถึงฐานข้อมลูทรัพยากรสนเทศที่พฒันาขึน้

ในลักษณะที่หวังผลทางธุรกิจที่สร้างความได้เปรียบทางด้าน
ความแตกตา่ง 

4. ท าเลที่ตัง้ 4.1 สร้างเอกลกัษณ์ทัง้การออกแบบอาคารสถานที่  มีกิจการอ านวย
ความสะดวกในการซือ้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่บริษัทการบิน
ไทยคงมีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มส าหรับผู้ เข้าชม ลูกค้าเป้าหมาย 
ฯลฯ 

4.2 ก าหนดพืน้ที่บริการแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่
หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถเช่าบริการพืน้ที่ ส าหรับ
กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจการบิน 

5. พนัธมิตรธุรกิจ 5.1 สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อสงัคม โดยร่วมสร้างเครือข่าย
ข้อมลูทางพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย  

5.2 แสวงหาองฆาพยพทางการบินสากล เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
อากาศยาน 

5.3 แสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยจากสถาบันการศึกษาและ
องค์กรเก่ียวข้อง เพื่อบรรจุผลผลิตทางวิชาการทัง้ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาขององค์กรและงานวิจยัร่วมในฐานระบบข้อมลูภายใต้
การควบคมุดแูลของศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้บริษัทการบินไทยฯ 

6. การเรียนรู้ 6.1 บริหารจดัการฝึกอบรมแก่ฝ่ายงานทกุสว่นแผนก 
6.2 เสริมประสบการณ์ทางพิพิธภณัฑ์ศกึษาแก่บคุลากรทกุระดบั 
6.3 เสริมทกัษะภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษ 
6.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ตัวผลักดนัความแตกต่าง กระบวนการควบคุมตวัผลักดนัในการสร้างความแตกต่าง 
7. การควบรวมกิจกรรมของ

หนว่ยงาน 
7.1 สร้างความแตกต่างของพืน้ที่การจัดตัง้ เช่น ศูนย์ห้องสมุด ร้าน

จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก การแบ่งส่วนงานบางฝ่ายลงพืน้ที่จดัตัง้ ฯ 
เป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกและพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ซือ้ ผู้ เข้าชม 
และลกูค้า 

7.2 สร้างความแตกตา่งในการบริหารจดัการหลงัการขาย เช่น ประเมิน
ความพึงพอใจด้านการบริการ และการคงรักษาความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาตอ่ธุรกิจองค์กร ฯ อยา่งยัง่ยืน 

7.3 ศกึษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมด าเนินโครงการบนฐานข้อเท็จจริง
ที่สามารถขจดัตวัผลกัดนัต้นทนุที่สง่ผลกระทบ  ตอ่ธุรกิจองค์กร 

8.   ขนาดกิจการ 8.1 สเกลหรือขนาดกิจการใหญ่จะสร้างความแตกตา่งได้ดีกวา่ 
8.2 ก าหนดพืน้ท่ีจดัแสดงได้หลากหลายมิติ 

9. องค์ประกอบของสถาบนั 
 
 

 

9.1 เปลีย่นแปลงกฏเกณฑ์ที่สง่เสริมการเอกลกัษณ์การบินไทย 
9.2 ปรับเปลี่ยนบุคคลในฝ่ายงานที่ เหมาะสมกับต าแหน่งและ

ประสบการณ์ 
9.3 วิเคราะห์โอกาสของการจัดตัง้ก่อนบริษัทการบินพาณิชย์อื่นใน

ระดบัภมูิภาคเอเชีย  
9.4 ปรับปรุงห่วงโซ่คณุค่าเพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ในทุกวิถีทาง เช่น 

ก า ร เ ส ริมความแก ร่ งทางการจัดการ  ก า รส่ ง เ ส ริ มการ
ประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียงและคุณภาพการบริการ การสร้างผลผลิต
ทางวิชาการ เป็นต้น 

 

จากตารางท่ี 2.2.1 อธิบายเก่ียวกับบริษัทการบินไทย ฯ มีโอกาสในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัทางด้านการสร้างความแตกต่างได้ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กับฝ่าย
งานอ่ืน ๆ ด้วยความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่คณุคา่ของกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารโครงการ 
เพ่ือสร้างความแตกตา่ง ตวัอย่างเช่น ฝ่ายนิติกรรมและติดตอ่ราชการ ย่อมมีคา่ใช้จ่ายในส่วนของ
ฝ่ายนิติกรรมและติดต่อราชการ ส่งผลต่อต้นทุนท่ีใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ ต้นทุนท่ีเป็นการขอ
อนญุาติจดัสรรท่ีดิน การแบง่แยกโฉนด คา่ธรรมเนียมการโอนกิจการแยกออกจากทรัพย์สินท่ีดิน
เดิม เป็นต้น ซึ่งไม่อาจหลบเล่ียงได้ ไม่สามารถประหยดัได้ หากอาจมีกฏเกณฑ์ข้อบงัคบัยกเว้น ท่ี
เป็นตวับทกฏหมายควบคมุการจดัสรรท่ีดินเพ่ือสง่เสริมนโยบายของชาติส าหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ และกรณีของการเช่ือมโยงคุณค่าทาง
กิจกรรมกบัฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการท่ีจะต้องแสวงหาวิธีท่ีได้รับความร่วมมือจากองค์กร
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มืออาชีพ ผู้ ทรงคุณวุฒิของภาครัฐ หรือกรมต่าง ๆ ท่ีจะสามารถลดต้นทุนในส่วนท่ีเกินความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทยจนส าเร็จ 

 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 การตดิตามประเมินผลและการวางแผนโครงการ 
 3.1 การติดตามประเมินผล เป็นการประชมุวางแผนงานเพ่ือตรวจสอบมลูคา่การ

เปล่ียนแปลงจากการด าเนินการโครงการ โดยใช้หลักทฤษฎี Balance Score Card (BSC: การ
สร้างดุลยภาพการบริหารองค์กรโดยมีเป้าหมายระยะสัน้/กลาง/ยาว) และ Key Performance 
Indicator (KPI: การสร้างดชันีชีว้ดัผลส าเร็จ) เป็นเคร่ืองมือทางด้านการจดัการท่ีช่วยในการน ากล
ยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตั ิ(Strategic Implementation) แบง่เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพฒันา โดยเน้นเป้าหมายและความส าเร็จทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต เป็นการสร้างการยอมรับในความส าคญัของงานตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถแสดงผล
ในระยะสัน้ และเป็นการลดจดุอ่อนของการบริหารงานแบบเดิม ๆ ได้ โดยไม่มุ่งวดัผลความส าเร็จ
ด้านการเงิน เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึน้ในภาพรวม และจะต้องมีการก าหนดตวับ่งชีว้่า 
องค์กรพิพิธภัณฑ์ ฯ ท่ีเป็นหน่วยงานอิสระจะปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคต 
เพ่ือท่ีจะสง่เสริมการพฒันาพิพิธภณัฑ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คง 

 3.2 การวางแผนโครงการ พิจารณาปัจจยั 7 ด้าน ดงันี ้
3.2.1 ด้านเศรษฐกิจ  

 3.2.2 ด้านการตลาด 
 3.2.3 ด้านการเงิน 
 3.2.4 ด้านวตัถทุางวฒันธรรมท่ีจดัแสดง (เนือ้หาและรูปแบบ) 

3.2.5 ด้านเวลา 
 3.2.6 ด้านบคุลากร 
 3.2.7 ด้านข้อจ ากดัขององค์กร 
ในส่วน การเพ่ิมคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด  (Value added from Marketing 

Activities) เม่ือมีการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์เกิดขึน้ จะต้องไม่แข็งตัวหรือมิได้มีเฉพาะการเสนอขาย
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบับริษัทการบินไทย ฯ เท่านัน้ แตจ่ะมีการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือจะช่วยให้เกิด
ความประทบัใจกบัการจดัแสดงเนือ้หาภายในพิพิธภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบัสถานภาพของผู้ เข้าชมท่ี
ช่ืนชอบลกัษณะงานบริการและประวตัิความเป็นมาขององค์กร ฯลฯ อาจมีการปรับเปล่ียนแนวคดิ
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หรือธีมการน าเสนอท่ีส่งเสริมการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และการเพิ่มบริการอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นต้น  การเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาดในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ จะต้อง
ครอบคลมุคณุลกัษณะ 4 ด้าน ดงันี ้

1. พิพิธภัณฑ์บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์จากรูปแบบการจัดแสดง 
(Form Utility) หรือ เนือ้หาและวิธีการจดัแสดง ท่ีกระตุ้นความคิดและแรงบนัดาลใจในการกลบัมา
เยือนหรือกลา่วขานให้ผู้ อ่ืนได้รับฟังกบัประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ 

2. พิพิธภัณฑ์บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์จากสถานท่ี (Place Utility)   
ซึ่งผู้ มาใช้บริการสามารถเดินทางสะดวก ใช้เวลาน้อย ได้รับความรู้ทางวิชาการและค วาม
เพลิดเพลินจากแหลง่เรียนรู้ 

3. พิพิธภณัฑ์บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ในด้านเวลา (Time Utility)     ท่ี
จะตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ  

4. พิพิธภณัฑ์บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดจากการเป็นเจ้าของสิ่งนัน้
ได้ (Possession Utility) เชน่ วสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีจ าลองแบบคล้ายกนักบัสิ่งท่ีอยู่ภายในห้องจดัแสดง  

กลา่วโดยสรุป คือ คณุลกัษณะทัง้ 4 ด้าน ท่ีเกิดขึน้จากการกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ทาง
การตลาดย่อมจะท าให้ผู้ ใช้บริการพิพิธภณัฑ์ ฯ ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึน้ หรือ อาจกล่าวอีกนยั
หนึ่งว่า รูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์และกระบวนการด าเนินงานส่งผลต่อคุณค่าของโครงการ
เพิ่มขึน้ (Valued Added) เม่ือมีกิจกรรมทางการตลาดเข้ามาเก่ียวข้อง และสิ่งส าคญัประการหนึ่ง
คือ ราคาบัตรเข้าชม เป็นเพียงเคร่ืองมือชิน้หนึ่งท่ีใช้วัดคุณค่าในการแลกเปล่ียน แต่มิได้
หมายความวา่ ราคาจะเท่ากบัคณุค่า แต่ราคามกัจะมีค่ามากกว่า หรือนอ้ยกว่าคณุค่าเสมอ โดยที่
ผูไ้ดรั้บประสบการณ์จากสถานทีจ่ะกล่าวว่า คุม้ค่า เกินคุม้ ไม่คุม้ค่า  

ในขณะท่ีการน า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  มาใช้ในการส่งเสริมการตลาดของ
พิพิธภณัฑ์ ฯ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องน าเอา SWOT, STP (Segment-Target Group-Positioning) 
จากแผนกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เช่น ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือมวลชนและการบริการส่ือบนัเทิงท่ีสามารถประชาสัมพันธ์บนเคร่ืองบิน ให้
ความรู้เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ สร้างเครือข่ายและสาน
ความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าท่ีช่ืนชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ตามอธัยาศยั ท่ีจดัตัง้แหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเป็นรูปแบบของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์      
เป็นต้น  
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กลวิธีของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอื่น ๆ อาทิ การมอบรางวัล การจัดการ
ประกวด การจดัการแข่งขนัทางการแสดงศิลปะและวฒันธรรม การเปิดงาน การเปิดตวัวตัถจุดัแสดง 
การสาธิตต่าง ๆ ทางภูมิปัญญาด้านอาหารและด้านการบริการ การแจกผลิตภัณฑ์หายาก การจัด
งานฉลองโอกาสพิเศษ การจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ การอุปถัมภ์ การสอดแทรกการเสนอ
แหล่งเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ผ่านผลิตภณัฑ์การบริการของบริษัทฯ รวมถึงการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเปา้หมาย เพ่ือเป็นประชาสมัพนัธ์ไปพร้อมกนั 
 

ตอนที่ 2 
รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 (การจัดตัง้พพิธิภัณฑ์บริษัทการบินไทย) 
 

โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็นโครงงาน  “ต้นแบบ” จดัตัง้ขึน้ตาม 
ขอบเขตของการวิจยัท่ีได้ศึกษา เพ่ือน าเสนอโครงสร้างการด าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการ
บินไทย ซึ่งเป็นองค์กรร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (รัฐวิสาหกิจ) โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะให้
เป็นสถาบนัถาวรท่ีเป็นศนูย์กลางเก็บรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งของเคร่ืองใช้สอยในงานบริการบน
เท่ียวบนิ อนัเป็นทรัพย์สินหรือมรดกทางวฒันธรรมและภมูิปัญญา ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตและแหลง่เรียนรู้ตามอธัยาศยั ท่ีเก่ียวข้องกบักระแส
ความรู้ในศาสตร์ด้านอากาศยานและอตุสาหกรรมการบนิ 

จากผลสรุปของการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภัณฑารักษ์ช านาญ
การและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการองค์กร เป็นการส่ือสารให้ทราบเก่ียวกับกระบวนการการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย จ าแนกได้ 5 ขัน้ตอนหลกั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1: การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ขัน้ตอนท่ี 2: การด าเนินโครงการ 
ขัน้ตอนท่ี 3: การบริหารจดัการ 

 ขัน้ตอนท่ี 4: การจดัการงบประมาณในการบริหารและพฒันาหนว่ยงาน  
ขัน้ตอนท่ี 5: การวดัผลและทดสอบผลการด าเนินงาน  

 
ขัน้ตอนท่ี 1: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ผู้ รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการด าเนินงาน (โครงการ) โดยระบุ
รายละเอียดในรูปของรายงานท่ีเป็นทางการ (แบบเสนอโครงการ) จากการวิเคราะห์และทดสอบความ
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เป็นไปได้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลสรุปข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเก่ียวข้องท่ีมีความ
คาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้ ฯ (2) แนวทางการด าเนินโครงการ ฯ นัน้สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงหรือไม่ 
และ (3) ความคุ้มคา่ของโครงการหรือผลตอบแทนมากกว่าคา่ใช้จา่ยของโครงการ เป็นต้น 
 เม่ือผ่านการทดสอบว่า “ต้นร่าง” โครงการมีความเป็นไปได้แล้ว จึงน าแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการ (แผนงาน: Program หรือ ชดุของโครงการ: Set of Projects คือ กลุ่มของ
กิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกันกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียง
กัน ) ท่ี เสนอไ ว้ผ่านเ ข้าสู่ขั น้ตอนต่อไปของการ ออกแบบโครงการ  (Project Design) ซึ่ ง
เปรียบเสมือนการเตรียมพิมพ์เขียว (Blueprints) ท่ีผู้ รับผิดชอบจะมีการเสนอรายละเอียดส าคญั
ของการด าเนินโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ (Specifications) และหลังจากท่ีได้มีการก าหนด 
วิเคราะห์และออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผลงานท่ีปรากฏก็คือ แผนโครงการท่ีอยู่ในรูปของ
รายการการศึกษานั่นเอง จากนัน้ก็จะเป็นการน าแผนโครงการน าไปเสนอต่อผู้ มีอ านาจหน้าท่ี 
(Board of Directors - THAI) เพ่ืออนมุตัโิครงการ  
 กระนัน้ก็ตาม โจทย์ส าคัญก็คือ เป็นโครงการของภาครัฐวิสาหกิจจะเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีกระทรวงเก่ียวข้องใดบ้าง เป็นค าถามท่ีผู้ มีอ านาจรับผิดชอบจะต้องมีคณะร่วม
ด าเนินการศึกษาเชิงรายละเอียดข้อภาคปฏิบัติส าคัญต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรี และพระราชบญัญตัทิางกฏหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการเสนอแผนโครงการ และถ้าเป็นโครงการกู้ ก็จะเสนอไปยงัสถาบนัเงินกู้ ใด ก็
ขึน้ตรงกบัส่วนงานท่ีเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามมาตรฐานเชิงนโยบายและการวางแผนบริหารองค์กร
การบนิไทย 
 ในขัน้ตอนท่ี 1: การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาจพิจารณารูปแบบของการ
วิจัยได้เป็น 3 แนวทาง คือ (1) การวิจัยเชิงส ารวจ (2) การวิจัยเชิงทดลอง และ (3) การวิจัยการ
ด าเนินงาน ดงันัน้ การก าหนดแนวทางการบริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ จงึใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจสภาพทัว่ไปของข้อมลูขัน้ต้นในพืน้ท่ีโครงการท่ี
คาดหมายไว้ โดยส ารวจข้อมูลรอบด้านไม่ว่าจะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการจัดการองค์กร 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมองค์กรท่ีสามารถน ามาจดัแสดงในพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี ข้อแนะน าท่ีค้นคว้าจากการปริทรรศวรรณกรรม พบว่า การลงพืน้ท่ีส ารวจ
ภาคสนามในบางโครงการอาจจะท าให้หน่วยงานท่ีมีบทบาทโดยตรงไม่ได้ให้ข้อชดัเจนเท่าท่ีควร 
เพราะหน่วยงานบางองค์กรเกรงจะทราบถึงความขัดแย้งของโครงการท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ินหรือ
สมาชิกในองค์กร อย่างไรก็ตาม หากโครงการเป็นท่ีต้องการของมวลชนและสมาชิกร่วมในชุมชน
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แห่งนัน้เป็นส่วนใหญ่ ผู้ มีอ านาจตดัสินใจควรรีบด าเนินการประชาสมัพนัธ์กบัสมาชิกในพืน้ท่ี เพ่ือ
เป็นการปทูางส าหรับความมัน่ใจในการวางแผนหรือจดัท าโครงการตอ่ไป  
 ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงประเมินสภาพทั่วไปประกอบกับข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
ปริทรรศน์วรรณกรรมและผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือก าหนดวตัถุประสงค์
การวางแผนโครงการล่วงหน้าเก่ียวกบัภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
กบัการจดัตัง้ ฯ จะต้องพิจารณาเกณฑ์ใน การร่างแผนงานการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 7 ด้าน ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การลดผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง การลดความสญูเสียจากข้อผิดพลาด และสร้างมาตรฐานในการควบคมุ 

2. ลกัษณะของการวางแผนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ แสดงรายละเอียดในลกัษณะ
กิจกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะ (Specific) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มีการประสานความร่วมมือ 
(Coordination) และมีการวางแผนการควบคมุท่ีดี (Better Control) 

3. องค์ประกอบการวางแผนโครงการการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ แสดงรายละเอียดใน
ภาพรวมของโครงการ  วตัถุประสงค์ เนือ้หาทัว่ไป ข้อตกลงในการปฏิบตัิงาน ข้อก าหนดเวลาใน
การปฏิบตัิการ ทรัพยากรองค์การ บุคลากร เคร่ืองมือและเทคนิคในการประเมินโครงการ และ
ปัญหาท่ีจ าเป็นต้องเผชิญ 

4. กระบวนการวางแผนโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีมีกระบวนการ 12 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้
ก าหนดโครงการ 2) ขัน้การร่างโครงการ 3) ขัน้การออกแบบโครงการ 4) ขัน้การประเมินโครงการ 
5) ขัน้การเลือกโครงการ การเจรจาต่อรอง และการอนุมัติ 6) ขัน้การจัดกิจกรรมและหน่วย
ด าเนินงาน 7) ขัน้การปฏิบตังิาน 8) ขัน้การติดตามและควบคมุโครงการ 9) ขัน้สิน้สดุโครงการ 10) 
ขัน้การโอนงานมาสู่การบริหารงานตามปกติ 11) ขัน้การประเมินผลโครงการ และ 12) ขัน้การ
ตดิตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

5. กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการวางแผนโครงการ เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินการวางแผนโครงการและการบริหารจัดการ มี 6 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการอ านวยการ 
(Board of Directors) 2) ผู้ บริหารระดับสูง (Senior Management) 3) ผู้ จัดการตามสายงาน 
(Functional Manager) 4) ผู้ จัดการโครงการ (Project Manager) 5) ผู้ จัดการกลุ่มงาน (Work 
Package Manager) และ 6) ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญพิเศษ (Professionals) 

6. ลักษณะของแผน  แสดงสิ่ง ท่ีปรากฏของแผน 9 ด้าน คือ 1) ความชัดเจน 
(Clearness) 2) ความสมบูร ณ์  (Completeness) 3) ความแม่นตรง  (Accuracy) 4) ความ
ครอบคลุม  (Comprehensiveness) 5) ความ ยืดหยุ่ น  (Flexibility) 6) ความ เ ป็นทางการ 
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(Formality) 7) ความง่ายในการน าแผนสู่การปฏิบตัิจริง (Ease of Implementation) 8) ความง่าย
ในการควบคมุ (Ease of Control) และ 9) ความประหยดั (Economy) 

7. วงจรการวางแผนโครงการ แสดงความเข้าใจในกระบวนการวางแผนโครงการท่ี
ครอบคลุมระบบการคิดและการร่างแผนงาน โดยท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแผนโครงการท่ีพฒันา แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ตอนการศึกษาและก าหนดโครงการ 2) 
ขัน้ตอนการจัดเตรียมโครงการ 3) ขัน้ตอนการประเมินและอนุมัติโครงการ 4) ขึน้ตอนการ
ด าเนินงานและติดตามโครงการ 5) ขัน้ตอนการประเมินผลโครงการ และ 6) ขัน้ตอนการ
ประเมินผลโครงการ 
 กลา่วโดยสรุปวา่ ขัน้ตอนท่ี 1: การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นกระบวนการ
ท่ีสามารถน าผลข้อมลูชีแ้นะทางองค์ประกอบของโครงการท่ีจะเลือกใช้ในการก าหนดเป็นนโยบาย
และข้อเสนอของรูปแบบการด าเนินงานจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ (ก่อนเข้าสูก่ระบวนการของขัน้ตอนที ่2: 
การด าเนินโครงการ เพ่ืออธิบายสาระส าคญัท่ีเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินการจดัตัง้ ฯ 
บนฐานความเช่ือ ความคิดเห็น และหลกัการท่ีแตกตา่งกนักลายเป็นข้อตกลงร่วมกันท่ีสอดคล้อง
กบัสภาพท่ีแท้จริงนัน่เอง) 
   
ขัน้ตอนท่ี 2: การด าเนินโครงการ 
 ผู้ รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมแต่ละเร่ืองได้ปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ีพฒันาขึน้ 
โดยเสนอรายละเอียดของกรอบการด าเนินงานในแตล่ะฝ่ายงานท่ีมีภารกิจให้ด าเนินการ การจดัท า
ข้อมลูโครงการ ฯ เผยแพร่สูก่ลุม่ผู้ รับบริการ การสร้างทศันคติท่ีดีและขอการสนบัสนนุความร่วมมือ
ในการด าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 เม่ือผ่านการทดสอบว่า “ต้นร่าง” โครงการมีความเป็นไปได้แล้ว จึงน าแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการท่ีเสนอไว้ หรือ ตวัแบบล าลองของพิมพ์เขียว (Blueprints) ท่ีแสดงข้อมลู
ด้านโครงสร้างการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์และโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความคิดเห็นและความต้องการโครงการ ฯ ในระยะท่ี 1-5 (บทท่ี 4) จากนัน้ก็จะเป็นการน าแผน
โครงการน าไปเสนอต่อผู้ มีอ านาจหน้าท่ี (Board of Directors - THAI) เพ่ืออนุมัติโครงการ (ถ้า
ได้รับการอนมุตัเิสร็จสิน้)   
 ภายหลงัจากนัน้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบโครงการ ฯ จะต้องจดัประชมุคณะท างานกลุ่มตา่ง ๆ 
เพ่ือทบทวนและเตรียมความพร้อมท่ีจะเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจอนัดีต่อโครงการ 
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โดยท่ีมอบหมายบทบาทและภารกิจให้ด าเนินการ เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้

1. จดัตัง้กองทนุพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
2. จดัเตรียมสถานท่ีใช้ก่อสร้างอาคาร 
3. จดัเตรียมงานภณัฑารักษ์ 
4. จดัเตรียมงานด้านบริการวิชาการ 
5. จดัเตรียมงานด้านประชาสมัพนัธ์ 
6. จดัเตรียมร้านอาหารและสินค้าท่ีระลกึ 
7. จดัเตรียมหนงัสือท่ีระลกึในพิธีเปิดพิพิธภณัฑ์ ฯ 
8. จดัเตรียมกิจกรรมในวนัเปิดพิพิธภณัฑ์ ฯ 
9. จดัการด้านงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือโครงการ ฯ 
10. จดัการโครงสร้างองค์กรและการแบง่สว่นงาน 
11. จดัท าแผนโครงสร้างการบริหารและควบคมุโครงการ 
12. จดัท าแผนการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 
ขัน้ตอนท่ี 3: การบริหารจัดการ 
 “ต้นแบบ” การบริหารจัดการท่ีจ าลองแบบแผนการบริหารจัดการงานในพิพิธภัณฑ์
บริษัทการบินไทย โดยเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่
ของสังคมอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการเป็นสถานท่ีจัดแสดงทรัพยากรวัตถุทางวัฒนธรรมของ
องค์กรการบนิไทย ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
 3.1 การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย และนโยบายขององค์กร 
 3.2 การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ (การจดัหน่วยงาน บคุลากร การจดัพืน้ท่ี
ภายในอาคาร เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน และงบประมาณ) 
 3.3 การก าหนดกลยทุธ์การบริหารงานพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
  
3.1 การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายขององค์กร 
 ปรัชญา  
 “สายการบนิแหง่ชาต ิ ภมูิปัญญาของสงัคม เสนห์่ไทยสูส่ากล” 
 
 ปณิธาน 
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 “ปลูกจิตส านึกในคุณค่าแห่งตัวตน สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน  และ
แสวงหาปฏิญญาความร่วมมือกับสายการบินพนัธมิตร สตาร์ อลัไลแอนซ์ องค์การภายนอกและ
ประชาคมด้านพิพิธภณัฑ์การบนิสากล” 
 วิสัยทัศน์  
 “เป็นศนูย์การเรียนรู้ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็นผู้น าสหวิทยาการ
ทางอาคนัตกุะสมัพนัธ์ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอตุสาหกรรมการบนิ” 
 
 พันธกิจ  
 1. เป็นหน่วยงานเอกเทศ มุ่งท่ีจะจดัเก็บ อนรัุกษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรมของบริษัท
การบนิไทย เพ่ือให้บคุคลและสงัคมภายนอกได้ศกึษาหาความรู้จากพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 2. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพืน้ฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูก่ารผลิต การบริการขนสง่ทางอากาศ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้ประเทศ 

3. เป็นหนว่ยงานท่ีท านบุ ารุงศาสนา อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นหนว่ยงานท่ีจดับริการพืน้ท่ีเชา่และเอนกประสงค์ 

5. เป็นหนว่ยงานท่ีบริหารจดัการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพ่ือเพิ่มศกัยภาพขององค์กร 
 

 เป้าหมาย  
 1. สร้างจิตส านึกในคุณค่าแห่งสายการบินแห่งชาติ เพ่ือให้บุคคลและสังคมแห่ง
ปัญญาเกิดส านกึแหง่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 
 2. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสนบัสนุนการวิจยั
ธุรกิจการบนิและสหวิทยาการในสาขาวิชาตา่ง ๆ  
 3. ส่งเสริมศกัยภาพของพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกและแหล่งเรียนรู้
นอกระบบโรงเรียน  
 4. บริการพืน้ท่ีจดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล 
 5. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และสร้างเครือข่ายงานพิพิธภณัฑ์ทัง้
ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
 6. สร้างฐานข้อมลูสารสนเทศด้านองค์ความรู้การบนิเพ่ือถ่ายทอดสาธารณะ 
 7. พฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
  
 นโยบายการบริหาร  
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 1. เป็นผู้ประสานงาน อนรัุกษ์ จดัเก็บ และตัง้แสดงวตัถเุก่ียวกบับริษัทการบนิไทยฯ 
2. เป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยการให้บริการความรู้ด้านธุรกิจการบิน 

3. เป็นแหลง่เสริมสร้างและปลกูฝังจินตนาการ และความรักชาตใินด้านการบนิ 
3.2 การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 โครงสร้างองค์การ 

โครงสร้างองค์กรของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย (โครงสร้างแบบผสม) 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างองค์กรของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย (โครงสร้างแบบผสม) 
 
การจัดหน่วยงาน   
 

การแบ่งส่วนหน่วยงานส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 

ส านักงานเลขานุการ 
(เลขานุการพิพิธภณัฑ์) 

ฝ่ายนิทรรศการ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
(หัวหน้าฝ่าย) 

งานบริหารและธุรการ 
- สารบรรณ 

งานนิทรรศการ 
- พิจารณาโครงการ 

งานข้อมลูการบินและสง่เสริม
วิชาการ 

คณะกรรมการประจ า พิพิธภณัฑบ์ริษทัการบินไทย 
 

ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ ์ฯ 
คณะกรรมการ

พฒันาและส่งเสริม
กิจการพิพิธภณัฑ ์

รองผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ ์ รองผูอ้  านวยการ
พิพิธภณัฑฝ่์ายขอ้มูลการ
บินและเผยแพร่ผลงาน 

ส านกังานลขานุการ 

ฝ่ายนิทรรศการ 

ฝ่ายขอ้มูลและเผยแพร่
ผลงาน 
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การแบ่งส่วนหน่วยงานส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
 

ส านักงานเลขานุการ 
(เลขานุการพิพิธภณัฑ์) 

ฝ่ายนิทรรศการ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
(หัวหน้าฝ่าย) 

- การเจ้าหน้าที่ 
- นโยบายและแผน 
- ประกนัคณุภาพ 
- สถานท่ีและบริการ 

 

- ออกแบบและติดตัง้นิทรรศการ 
- ด าเนินการนิทรรศการ 
- ควบคุมประสานงานกับผู้ จัด
นิทรรศการ 

 

- ข้อมลูการบริการขนสง่ทาง
อากาศ 

- สง่กิจกรรมวิชาการและหนงัสอื 
- ประเมินผล 
 
 

งานคลงัและพสัด ุ
- พสัด ุ
- การเงินและงบประมาณ 

 

งานทะเบยีนและสงวนรักษา 
- ทะเบียน 
- ซอ่มสงวนรักษา 

งานเผยแพร่ 
- ป ร ะ ช า สัม พั น ธ์ แ ล ะ วิ เ ท ศ
สมัพนัธ์ 

- ศิลปกรรมและโสตทศันปกรณ์ 
- บริการวิชาการแก่สงัคม 

 

 
ภาพท่ี 1 การแบง่สว่นงานหนว่ยงานส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
  
บุคลากร  
 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านักงานเลขานุการ 

(เลขานุการพิพิธภณัฑ์) 
ฝ่ายนิทรรศการ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
  (หัวหน้าฝ่าย) 

งานบริหารและธุรการ 
- ห น้ าที่ รั บ -จ่ า ยหนั ง สื อ เ ข้ า 
หนังสื อออก  ร่ า งและพิม พ์
หนังสือโต้ตอบ ค าสั่งประกาศ 
ร่างระเบียบ ฯลฯ จดัเก็บเอกสาร
ต่ า ง  ๆ  บันทึ ก ก า รป ร ะ ชุ ม 
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
กรรมการประจ าพิพิธภัณฑ์  
คณะกรรมการอ านวยการและ
กรรมและกรรมการด าเนินงาน

งานนิทรรศการ 
- หน้าที่ออกแบบและติดตัง้งาน
นิทรรศการในความรับผิดชอบ
ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  ฯ  ทั ้ง ใ น
นิทร รศการหมุน เวี ยนและ
นิ ท ร ร ศ ก า ร ถ า ว ร  อี ก ทั ้ง
นิทรรศการสัญญจร ในส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ ที่ ต้องการน า
องค์ความรู้ไปประยกุต์ในระบบ

งานข้อมลูการบินและสง่เสริม
วิชาการ 

- - หน้าที่ เ ก็บรวบรวมข้อมูลการ
บ ริการขนส่งทางอากาศและ
ภาคพืน้ จัดเข้าสู่ระบบศูนย์กลาง
ทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของฝ่าย ฯ 

- - ห น้ า ที่ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร และ
ด าเนินการส่งเสริมให้พัฒนาองค์
ความรู้ในธุรกิจการบิน และให้มี
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านักงานเลขานุการ 

(เลขานุการพิพิธภณัฑ์) 
ฝ่ายนิทรรศการ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
  (หัวหน้าฝ่าย) 

การแสดงผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า
ปฏิบัติงาน ท าสถิติวันลา งาน
ประวตัิบคุลากร การเลือ่นระดบั
เปลีย่นต าแหนง่ ย้าย/โอน ฯลฯ 

- หน้าที่รวบรวมสถิติข้อมูลการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ ฯ 
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิบัติ ง า น  วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  
แผนปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์ 
จดัท างบประมาณประจ าปี การ
ขอกรอบอตัราตัง้ใหม่ 

- หน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงาน
เก่ียวกบังานไฟฟ้า ประปา งาน
ช่ า ง ไ ม้  ช่ า ง ปู น  เ ค ร่ื อ งมื อ
อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า นต่ า ง  ๆ 
บ า รุง รักษา ติดตัง้และซ่อม
อุปกรณ์ อาคารและครุภัณฑ์
ของพิพิธภณัฑ์ 

 

การเรียนการสอนของสถาบนั 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 

- ห น้ า ที่ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
นิทรรศการ ประสานงานการ
จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ฯ 
รับผิดชอบการคัดเลือกและ
ตัดสินผลงาน เปิดนิทรรศการ 
ประสานงานการจ าหน่ายและ
รับส่งหรือคืนผลงานของผู้ จัด
แสดง 

 

ความเคลื่อนไหวในการพัฒนา
สร้างสรรค์ทางนวัตกรรมการ
บริหารอุตสาหกรรมการบินและ
การบ ริการขนส่งทางอากาศ 
และสหวิทยาการที่เ ก่ียวข้องกับ
ธุรกิจการบิน 

- - ห น้ า ที่ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  จั ด ห า
วิทยากร น าชมผลงานด้านธุรกิจ
การบินท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ ท า
โครงการและด าเนินการจัดอบรม 
บรรยายพิเศษเก่ียวกบัองค์ความรู้
ภายในพิพิธภณัฑ์ 
- ประเมินผลงานเก่ียวข้องกบั
วิชาการและเอกสารเชิงวิชาการ 

 

งานคลงัและพสัด ุ
- ท าทะเบียนและบญัชีครุภณัฑ์ 
คมุบญัชีครุภณัฑ์ จดัซือ้ จดัจ้าง 
จดัหาพสัดคุรุภณัฑ์ เบิก-จ่าย
พสัดคุรุภณัฑ์ การจดัจ้างใน
หมวดคา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
คมุยอดและจ่ายสิง่พิมพ์กบั
ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆของพิพิธภณัฑ์ 

 

งานทะเบยีนและสงวนรักษา 
- หน้าที่รับและจดัท าทะเบียน
ผลงาน ทัง้ประเภทชัว่คราว/
หมนุเวยีน และประเภทถาวร  
ถ่ายภาพ บนัทกึประวตัิผลงาน
และนวตักรรมการบริหาร
องค์กร/การบริการ 

- หน้าที่เก็บรักษาผลงาน 
ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

งานเผยแพร่ 
- ห น้าที่ ผลิ ต และส่ ง ข่ า วของ
กิจกรรมด้านธุรกิจการบินที่จัด
ขึน้โดยบริษัทฯ ให้สื่อมวลชน /
กลุม่เปา้หมายโดยตรง  

- ห น้ า ที่ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงาน/องค์กรภายในและ
ภายนอก ที่ขอความร่วมมือใน
กิจสมัพนัธ์ และพฒันาเครือขา่ย
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านักงานเลขานุการ 

(เลขานุการพิพิธภณัฑ์) 
ฝ่ายนิทรรศการ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
  (หัวหน้าฝ่าย) 

ผลงาน ส ารวจและรายงาน
สภาพของผลงานประจ าปีของ
หนว่ยงาน ฯ 

ทางพิพิธภัณฑ์การบินในระดบั
สากล 

- ห น้ า ที่ ผ ลิ ต สื่ อ ต่ า ง  ๆ  โ ด ย
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐ  และ
หน่วยงานไม่หวงัผลก าไร (อาทิ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ฯลฯ ) ทัง้นี จ้ า เป็นต้องไม่ข้อง
เ ก่ี ย ว กับฐ าน ข้อมูล ในกา ร
ด าเนินงานของส่วนกลางที่เป็น
ความลบัทางธุรกิจ 

- หน้าที่ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ 
เช่น สูจิบัตรงาน นิทรรศการ 
หนังสือและนิตยสาร ซีดีรอม 
เทปบันทึกรายการ แผ่นป้าย
โฆษณา  โสตทัศ น์ เ พื่ อ ก า ร
เผยแพร่งานด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในธุรกิจการบริการ
บนอากาศยาน ฯลฯ  

- หน้าที่จัดบริการทางวิชาการแก่
สังคม และส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย /สากล ที่สามารถน าภูมิ
ปัญญาสู่งานบริการบนอากาศ
ยาน เช่น โครงการอบรมประชมุ
เชิงปฏิบตัิการ โครงการปัน้ฝันสู่
อาชีพงานบริการบนอากาศยาน 
ฯลฯ 

 

 
การบริหารจดัการโครงสร้างของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
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 1. การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลตามโครงสร้างในโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ 
จ านวนทัง้สิน้ 19 อตัรา ดงันี ้
 ส านกังานเลขานกุาร (เลขานกุารพิพิธภณัฑ์) จ านวน 1 อตัรา 

- งานบริหารและธุรการ จ านวน 5 อตัรา 

- งานคลงัและพสัด ุจ านวน  2 อตัรา 
 ฝ่ายนิทรรศการ (หวัหน้าฝ่าย) จ านวน 1 อตัรา 

- งานนิทรรศการ จ านวน 2 อตัรา 

- งานทะเบียนและสงวนรักษา จ านวน 1 อตัรา 
 ฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่ผลงาน (หวัหน้าฝ่าย) จ านวน 1 อตัรา 

- งานข้อมลูการบนิและสง่เสริมวิชาการ จ านวน 3 อตัรา 

- งานเผยแพร่ จ านวน 3 อตัรา 
  

1. การพฒันาบคุลากรของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย แบง่เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้
1.1 In-housing Training ท่ีเน้น Career Path หรือ Career Planning เป็นแนวทาง

การพฒันาบคุลากรท่ีสอดคล้องกับนโยบายการบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ โดยครอบคลมุทุกระดบัและ
ทุกสายงานให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ  ทัง้การฝึกอบรมเฉพาะระดบั (Pre-promotion 
Training) และกิจกรรมก่อนเล่ือนต าแหน่ง เช่น การทดสอบความสมรรถนะ การมอบหมาย
โครงการตา่ง ๆ เป็นต้น 

1.2 Outside Training ท่ีเน้นการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัด
ระบบงานพิพิธภณัฑ์ การปฏิบตัิงานจริงในแต่ละหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรด้าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยเข้ารับการอบรมตามสถาบนัชัน้น าหรือองค์กรวิชาชีพ เช่น โครงการ
อบรม ระเบียบงานสารบรรณและการจดัการความรู้ โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการในการอนรัุกษ์
ผลงานศลิปะของเครือขา่ยระหวา่งสถาบนั/องค์การ เป็นต้น 
 
การจัดพืน้ท่ีภายในอาคาร  
 ตวัอาคารเป็นอาคารท่ีจัดตัง้ในรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ หรือ ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร (THAI Learning Resource Center & Information Services) เป็นพืน้ท่ีมากกว่า 
1000 ตร.ม. สร้างขึน้ตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ระดบัโลก (ระหว่างแหล่งจดัแสดงนิทรรศการ
และห้องสมดุควบคูก่บักิจกรรมการเรียนรู้) อยู่ภายในอาคารก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ แบง่เป็น 3 ส่วนหลกั 



299 
 

 

คือ (1) พืน้ท่ีแหล่งกระตุ้นจินตนาการสร้างแรงบนัดาลใจ   แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่  นิทรรศการ
ถาวร และ นิทรรศการหมุนเวียน  (2) พืน้ท่ีแสดงแหล่งค้นคว้าเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่  THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ Mini THAI 
และ (3) แหล่งบนัเทิง แบง่เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ 
Products @THAI 

 
 

เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย มีสิ่งอ านวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ จ านวน  
ห้อง ซึ่งจดัให้อยู่ในห้องจดัแสดงดงัธีมท่ีได้ออกแบบไว้ทัง้หมด  Theme ทัง้ 2 ชัน้ ของอาคารท่ีตัง้
แสดงวตัถ ุ
 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 โครงสร้างพืน้ฐานหลักท่ีพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) 
ท่ีดิน (2) สิ่งท่ีก่อสร้าง (3) สาธารณูปโภค (4) การคมนาคม (5) สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (6) 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ (7) บรรยากาศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. ท่ีดนิ  
  ดงัผลการวิจัยภาคสนามพบว่า ท าเลท่ีตัง้โครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ ใช้ท่ีดิน
บางส่วนภายในพืน้ท่ีของศนูย์ฝึกอบรมบุคลากร (เขตหลกัส่ี) เป็นท่ีตัง้โครงการ ซึ่งมีเนือ้ท่ีทัง้หมด 
15 ไร่ โดยด าเนินก่อสร้างอาคารตัง้แสดงขึน้ใหม่จากพืน้ท่ีเดมิเป็นลานจอดรถประมาณ 4 ไร่ ผู้วิจยั
ส ารวจพบว่า พืน้ท่ีของศนูย์ฝึกอบรมบุคลากร (เขตหลกัส่ี) ด้านทิศตะวนัตกสดุแนวรัว้ทัง้ด้านของ
กรอบพืน้ท่ี และพืน้ท่ีติดตอ่ด้านหลงัอาคารหลงัเก่า เป็นพืน้ท่ีว่างเปล่า มีเนือ้ท่ีรวมกนัประมาณ 2 
ไร่ อยู่ในความดแูลของส่วนกลางของบริษัท ฯ พืน้ท่ีส่วนท่ีกล่าวถึงนี ้มีความเหมาะสมส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารตัง้แสดง  ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อม และลานจอดรถของพิพิธภณัฑ์บริษัทการ
บนิไทย 
 2. สิ่งท่ีก่อสร้าง  
 สิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ประกอบด้วย อาคารตัง้แสดง เป็นอาคาร
ทรงกระบอก 3 ชัน้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน  ล้านบาท (ในส่วนนีผู้้ วิจัยขอละไว้ 
เน่ืองจากสภาพการณ์ราคาสิ่งข้อสร้างปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียน จึงเสนอ
เพียงเค้าโครงความคดิ) 
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3. สาธารณปูโภค ท่ีจ าเป็นส าหรับพิพิธภณัฑ์ ฯ มีดงันี ้
3.1 ไฟฟ้า 
3.2 โทรศพัท์ 
3.3 ประปา 
3.4 โทรคมนาคม 
 
  
  

4. การคมนาคม  
ท่ีตัง้โครงการอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต มีรถประจ าทางผ่านหลายสาย 

ประกอบด้วย รถประจ าทางทัว่ไปและรถประจ าทางปรับอากาศ มีดงันี ้
สาย 29  -  ดอนเมือง หลกัส่ี หมอชิต อนสุาวรีย์ชยั ฯ สามยา่น หวัล าโพง 
สาย ปอ. 29  -  ดอนเมือง หลกัส่ี หมอชิต อนสุาวรีย์ชยั ฯ สามยา่น หวัล าโพง 
สาย 510 -  ดอนเมือง หลกัส่ี หมอชิต สะพานควาย อนสุาวรีย์ชยั ฯ 
สาย 550  -  ดอนเมือง หลกัส่ี หอวงั ดนิแดง พระราม 9 สวุรรณภมูิ 
สาย 59  -  ดอนเมือง บางเขน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัล 
      ลาดพร้าว จตุจักร อนุสาวรีย์ชัยฯ ราชด าเนิน สนามหลวง 
      (ถนนข้าวสาร) 
สาย 554 -  ดอนเมือง หลกัส่ี รามอินทรา สวุรรณภมูิ 
สาย 187 -  ดอนเมือง ดนิแดง ราชวิถี อนสุาวรีย์ชยัฯ เจริญกรุง  
    ทา่น า้ส่ีพระยา 
สาย 538 -  ดอนเมือง ดนิแดง อนสุาวรีย์ชยัฯ โรงพยาบาลรามา 
สาย 504 -  ดอนเมือง ดนิแดง ประตนู า้ สีลม สะพานกรุงเทพฯ 

5. สภาพแวดล้อมทางการศกึษา  
ท่ีตัง้โครงการอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วย แหลง่สถานศกึษาภายใต้

การก ากบัดแูลโดยภาครัฐและเอกชน ภายในพืน้ท่ีรัศมีประมาณ 10-15 กิโลเมตร ของท่ีตัง้โครงการ 
ฯ เช่น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัราชภัฏพระ
นคร สถาบนัราชภัฏจนัทร์เกษม มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต 
สถาบนัปัญญาภิวฒัน์ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล โรงเรียนนฤทธิ
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ยะวรรณาลยั โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โรงเรียนหอวงั โรงเรียน
ดอนเมือง โรงเรียนธญับรีุ และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ เป็นต้น 

6. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ท่ีตัง้โครงการอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วย ศนูย์การค้าและกลุ่มธุรกิจ

ส าคญั ภายในพืน้ท่ีรัศมีประมาณ 10-15 กิโลเมตร ของท่ีตัง้โครงการ ฯ เชน่ ห้างสรรพสินค้าเซียรังสิต 
ดีโปรังสิต แมคโครรังสิต คาร์ฟูรังสิต โรบินสนัสะพานใหม่ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สวนสนุกซาฟารี
เวิลด์ สวนสยาม สวนสนกุดรีมเวิลด์ และทา่อากาศยานดอนเมือง เป็นต้น 

7. บรรยากาศ 
ท่ีตัง้โครงการอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จัดเป็นพืน้ท่ีมีความส าคัญเชิง

ยทุธศาสตร์ทางการทหาร และทา่อากาศยานสากลของประเทศไทยในอดีตท่ีมีประวตัิความเป็นมา
ส าหรับชนชาวไทยรุ่นหลงัได้เรียนรู้ ซึ่งในปัจจบุนัยงัท าหน้าท่ีเป็นสนามบินส าหรับกลุ่มโลว์คอสท์
แอร์ไลน์  และมีกิจการเดิมท่ีองค์การตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานการบินยงัมีร่องรอยได้ให้
ตดิตาม และดงึดดูความสนใจของสงัคม 

  
3.3 การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารพพิธิภัณฑ์ ฯ  
 1. ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน 

1.1 วางโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน เพ่ือรองรับการเป็นเลิศ
ทางภมูิปัญญาด้านธุรกิจการบนิ 

1.2 วางแผนในการบริหารพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ ฯ ให้คุ้มคา่และเหมาะสมกบัมลูคา่
ทางทรัพย์สินและคณุคา่ทางสงัคม 

1.3 จัดหน่วยงานท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ทางธุรกิจการบิน และ
การบริหารศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้ของบริษัทการบนิไทย ฯ สูร่ะดบัสากล 

1.4 วางแผนในการบริหารโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมให้
เหมาะสมกบัสถานะของสายการบนิแหง่ชาตขิองคนไทย 

1.5 วางแผนและด าเนินการในการจดัเก็บ รักษา อนรัุกษ์ ทรัพย์สินทางด้านศิลปะ
และภาพเหตกุารณ์แห่งความทรงจ าในปัจจุบนั-อดีต ของบริษัทการบินไทย ฯ ให้เป็นระบบและ
สมบรูณ์แบบ 

1.7 สร้างบคุลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ รองรับพฒันาการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.8 วางแผนในการจดัท างบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทการ
บนิไทย ฯ 

1.9 ด าเนินแผนงานในการหารายได้ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของหนว่ยงาน 
1.10 จัดท าแผนการบริหารจัดการทางด้านระบบข้อมูลและระบบบุคคลให้มี

ศกัยภาพเพิ่มขึน้ 
1.11 วางแผนสร้างระบบข้อมลูสารสนเทศให้สมบรูณ์ 

  1.12 จดัท าระบบประกนัคณุภาพให้สมบรูณ์ 
 2. เปา้หมายการด าเนินงาน 
  2.1 พิพิธภณัฑ์ บริษัทการบินไทยไปสู่ความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาด้านธุรกิจการ
บนิ และเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ต้นแบบในยคุสงัคมแหง่การเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21  
  2.2 กิจกรรมของหนว่ยงานต้องเป็นท่ียอมรับของสงัคมภายในบริษัทการบนิไทย ฯ 
และสงัคมภายนอก รวมถึงกลุม่สายการบนิพนัธมิตร สตาร์ อะไลแอนซ์ 
  2.3 พิพิธภัณฑ์ ฯ ท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นมาตรฐานสากลทัง้ระบบและบุคลากร
ภายในปี พ.ศ. 2560 
  2.4 ศนูย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็นผู้น าสห
วิทยาการทางอาคนัตกุะสมัพนัธ์ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอตุสาหกรรมการบิน 
  2.5 ระบบการสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภยั ตอ่ผลงานท่ีจดัแสดง
คณุคา่และทรัพยากรทางวฒันธรรมขององค์กร ฯ เป็นมาตรฐานและได้การรับรองจากหน่วยงาน
ส าคญัภายนอก 
  2.6 การยอมรับในระดบัประเทศและนานาชาต ิ
 3. การบริหารองค์การและระบบโครงสร้างการบริหาร 
  3.1 การจัดท าโครงสร้างหลักของพิพิธภัณฑ์ ฯ สามารถรองรับแผนงานและ
กิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งครอบคลมุ เคล่ือนตวั และคลอ่งตวั 
  3.2 การแต่งตัง้คณะกรรมท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจ าพิพิธภัณฑ์ ฯ เพ่ือ
ตรวจสอบและร่วมตดัสินใจในแผนงานตา่ง ๆ 
  3.3 การด าเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ท่ีเอือ้ต่อการตรวจสอบองค์กร
ภายในและผา่นหนว่ยงานภายนอกในการตรวจสอบแบบคูข่นาน 
  3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนงานโครงการ ฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ปอ้นกลบัในการพฒันาปรับปรุงโครงการ 
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  3.5 การพฒันาระบบสารสนเทศใช้ในระบบการบริหารจดัการทรัพยากรองค์การ 
 4. การบริหารบคุคล 
  4.1 จดัวางโครงสร้างก าลงัคนให้มีบทบาทหน้าท่ีตรงกบัสมรรถนะ 
  4.2 วางแผนการพัฒนาระบบมาตรฐานความก้าวหน้าท่ีส่งเสริมบุคคลให้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพอยา่งชดัเจน 
  4.3 ออกแบบแผนงานโครงการอบรมและพัฒนาวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
พฒันาการด้านเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เพ่ือการปรับใช้ในระบบการบริหารทรัพยากร
มนษุย์ 
 5. การบริหารโครงการ 
  5.1 จัดวางกรอบแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (25 - -)   ท่ีสอดคล้องกบัดชันีชีว้ดัความส าเร็จท่ีก าหนดขึน้ โดยมีสถาบนัหรือองค์การท่ีมี
ความช านาญด้านการบริหารโครงการให้ค าปรึกษาชีแ้นะ 
  5.2 สร้างแผนงานโครงการท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เช่น งานการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ งานนิทรรศการเผยแพร่งานวิจยัด้านธุรกิจการบินและสหวิทยาการ
วิจยัในอุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ ตลอดจนงานปฏิญญาความร่วมมือกับกลุ่มพนัธมิตร สายการบิน
สตาร์ อะไลแอนซ์ 
  5.3 ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา องค์กรการบินพลเรือน และองค์การพิพิธภัณฑ์
การบินสากล ในการจดัท าโครงการท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอตุสาหกรรมการบินของไทย เช่น 
ชดุโครงการบริหารทรัพยากรอุตสาหกรรมการบินแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยสนบัสนุนและ
สง่เสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั การแขง่ขนัประกวดด้านนวตักรรมการบริการในกลุม่ธุรกิจสายการ
บนิในภมูิภาคอาเซียนและนานาชาต ิ 
  5.4 จดัวางแผนงานท่ีจะสนบัสนนุบคุลากรของหน่วยงานพิพิธภณัฑ์มีแรงบนัดาล
ใจในการขบัเคล่ือนโครงการสูส่าธารณะจากการจดันิทรรศการผลงานวิจยั โดยการประชาสมัพนัธ์
โครงการผา่นส่ือมวลชนทางสงัคมและเวบไซต์ของบริษัท อยา่งมีคณุภาพและสมศกัดิศ์รี 
  5.5. จัดวางแผนงานในการติดตามวัดผลการปฏิบัติงานและองค์การ จึงมีการ
ก าหนดมาตรวัดรายงานผลตามมาตรฐานการด าเนินงานทั่วไป โดยมีองค์ประกอบและตวับ่งชีใ้น
ภาพรวม จ าแนกเป็น 7 ตวับง่ชี ้(ควรมี) คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ เปา้หมาย และนโยบาย 2) 
การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคมและองค์กรธุรกิจการบิน 4) การท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม 5) การบริหารและการจัดการ 6) การเงินและงบประมาณ และ 7) ระบบและกลไกการ
ประกนัคณุภาพ 
 6. การบริหารอาคารสถานท่ีและพืน้ท่ี 
  6.1 จดัแบง่ภาระหน้าท่ีในการดแูลพิพิธภณัฑ์ ฯ อยา่งชดัเจน โดยจะต้องควบรวม
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารและกรรมการประจ าพิพิธภัณฑ์อย่างเอกเทศ ไม่เก่ียวข้องกับคณะ
ผู้บริหารดแูลอาคารท่ีใช้ด าเนินงานประจ าของแผนกงานอ่ืน 
  6.2 จดัแบง่ก าลงัคนให้สามารถท างานในพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6.3 วางแผนในการใช้พืน้ท่ีอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ตอ่พืน้ท่ีจดัสรรเพ่ือการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ 
  6.4 จดัจ้างบริษัทท่ีดแูล บ ารุงรักษาพืน้ท่ีจดัสรรเพ่ือการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  6.5 ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีบริหารอาคารสถานท่ีและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของบริษัทการบิน
ไทย ฯ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารและส านกังาน 
  6.6 จดัท าโครงการนิทรรศการตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีอยา่งมีคณุคา่ 
  6.7 จดัจ้างบริษัทรักษาความปลอดภยั ดแูลทรัพย์สิน และพืน้ท่ีอยา่งเข้มแข็ง 
  6.8 จดัสรรพืน้ท่ีหรือคลงัจดัเก็บผลงานตามหลกัการการจดัเก็บงานท่ีมีคณุภาพ 
 7. การบริหารและวางแผนทางด้านวตัถ ุครุภณัฑ์ และเทคโนโลยี 
  7.1 จดัหาครุภณัฑ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัท่ีมีคณุคา่ในการบริการ / กิจกรรม  
  7.2 จดัหาครุภณัฑ์ท่ีเป็นอปุกรณ์ทางศลิปะมารองรับการแสดงผลงานของศลิปิน /  
  7.3 ดแูลรักษาวสัด ุครุภณัฑ์ของพิพิธภณัฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อยา่งยาวนาน 
  7.4 วางแผนทางด้านส่ือเทคโนโลยี 
 
ขัน้ตอนท่ี 4: การจัดการงบประมาณในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 
 “งบประมาณ”   เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและพฒันาหน่วยงานตามแผนงานและ
ก าลงัเงินท่ีมีให้สอดคล้องกับแบบแผนงบประมาณของโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท่ีวางไว้ โดยท่ี
หนว่ยงานต้องพยายามใช้จา่ยและจดัสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสูโ่ครงการท่ีจ าเป็นหรือ
เป็นโครงการลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหนว่ยงาน  
 การน าเอางบประมาณมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ให้บรรลุตาม
แผนเบ็ดเสร็จย่อมประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน คือ การจดัเตรียม การอนุมตัิ และการ
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บริหาร ดงันัน้ การบริหารงบประมาณเพ่ือพฒันาหน่วยงานของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ต้อง
ยดึหลกัของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยดั และมีประสิทธิภาพ 
 โครงการจดัตัง้ ฯ จะริเร่ิมการด าเนินงบประมาณในการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน
ไทย ด้วยงบลงทนุประมาณ  XXX, XXX, XXX บาท โดยระบขุ้อมลูเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
รายจา่ยในการลงทนุ รายรับ/รายจา่ย ตอ่ปี และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

1. แหลง่ท่ีมาของงบประมาณ 
1.1 งบประมาณประจ าปี (THAI) 
1.2 งบประมาณจากองค์การภายนอก (GOVERNMENT) 
1.3 เงินชว่ยเหลือสนบัสนนุจากเครือขา่ยพนัธมิตรการบนิสากล 
1.4 รายได้จากการด าเนินโครงการ 
1.5 เงินบริจาค 

2. รายจา่ยในการลงทนุ 
2.1 งบลงทนุคงท่ี  

2.1.1 ค่าท่ีดิน จ านวน 2 ไร่ (8, 774 ตารางเมตร) ราคาประเมินต ่าสุด 
โดยประมาณ XX,XX,XXX บาท 

2.1.2 คา่ก่อสร้างอาคาร XX,XXX,XXX บาท 
2.1.3 คา่เคร่ืองมือสิ่งอ านวยความสะดวกและครุภณัฑ์ประกอบอาคาร คา่

ตกแตง่อาคาร และคา่ยานพาหนะ XX, XXX, XXX บาท      
2.1.4 คา่สิ่งสาธารณปูโภค X,XXX,XXX บาท 
2.1.5 งบลงทนุคงท่ีทัง้สิน้ XXX, XXX, XXX บาท 

2.2 งบด าเนินการตอ่ปี 
 2.2.1 คา่ต้นทนุสินค้าของท่ีระลกึ XX, XXX, XXX บาท 
  2.2.2 เงินคา่จ้างของบคุลากร X, XXX, XXX บาท 
  2.2.3 คา่ต้นทนุวสัดบุริการสารสนเทศ XX, XXX บาท    

งบด าเนินการตอ่ปีทัง้สิน้ XX, XXX, XXX บาท 
2.3 งบกึ่งแปรผนัตอ่ปี 

  2.3.1 คา่ไฟฟ้า     XXX, XXX บาท 
  2.3.2 คา่วสัดใุนการจดันิทรรศการ   XXX, XXX บาท 
  2.3.3 คา่วสัดสุิน้เปลืองประจ าส านกังาน  XXX, XXX บาท 
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  2.3.4 คา่น า้มนัเชือ้เพลิง                        XXX, XXX บาท 
  2.3.5 คา่โทรศพัท์                 XX, XXX บาท 
  2.3.6 คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์             XX, XXX บาท 
  2.3.7 คา่น า้ประปา                XX, XXX บาท 
  2.3.8 คา่เชา่โทรคมนาคม                             XX, XXX บาท 
  2.3.9 คา่ไปรษณีย์ภณัฑ์                XX, XXX บาท  
   งบกึ่งแปรผนัตอ่ปี          XXX, XXX บาท 

สรุปงบประมาณ 
ก. งบลงทนุคงท่ี      XXX, XXX, XXX บาท 
ข. งบด าเนินการตอ่ปี XX, XXX, XXX      บาท 
ค. งบกึ่งแปรผนัตอ่ปี           XXX, XXX      บาท 

รวมยอดเงินทัง้สิน้ XXX, XXX, XXX บาท 
3. รายรับตอ่ปี (สว่นของรายได้พิพิธภณัฑ์ ฯ)   XX, XX, XXX      บาท     
4. รายจา่ยตอ่ปี (งบด าเนินการ)                    XX, XXX, XXX      บาท 
5. ระยะเวลาคืนทนุ  

ค านวณจาก (Return on Investment-ROI) 
ผลตอบแทนการลงทนุ = ก าไรเฉล่ียตอ่ปี (8 ปี) X 100 
    เงินลงทนุก าไรเฉล่ียตอ่ปีคงท่ี 
   = XX, XXX, XXX คณูด้วย 100 
    XXX, XXX, XXX 
   = XX.00 %  ตอ่ปี 

6. จดุคุ้มทนุ (Break Event Point-BEP) 
   =           ต้นทนุคงท่ี 
    ก าไรสว่นเกินตอ่หนว่ย 

ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนจากการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยคิดค านวนจาก
จ านวนผู้ เข้าชม การจ าหน่ายของท่ีระลึก และการให้บริการ ทัง้นี ้ผลการเปรียบเทียบด้านรายรับ
กบัด้านรายจา่ย มีจ านวนเงินเทา่กนั ดงัรายละเอียดแสดงในตารางดงันี ้

 
ตารางที่      แสดงจดุคุ้มทนุในการให้บริการของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

(คา่เข้าชม) 
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ล าดบัท่ี รายการ คนละ 
(บาท) 

ตัง้เปา้ 
ปีละ (คน) 

รายได้ปีละ 
(บาท) 

ทนุ 
(บาท) 

จดุคุ้มทนุ 
(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ผู้ใหญ่ 
เด็ก 
ชาวตา่งชาติ 
(ผู้ใหญ่) 
ช า ว ต่ า ง ช า ติ  
(เด็ก) 
คา่บริการ 
(ทดลองฝึก
เคร่ืองบินจ าลอง) 

40 
20 
60 
30 
50 

40, 000 
60, 000 
6, 000 
2, 000 
20, 000 

1, 600, 000 
1, 200, 000 
    360, 000 
      60, 000 
1, 000, 000 

X, XXX, 
XXX 

X, XXX, 
XXX 

X, XXX, 
XXX 

X, XXX, 
XXX 

X, XXX, 
XXX 

XXX, XXX 
XXX, XXX 
XXX, XXX 
XXX, XXX 
XX, XXX 

ตารางที่      แสดงจดุคุ้มทนุในการให้บริการของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(คา่บริการสารสนเทศ) 

ล าดบัท่ี รายการ ราคาขาย /
หนว่ย 

ทนุ 
หนว่ยละ 

ก าไร / 
หนว่ย 
(บาท) 

ทนุ 
(บาท) 

จดุคุ้มทนุ 
(แผน่) 

1 
2 

ส าเนาเอกสาร 
สมาชิกห้องสมดุ 

1 
100 

.60 
0 
 

.40 
0 

XXX, XXX 
1, 035, 600 

XX, XXX 
XX, XXX 

 

ตารางที่      แสดงจดุคุ้มทนุในการให้บริการของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(คา่จ าหนา่ยของที่ระลกึ) 

รายการ 
(60 รายการ) 
สมมตุิขึน้ 

รายจา่ย /  
หนว่ยเฉลีย่ 

(บาท) 

จ านวน 
(ชิน้) 

 

ราคาขาย / 
หนว่ยเฉลีย่ 

(บาท) 
 

ก าไร /  
หนว่ยเฉลีย่ 

(บาท) 

จดุคุ้มทนุ 
(ชิน้) 

(60 รายการ) 
 

XXX X XXX XX X 

 
 

ตารางที่      แสดงจดุคุ้มทนุในการให้บริการของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(คา่ให้เช่าสถานท่ี) 
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ล าดบั รายการ ราคาขาย 
/ หนว่ย
เฉลีย่ 
ตอ่ปี 

(บาท) 
 

จ านวน รายได้ตอ่ปี 
(บาท) 

ทนุคา่
ก่อสร้าง
พืน้ท่ี 
(บาท) 

จดุคุ้มทนุ 
BEP 
(ปี) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

หอประชมุ 
ร้านอาหาร / ภตัตาคาร ฯ 
ร้านค้า 
ร้านจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ฯ 
ลานเอนกประสงค์  
ห้องบรรยาย 

200, 000 
60, 000 
96, 000 
80, 000 
10, 400 
3, 000 

1  
4 
 2 
10 
20 
1 
 

XXX, XXX 
XXX, XXX 
XXX, XXX 

XX, XXX 
XXX, XXX 
XXX, XXX 

X, XXX, 
XXX 

XXX, XXX 
X, XXX, 

XXX 
XXX, XXX 
XXX, XXX 

X, XXX, 
XXX  

XX.XX 
X.XX 
X.XX 
X.XX 
X.XX 
X.XX 

 

 

ตารางที่      แสดงจดุคุ้มทนุในการให้บริการของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(รายได้อื่น) 

ล าดบั รายการ ราคาขาย / 
หนว่ย  
(บาท) 

 

สนิค้าและ
ผลติภณัฑ์
การบริการ 
(จ านวน/ปี) 

รายได้ตอ่ปี 
(บาท) 

ทนุตอ่ปี 
(บาท) 

จดุคุ้มทนุ 
BEP 

1 
2 
3 

วารสาร ฯ 
สมาชิก ฯ 
คา่อบรม
กิจกรรม 

50 
500 
800 

XX, XXX 
X, XXX 

XXX 

X, XXX, 
XXX 

XXX, XXX 
XXX, XXX 

X, XXX, 
XXX 

XXX, XXX 
XXX, XXX 

 

0.XX เลม่ 
0.XX คน 
0.XX คน 

 
7. ระยะเวลาคืนทนุ 

ก าไรสทุธิ  =     รายรับ – รายจา่ย 
   =     xx, xxx, xxx – xx, xxx, xxx  =    17, 616, 960 บาท 
ก าไรสทุธิ (เพิ่มขึน้ 5% / ปี)  = xx, xxx, xxx X x   =          xxx, xxx บาท 
     100 



309 
 

 

ก าไรสะสม/ปี  =     ก าไรสะสม + ก าไรสะสมในปีถดัไป 
ระยะเวลาคืนทนุ  =     ก าไรสะสม – งบลงทนุคงท่ี 

หมายเหต ุ: ก าไรสะสมท่ีได้รับในปีใด เทา่กบั หรือ มากกวา่ งบลงทนุคงท่ี ของปีนัน้คือ ปีท่ีคืนทนุ 
งบลงทนุคงท่ี  =     xxx, xxx, xxx    บาท 
ก าไรสะสมในปีท่ี (8) =     xxx, xxx, xxx    บาท 

 ดงันัน้ โครงการ ฯ มีก าหนดระยะเวลาคืนทนุ (ภายใน 8 ปี) ดงัแสดงในตารางตวัอยา่ง 
 

ตารางท่ี (   ) แสดงจ านวนปี รายรับ รายจ่าย ก าไรสทุธิ ก าไรสะสม และ 
ระยะเวลาคืนทนุของพิพิธภณัฑ์ ฯ 

ปีที ่ รายรับ รายจา่ย ก าไรสทุธิ ก าไรสะสม หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 

xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 

xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 

xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xx, xxx, xxx 
xxx, xxx, xxx 
xxx, xxx, xxx 
xxx, xxx, xxx 

 
 
 
 
 
 
 

*จดุคุ้มทนุ 
 

 

จากตารางท่ี (     ) แสดงให้เห็นวา่ระยะเวลาคืนทนุ หรือ จดุคุ้มทนุ (ในปีท่ี 8) โดย
ค านวณจากก าไรสะสม XXX, XXX, XXX บาท น าไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงงบทุน XXX, XXX, 
XXX บาท ดงันัน้ รายรับและรายจา่ย มีจ านวนของอตัราเพิ่มขึน้ของรายได้ตอ่ปี ร้อยละ 5 % 

 
ขัน้ตอนท่ี 5: วิธีการวัดผลและทดสอบผลการด าเนินงาน  
 ตัง้แต่ทศวรรศท่ี 1990 ประเทศไทยและนานาชาติ ได้น าวิธีการวัดผลสมัยใหม่ตาม
แนวคดิของ Robert Kaplan แหง่ Business Harvard School และ David Norton เรียกวา่ Balance 
Scorecard (BSC) เป็นระบบบริหารท่ีไม่ได้มุ่งเพียงแค่การวดัผลเท่านัน้ แตย่งัสนบัสนุนองค์กรได้
เห็นภาพวิสยัทศัน์และกลยุทธ์อย่างชดัเจน โดยใช้ข้อมูลทางการเงินส าหรับสร้างมลูค่าในอนาคต 
และให้ความส าคญักบัองค์ประกอบทางกิจการ ได้แก่ ลกูค้า ผู้ส่งมอบผลิตภณัฑ์/บริการ พนกังาน 
กระบวนการ และนวตักรรม เป็นต้น  
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 วิธีการวัดผลและทดสอบผลการด าเนินงาน 
 พิพิธภณัฑ์ ฯ สามารถเช่ือมโยงเคร่ืองมือประเมินวดัผลการด าเนินงานแนวใหม่กับกล
ยทุธ์องค์กรเดมิ คือ การมุง่สูอ่งค์กรความเป็นเลิศ โดยสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าท่ีจะมา
ใช้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยประเมินความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับผลลพัธ์ และจ าแนก
สาเหตหุลกัของปัญหา เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาและวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัท่ีสนบัสนุนความ
เป็นเลิศในด้านการบริหารพิพิธภัณฑ์ท่ีจะก่อตัง้ขึน้ในอนาคต โดยประเมินหรือทดสอบผลการ
ด าเนินงานโครงการ ฯ แบง่เป็น  5 วิธี ดงันี ้

1. เสียงสะท้อนจากผู้ ใช้บริการ/ลกูค้า (The Customer Voice) เป็นการประเมินความ
ต้องการและความคดิเห็นของ พนกังาน ผู้ใช้บริการ และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียกบัการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
รวมถึงการติดตามข้อมลูด้านการบริหารพิพิธภณัฑ์อ่ืน โดยวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้าง
ความพึงพอใจสงูสุดและล าดบัความส าคญัของงานบริการท่ีผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ต้องการมากท่ีสุด 
ทัง้นี  ้ผลการวิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์จ าแนกส่วนของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  (Customer 
Segments) เพ่ือให้หน่วยงานของโครงการ ฯ ได้ก าหนดปัจจยัทางคณุภาพท่ีสามารถตอบสนองให้
ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์แตล่ะกลุ่มเกิดความพึงพอใจตามล าดบัความส าคญัท่ีวิจยัได้ (Priorities) : การ
ใช้แบบส ารวจความคดิเห็น การสมัภาษณ์ และการจดัเก็บข้อมลูของกลุม่เปา้หมาย 

2.  ความเ ป็นเลิ ศทางกระบวนการ  (Process Excellence) เ ป็นการประ เมิน
ความสามารถในกระบวนการด าเนินงานตามแผนโครงการ (Process Capability) และความพึง
พอใจของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยน าผลข้อมลูเหล่านัน้มากประกอบการตดัสินใจใน
การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล: โครงการตา่ง 
ๆ ท่ีมอบหมายให้กบัฝ่ายงานของพิพิธภณัฑ์ ฯ ได้ด าเนินการตามกรอบการด าเนินโครงการ เป็นต้น 

3. การบริหารสมรรถนะ (Performance Management) เป็นการติดตามประเมินผล
การปฏิบตัิงานในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดเทียบกับระดบัเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยน าผลข้อมูลการ
วิเคราะห์การบริหารสมรรถนะของหนว่ยงานประกอบกบัข้อมลูหลกั เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการท่ี
มีประสิทธิภาพขึน้กว่าเดิม คือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) แผนท่ีกลยุทธ์ 
(Strategy Map) และ ดชันีชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator)  

4. การคัดเลือกโครงการ  (Project / Initiative Selection) เป็นการน าผลข้อมูลการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีก าหนดเทียบกับระดบัเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยก าหนด
รายละเอียดสิ่งท่ีต้องปรับปรุง (บางโครงการ) และ ล าดบัความส าคญัแตล่ะโครงการ (Prioritized 
Project) เทียบกบัวตัถปุระสงค์หลกัทางกลยทุธ์ 
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5. การด าเนินโครงการปรับปรุง (Project / Initiative Execution) เป็นการประเมิน
กระบวนการบริหารงานพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรแห่งการรู้ท่ี
ทนัสมยั โดยใช้มาตรวดัเป็นเคร่ืองมือติดตามประเมินความส าเร็จตามรอบเวลาท่ีจะต้องสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร เช่ือมโยงทุกระดบัตัง้แต่ ระดบัปฏิบตัิงาน ระดบัฝ่ายงาน และระดบัองค์กร 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และฝ่ายงานเก่ียวข้อง
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ปัญหาอยา่งมีประสิทธิผล 
  
การสร้างมาตรวัดความส าเร็จ (KPIs–Key Performance Indicator) 

เพ่ือให้ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการ
ด าเนินงานในแตล่ะปีงบประมาณ บนฐานแนวคดิ Balance Scorecard (BSC) ดงัแสดงในตาราง  
ตารางท่ี  

ตารางที่    ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของ พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015) 

มมุมอง ตวัชีว้ดั ค าจ ากดัความ เปา้หมาย  หนว่ยนบั 
ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

1. จ านวนผลงานเชิงวิชาการ 
ซึง่มองเห็นและรับรู้ได้
ชดัเจน  

ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ใน
เ ชิ งพาณิช ย์และ เ ชิ งสังคม 
ผลงานวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

100 ผลงาน 

2. จ านวนบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ  

 

จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ นว ารสารวิ ช าการ
นานาชาติที่อยูใ่น  

50 บทความ 
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ตารางที่    ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของ พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015) 

มมุมอง ตวัชีว้ดั ค าจ ากดัความ เปา้หมาย  หนว่ยนบั 

พนัธมิตร 

3. จ านวนโครงการท่ีร่วมมือ
กบัเครือขา่ยพิพิธภณัฑ์ใน
ประเทศไทยและ
นานาชาต ิ

 
 
 
 

จ านวนโครงการทัง้ใหม่และ
ต่อ เนื่ องที่มีการ ร่วมงานใน
ลักษณะหุ้ นส่วนในระดับนิติ
บุคคล  (Formal Agreement)  
เ ช่ น  งบประมาณ อุปกรณ์  
สถานท่ี และบคุลากร 

5 โครงการ 

กระบวนการภายใน 

4. ร้อยละของโครงการสง่
มอบรายงาน
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีสง่
รายงานความก้าวหน้า ต่อ
จ านวนโครงการทัง้หมด 

80 ร้อยละ 

5. ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ รับบริการ   

ร ะ ดับ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ง า น บ ริ ก า ร
สนบัสนนุ 

80 ร้อยละ 

6. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
โ ค ร ง ก า ร ที่ ฝ่ า ย ง า น
รับผิดชอบได้ท าส าเ ร็จ
ตามแผนยทุธศาสตร์ 

เพิ่มจ านวนโครงการหรือชุด
โครงการภายใต้การบริหารของ
ฝ่ายงานรับผิดชอบที่องค์กร
คาดหวงัสงูกวา่ปีก่อน 

5 ร้อยละ 
ความสามารถขององค์กร 

7. ร้อยละของความก้าวหน้า
โดยเฉลีย่ e-HR, 
enterprise resource 
planning (ERP), 

enterprise content 
management (ECM) 

ร้อยละของความก้าวหน้าโดย
เฉลี่ยของโครงการ e-HR, ERP, 
ECM ตามแผนโครงการ 

100 ร้อยละ 

8. ร้อยละของจ านวน
บคุลากรท่ีมี
ความสามารถตาม
มาตรฐานของ 

เพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีระดับ
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม ที่ อ ง ค์ ก ร
คาดหวงัสงูกวา่ปีก่อน 

10 ร้อยละ 



313 
 

 

ตารางที่    ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของ พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015) 

มมุมอง ตวัชีว้ดั ค าจ ากดัความ เปา้หมาย  หนว่ยนบั 
Competency เฉล่ีย
เพิ่มขึน้ 

การเงิน 

9. ร้อยละของเงินรายได้ที่
เ กิดจากความสามารถ
ของ  พิพิธภัณฑ์ฯ เทียบ
กับงบประมาณที่ ได้ รับ
อนมุตัิจากองค์กร ฯ  
(จ านวนเงิน/บาท) 

การบริหารการเงินและจัดการ
สิ น ท รั พ ย์ /ท รั พ ย า ก ร ท า ง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล
และประสทิธิภาพ 

10 ร้อยละ 

 
กลา่วโดยสรุป มาตรวดัท่ีแสดงดงัตารางมีบทบาทสนบัสนนุกลยทุธ์องค์กรท่ีมุง่ติดตาม

ประสิทธิผลและวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือสนบัสนนุการก าหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ (Strategic 
Execution and Action Plan และ KPI เป็นเคร่ืองมือบริหารทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ซึ่งผู้บริหารโครงการจ าเป็นต้องศกึษาแนวทางการพฒันาดชันีชีว้ดัความส าเร็จ 
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ฯ เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนให้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยฝ่ายงานบริหารและธุรการ 
(ส านกังานเลขานุการ) จดัท ารายงาน “ผลติดตามการด าเนินงาน” อย่างเป็นระบบ แบง่เป็น 3 วิธี 
ดงันี ้

1. ตารางแสดงดชันีชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator) เป็นมาตรวดัใน
การตดิตามขอบเขตปัญหาและระดบัความส าเร็จ/ประสิทธิผลจากการด าเนินงาน 

2. รายงานตามสายงาน (Functional Report) เป็นการเรียบเรียงข้อมลูรายงานผลการ
ปฏิบตังิานตามสายงานประจ าวนั เพ่ือใช้ตดิตามความส าเร็จในการด าเนินงานของหนว่ยงานในแต่
ละฝ่าย 

3. รายงานพิเศษ (Exception Report) เป็นการเรียบเรียงรายงานติดตามผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์และข้อบงัคบัใช้ทางธุรกิจ/หลกัการด้านการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์  
อาจจะมีวิ ธีการบันทึกด้วยระบบการน าเสนอกราฟแสดงรายงานผลประจ าวัน (Routine 
Reporting) เพ่ือใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเปา้หมายกบัผลลพัธ์ และสร้างความสะดวก
แก่ผู้ประเมินผลการด าเนินงาน 
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ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้รูปแบบโครงการ 
 รูปแบบฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจ าเป็นต้องพิจารณาสิ่งส าคญั 3 ด้าน ดงันี ้

1. เง่ือนไขของโครงการ 
2. มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
3. การประเมินผล 

1. เงื่อนไขของโครงการ 
1.1 ผู้ ให้บริการ ประกอบด้วย บคุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 3 ฝ่าย คือ ส านกังาน

เลขานกุาร ฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่ผลงาน โดยท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการ
ส าคญั (DY/8D) ท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานแกนน า มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการทางกลยทุธ์
และพัฒนาธุรกิจของโครงการ ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงาน
บริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี และได้รับสนบัสนุน
งบประมาณประจ าปีจากส านกังบประมาณ  
 1.2 ผู้ รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชนกลุม่เปา้หมาย 3 ประเภท ดงันี ้
 1. เยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา เดก็ อายไุมเ่กิน 15 ปี คา่บริการเข้าชม คนละ 20 บาท 

   2. ผู้ ใหญ่ ค่าบริการเข้าชม คนละ 40 บาท ส่วนกรณีของบุคคลวัยเกษียณ และ
บคุคลพิการ (ฟรี) 
   3. ชาวตา่งประเทศ คา่บริการเข้าชม คนละ 60 บาท 
 4. หน่วยงาน ในกรณีของ หมู่คณะจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจะได้รับ
การยกเว้นค่าบริการเข้าชมปกติ แต่ไม่เก่ียวกับการเข้าชมในกิจกรรมพิเศษ (นิทรรศการชัว่คราว-
พิเศษ) ส าหรับกรณีบุคคลและหมู่คณะจากหน่วยงานต่างประเทศ เสียค่าบริการเข้าชมในอัตรา
พิเศษ (50 บาท) และจะต้องท าหนงัสือขออนญุาตลิว่งหน้า (3 เดือน) 
 5.  สมาชิก ได้รับการลดหย่อนค่าบริการเข้าชม 50% (หมายรวมถึง กิจกรรม
โครงการพิเศษท่ีมีคา่บริการเข้าชม/การอบรม)  
 1.3 ผู้บริหาร 
 เน่ืองจากการจดัโครงสร้างองค์การแบบผสม ซึง่น าโครงสร้างส่วนดีตามหน้าท่ีทาง
ธุรกิจ และโครงสร้างตามการตลาดมาประยุกต์ผสมกัน โดยมีการจัดตัง้บุคคลท่ีประกอบด้วย
หวัหน้าโครงการและสมาชิก ซึ่งได้รับการจดัสรรจากฝ่ายตา่ง ๆ ขององค์กร เ พ่ือโครงการจดัตัง้ ฯ นี ้
เป็นการเฉพาะ เม่ือการด าเนินการโครงการเกิดขึน้ จะให้ความส าคญักับงานการตลาดและการ
ตอบสนองความต้องการและการให้บริการกับลูกค้า สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง



315 
 

 

ทางการแข่งขนัได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการกระจายอ านาจการตดัสินใจแก่หวัหน้าโครงการ และ
สามารถวัดผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน ดงันัน้ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะต้องมี
ความรู้กว้างขวางในธุรกิจการบินและความรู้เฉพาะทางพิพิธภัณฑ์ศึกษา เพราะบางครัง้อาจเกิด
การคานอ านาจระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ และควบคมุให้การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ฯ มีประสิทธิภาพ  
2. มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

2.1 มาตรการ 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมในการก่อตัง้  
2. ลกัษณะของพืน้ท่ีสนบัสนนุโอกาสเชิงธุรกิจ 
3.การขออนุมตัิโครงการใด ๆ ด าเนินการภายใต้นโยบายของบริษัทการบินไทย 

ผู้ รับผิดชอบพืน้ท่ีก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ และสว่นกลางในฝ่ายบริหารอาคารพืน้ท่ีสาขา 
4. รูปแบบการบริหารงานเป็นแบบคณะกรรมการแต่งตัง้ตามกรอบระยะเวลา

บริหารโครงการ 
5. การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ เป็นแบบโครงสร้างจดัการเชิงซ้อน เพ่ือรองรับการ

เติบโตขององค์กร สร้างความยืดหยุ่นและคล่องตวัด้านทรัพยากรบคุคลท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมใน
โครงการตา่ง ๆ และขอบเขตการบริหารในต าแหนง่หน้าท่ี 

6. การสรรหาทุนหรือหุ้นส่วนในโครงการเฉพาะกิจร่วมทุน อาทิ ศนูย์ทรัพยากร
การเรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพการบิน ฯลฯ จากองค์กรพนัธมิตรสายการบินท่ีจะสนบัสนนุแหล่งทุน 
บคุลากรทางเทคนิคและเคร่ืองมือสนบัสนนุในด้านการจดัการเรียนรู้ 

7. การบริหารงบประมาณรายปีจากรัฐบาล และเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
พิพิธภัณฑ์ ฯ เพ่ือพฒันากิจการส่วนธุรกิจและอรรถประโยชน์ต่อสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.2 แนวทางปฏิบตั ิ 
  1. การก าหนดกฏระเบียบในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์บริษัท ฯ ท่ีมีความเป็น
สากล 
  2. การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ
  3. การด าเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของแผนการบริหาร
องค์กรการบนิไทย 
  4. การเผยแพร่เกียรตภิมูิของชาตไิทยควบคูก่บัองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบนิ 
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 5. การพฒันาระบบสารสนเทศใช้ในระบบการบริหารจดัการทรัพยากรองค์การ 
 6. การจดัการทรัพยากรบคุคลท่ีมีอยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพ 
 7. การด าเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี ( 25 - 
-  )   ท่ีสอดคล้องกบัดชันีชีว้ดัความส าเร็จ 
 8. เป็นศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้ หรือ ศนูย์บริการข้อมลูข่าวสาร (THAI Learning 
Resource Center & Information Services เป็นพืน้ท่ีมากกวา่ 1000 ตร.ม. สร้างขึน้ตามมาตรฐาน
ของพิพิธภัณฑ์ระดบัโลก (ระหว่างแหล่งจดัแสดงนิทรรศการและห้องสมุดควบคู่กับกิจกรรมการ
เรียนรู้) อยู่ภายในอาคารก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ (1) พืน้ท่ีแหล่งกระตุ้ น
จินตนาการสร้างแรงบนัดาลใจ   แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  นิทรรศการถาวร และ นิทรรศการ
หมนุเวียน  (2) พืน้ท่ีแสดงแหล่งค้นคว้าเพ่ือตอ่ยอดความคิดสร้างสรรค์ แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่  
THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ  Mini THAI และ  (3) แหล่งบัน เทิ ง 
แบง่เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ Products @THAI 
 9. การประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นประจ าทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสร้างขึน้เป็นของตนเอง เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นหน่วยงานอิสระและสนบัสนนุการจดัการ
เรียนรู้ขององค์กร มิใชห่นว่ยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีทางธุรกิจของบริษัทการบนิไทย ฯ จงึมีองค์ประกอบ
และตวับง่ชีท่ี้เก่ียวข้องเทา่นัน้ 
3. การประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการ ฯ แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ ฯ  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งครอบคลมุในรายละเอียดเก่ียวข้องกบั นโยบาย ปรัชญา กรอบ
แนวคิด สาระส าคัญของสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย การรวบรวมทรัพยากรทาง
วฒันธรรม เอกสารอ้างอิง การศกึษากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ ใช้บริการ/ลกูค้า) การศกึษากรอบโครงการ 
(หลกัวิชาการ องค์ประกอบอาคาร และความต้องการของสงัคม) 

2. การประเมินผลในระหวา่งด าเนินงานโครงการ ฯ เพ่ือทบทวนแผนและปรับแผนของ
โครงการ ฯ เป็นการประเมินด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ซึ่งครอบคลมุในรายละเอียด
เก่ียวกับ แนวทางการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์  งบประมาณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ กรอบเวลา
ด าเนินงาน การจดับุคลากร กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทัศน์โดยรอบโครงการ การประมาณราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ รายการจัดแสดง การตกแต่ง
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ภายในอาคารและวิธีการจดัแสดง การประกวดราคาโครงการ ฯ การติดตัง้วตัถหุรือบรรจทุรัพยากร
ท่ีจดัแสดง และการผลิตส่ือจดัแสดงนิทรรศการ 

3. การประเมินผลรวมเม่ือสิน้สุดโครงการ ฯ เพ่ือค้นหาประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการตามเปา้หมายท่ีก าหนด ซึง่อาจท าได้ตามกรอบระยะเวลาทกุระยะของแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานโครงการ (สัน้และยาว) แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

1) การด าเนินการโครงการ โดยตรวจสอบการจัดแสดง ระบบการรักษาความ
ปลอดภยั ระบบการท าบญัชีวตัถ ุและความพร้อมของบคุลากร 

2) การบริหารงาน โดยประเมินความพึงพอใจผู้ เข้าชม  ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายงานรับผิดชอบแตล่ะแผนก เชน่ การรวบรวมและจ าแนกทรัพยากรวฒันธรรม งานทะเบียน
บญัชี งานนิทรรศการ งานสงวนรักษา และการให้บริการด้านองค์ความรู้กบัสงัคม 
 
ตอนที่  4 รายละเอียดแผนผังพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย สถานท่ีด าเนินการ 
ลกัษณะอาคาร   
 เป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (THAI Learning 
Resource Center & Information Services เป็นพืน้ท่ีมากกวา่ 1000 ตร.ม. สร้างขึน้ตามมาตรฐาน
ของพิพิธภัณฑ์ระดบัโลก (ระหว่างแหล่งจดัแสดงนิทรรศการและห้องสมุดควบคู่กับกิจกรรมการ
เรียนรู้) อยู่ภายในอาคารก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ (1) พืน้ท่ีแหล่งกระตุ้ น
จินตนาการสร้างแรงบนัดาลใจ   แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  นิทรรศการถาวร และ นิทรรศการ
หมนุเวียน  (2) พืน้ท่ีแสดงแหล่งค้นคว้าเพ่ือตอ่ยอดความคิดสร้างสรรค์ แบง่เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่  
THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ  Mini THAI และ  (3) แหล่งบัน เทิ ง 
แบง่เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ Products @THAI 
 
ตอนที่  5 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านการ
พฒันาสงัคมและวฒันธรรม ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง ดงันี ้

5.1 ด้านการศึกษา 
1. เป็นแหลง่ความรู้ข้อมลูขา่วสารในอตุสาหกรรมการบนิ 
2. เป็นแหลง่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 
3. เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพภัณฑารักษ์และสาขา

อตุสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบนิ) โดยท่ีนกัศกึษา นกัเรียน และบคุคลทัว่ไป สามารถเข้ามาฝึกหดั
งานตามข้อก าหนดของหลกัสตูร สถานศกึษาของตนเอง 
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4. เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้าน
ศลิปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพ่ือบริการบนเท่ียวบนิ 

5. เป็นการสนบัสนนุให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของ “สายการบนิแหง่ชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนบัสนนุการเผยแพร่สิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์
ของชาตไิทย 

5.2 ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
1. เป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วม

สมยั-ดัง้เดมิ 
2. เป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของ

ลกูเรือ) 
3. เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบนั เอกสารส าคญั วัสดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กบัพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
4. เป็นศนูย์อนุรักษ์ภาพถ่ายประวัติความเป็นมา กิจกรรมส าคญัทางสงัคมและ

วฒันธรรมทัง้ในและตา่งประเทศ 
5. ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 
6. ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความออ่นน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวฒันธรรมไทย 
7. ก่อให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้าง

นวตักรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้อง
เผชิญปัญหาทางสงัคมและงานบริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเสน่ห์ของเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย 

8. ก่อให้เกิดบคุลิกภาพท่ีดีทัง้ภายในและภายนอก สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม อีกทัง้พฒันาตนเองทางด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

9. เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
5.3 ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     

1. สง่เสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวในด้านพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัทฯ น าสินค้า 
หตัถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชมุชน และผลิตภณัฑ์ด้านการบริการบนเท่ียวบนิมาจดัวางจ าหนา่ย 

2. สง่เสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการจดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการบริการและ

อาหาร โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
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4. ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบท า
หน้าท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์ความรู้ การศกึษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรู้ทางสงัคม 
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม ่

5. ประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาศนูย์เครือข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ   

5.4 ด้านการเมืองการปกครอง             
1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ 

ในระบบการค้าเสรีและการตลาดสากลทางธุรกิจการบนิ 
2. สง่เสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบนิไทย ฯ 
3. สง่เสริมให้เกิดความรักความภาคภมูิใจในองค์กรของตนเอง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทางการ

จดัการ 
5. ท าให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กรในอดีต 
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บทที่ 6 
สรุปการวิจัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยและพัฒนาเร่ือง “รูปแบบการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ”  มี

สาระส าคญั สรุปได้ได้เป็น 3 ส่วน คือ 1. สรุปการวิจยั 2. การอภิปรายผล และ 3. ข้อเสนอแนะ ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
1. สรุปการวิจัย  

1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป คือ การน าเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
จดัตัง้ และผลการประเมินคณุภาพ “ต้นแบบชิน้งาน” ดงันี ้

1.1.1 เพ่ือศึกษาบริบทองค์กร แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวตักรรมและ
ทรัพยากรวฒันธรรมในบริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.1.2 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นและความต้องการของบคุลากรบริษัทการบินไทย ฯ 
ท่ีมีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 

1.1.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริหารบริษัทการบิน
ไทย ฯ ท่ีมีความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 

1.1.4 เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ ช านาญเฉพาะทางเก่ียวกับความ
เหมาะสมของเนือ้หาและความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงงาน (Feasibility Study & Project 
Analysis) ท่ีจะเป็นข้อเสนอ (โครงร่าง) แนวทางการสร้างต้นแบบโครงการพิพิธภณัฑ์ ฯ ท่ีมีความ
สอดคล้องกบับริบททางวฒันธรรมและศกัยภาพขององค์กร   

1.1.5 เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบในความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการการรับรองจากดลุพินิจของผู้ทรงคณุวุฒิ (Judgemental Approach) สู่การน าเสนอ 
ปรับปรุง และขยายผลของ (ร่างต้นแบบ) ท่ีพร้อมจะก าหนดเป็น (ต้นแบบ) โครงการ โดยจดัท าเป็น
คู่มือท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการ การวางแผน และแผน ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
(Practical Model Plan)  

1.2 การด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการทัง้เทคนิคเชิงคณุภาพประกอบกบัเทคนิคเชิงปริมาณ แบง่เป็น 5 ระยะ ดงันี ้ 
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     ระยะท่ี 1: ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา โดยเก็บข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นหลกั แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

1. การวิจยัเอกสาร (Document Study)  
   1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มสารสนเทศข้อมูลท่ีมี
ความหลากหลายและมีแบบแผนส าคญัร่วมกนั (Maximum Variation & Patterns) ได้แก่ เอกสาร 
ต าราวิชาการ ส่ือสนเทศ และงานวิจยัท่ีสมัพนัธ์กบัหวัเร่ืองวิจยั จ านวน 3 กลุม่ คือ (1) รูปแบบการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ (7 ฉบบั) (2) โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ (4 ฉบบั) และ (3) การบริหารและจดัการ
พิพิธภณัฑ์ (16 ฉบบั) 
  1.2  วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงผสม 
(Mixed Purposeful Sampling) จากดลุพินิจของผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกตามเกณฑ์วตัถปุระสงค์ 
และเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้จากการปริทรรศน์ (Judgemental Sampling Objectives) บนฐาน
คติเชิงสาระท่ีจ าเป็นและพอเพียง เพ่ือสะท้อนให้เห็นวา่ คา่ความจริงอนัหลากหลาย (True Value) 
สง่ผลให้ผู้วิจยัได้พิสจูน์ ตรวจสอบมิตแิละขยายมมุมองท่ีกว้างขึน้ตอ่การศกึษาสารสนเทศเหล่านัน้
ตามระเบียบวิธีเชิงคณุภาพ (Mixed Purposeful Data Base) 
  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยจดัการข้อมลูสารสนเทศ แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้
  1.3.1 ขัน้จดัเตรียมข้อมลูเชิงคณุภาพเบือ้งต้น เป็นการปริทรรศน์ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเก็บไว้ในศนูย์บรรสารตามปกติในสงัคมและองค์กร ฯ โดยการส ารวจและตรวจสอบ
ตวับทวิเคราะห์หรือเอกสารท่ีรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 6 ด้าน คือ (1) แหลง่ท่ีมา
แหง่สาระ (2) กระบวนการ (3) ตวั “สาระ” หรือ “ข้อความ” (4) วิธีถ่ายทอด “สาร” (5) ผู้ รับสาร และ 
(6) กระบวนการ “ถอดความหมาย” ของสาร เป็นต้น จึงน ามาจดัการสถานภาพทางความรู้ และ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความเป็นไปได้ของสาระท่ีได้ค้นพบ ก่อนท่ีจะได้คุณลักษณะเชิง
ข้อมูลคุณภาพท่ีเป็นไปตามเป้าประสงค์ในขัน้การจัดเตรียม พร้อมทัง้ประเมินแบบแผนวิธีการ
จดัเก็บร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
  1.3.2 ขัน้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดท่ีระบุไว้ในบทน า (บทท่ี 1) โดยตรวจสอบ จ าแนกประเภทข้อมูลและ
คณุลกัษณะ เปรียบเทียบ ร่างข้อสรุปและก าจัดข้อมูลท่ีขาดสภาพวิสยั สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
พิสจูน์ข้อสรุปแบบอปุนยัสูน่ามธรรม และสรุปผลการวิจยัเอกสาร 
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  1.3.3 ขัน้สรุปผล เป็นการประเมินวิธีการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศตาม
แบบแผนท่ีก าหนด เพ่ือพิสจูน์ข้อบกพร่องกระบวนทศัน์เชิงคณุภาพ โดยสามารถบรรยายข้อความ
สารสนเทศและแนววิเคราะห์ข้อความหรือเอกสาร แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ใช้วิธีการเชิง
ปริมาณอย่างเป็นระบบและเน้นความเป็นวตัถวุิสยัแบบอิงกรอบทฤษฎี (2) ส ารวจแนวความคิดท่ี
ปรากฏในข้อมูลสารสนเทศ ไม่พยายามหาความหมายซ่อน และไม่เน้นการตีความ และ  (3) ไม่
พยายามใส่ความคิดความรู้สึกของผู้ วิจัยในกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หา เป็นต้น จากนัน้จึง
ด าเนินการประมวลผลข้อมลูสารสนเทศท่ีวิเคราะห์ได้และสรุปผลข้อเท็จจริง โดยท่ีพิสจูน์บทสรุป 
(Trustworthiness) แบบการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) อยา่งถ่ีถ้วน กบัอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะ (Member Checks) พร้อมตรวจสอบกระบวนการแสวงหาความรู้
จากหลกัฐานเหลา่นัน้อยา่งสมเหตผุล (Methodological/Logical)  

1.4 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจยั มี 2 ประเภท คือ (1) เคร่ืองมือสนบัสนุน
การจดัการข้อมูล ได้แก่ โน๊ตบุคบนัทึกข้อมูล อุปกรณ์ไอแพด และแบบส ารวจข้อมูลสารสนเทศ 
และ (2) เคร่ืองมือสนบัสนนุการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้วิจยัเสมือนเป็นเคร่ืองมือการวิจยั 

1.5 วิธีการวิเคราะห์ มี 3 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปสาระส าคญั 
(2) การสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งทางความคดิ และ (3) การสามเส้าข้อมลู 

2. การก าหนดพืน้ท่ีศกึษา (Designated Field Study)  
 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย (อาคาร) ส านกังานพืน้ท่ีอัน

เป็นทรัพย์สินของบริษัทการบินไทย ฯ ในจังหวัดกรุงเทพ ฯ (Population) และ คุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง แสดงความเป็นพลวัติขององค์กรการบินไทย กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
วฒันธรรม เพ่ือความยัง่ยืนในกระแสวฒันธรรมและบริบทชุมชนภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นตวัแทน
ของประชากรเปา้หมายท่ีจะสนบัสนนุหรือหกัล้างแนวคิดท่ีใช้ส าหรับยืนยนัข้อสรุปจากผลการวิจยั
ท่ีค้นพบท้ายสุด หรือ คณุสมบตัิและคณุลกัษณะครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกท่ีมีข้อมูลหลัก สถานท่ี 
เหตกุารณ์หรือกระบวนการใดๆ ท่ีเป็น “information cases” (Quinn, 2015: 264)  

   2.2 วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่าง โดยเลือกตวัอยา่งศกึษา (พืน้ท่ีกรณีศกึษา) แบบ
ยึดจุดมุ่งหมายของการวิจยัเป็นหลกั (Purposeful Sampling) โดยสุ่มตวัอย่างจ าเพาะ 3 สถานท่ี 
ได้แก่ (1) อาคารส านกังานใหญ่ (เขตจตจุกัร) (2) อาคารศนูย์ฝึกอบรม (เขตหลกัส่ี) และ (3) อาคาร
ศนูย์ปฏิบตักิารบริษัท ฯ (เขตบางพลี)  

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยจดัการข้อมลูสารสนเทศในพืน้ท่ีกรณีศึกษา
ทัง้ 3 แหง่ แบง่เป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
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 2.3.1 การออกแบบการศกึษาภาคสนามเฉพาะกรณี 
 2.3.2 การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาเฉพาะกรณี 
 2.3.3 การเลือกประเภทและแบบการศกึษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ 
 2.3.4 การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมการวิจัยและการ

ส ารวจเย่ียมสนามวิจยั 
 2.3.5 การเลือกวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความเช่ือถือได้

ของข้อมลูพืน้ท่ีศกึษาเฉพาะกรณี 
 2.3.6 การประเมินคณุภาพการออกแบบภาคสนามเฉพาะกรณี 
 2.3.7 การสรุปผลการวิจยัภาคสนามเบือ้งต้น 
 2.4 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัย (1) เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการข้อมูล 

ได้แก่ โน๊ตบคุบนัทึกข้อมลู อปุกรณ์ไอแพด และแบบส ารวจทรัพยากรท่ีมีคณุค่าทางวฒันธรรม แบบ
ประเดน็สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในองค์กร/ภณัฑารักษ์ และ แบบประเดน็สมัภาษณืกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการ และ (2) เคร่ืองมือสนบัสนนุการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้วิจยัเสมือนเป็นเคร่ืองมือการวิจยั 

 2.5 วิธีการวิเคราะห์ มี 2 วิธี คือ (1) SWOT ANALYSIS และ (2) การวิเคราะห์
เนือ้หา – ในขัน้ตอนท่ี (2.3.5) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมลูหลกัและ
ท าการตรวจสอบร่องรอย (Member Checking & Audit Trial) โดยตรวจสอบความแตกตา่ง/คล้ายคลึง
ของความคิดคนใน (Emic) กับ คนนอก (Ethic) หรือ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า  (Data 
Triangulation)  

 
 ระยะท่ี 2: ส ารวจความคิดเห็นและประเมินความต้องการของกลุ่มประชากร
เปา้หมาย โดยส ารวจความคดิเห็นและประเมินความต้องการของกลุม่ประชากรเปา้หมายท่ีมีความ
คาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย โดยเปรียบเทียบจากลกัษณะทางประชากร 
สถานภาพทางสงัคม-เศรษฐกิจ พฤตกิรรมและกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคดิเห็น เจต
คติ และความเช่ือของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาบรรยายข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ลกัษณะท่ีพงึประสงค์อ่ืน ๆ และปฏิกริยาท่ีตอบสนองท่ีแท้จริงของกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูออกมาให้ได้มาก
ท่ีสดุ ดงันี ้
 2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ได้ก าหนดกลุม่ประชากรศกึษาเพียงแหง่เดียวในระยะ
ท่ี 2 คือ บคุลากรของบริษัทการบนิไทย ฯ โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท กลา่วคือ (1) ผู้ รับบริการ และ 
(2) ผู้ให้บริการ 
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 2.2 วิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มบุคลากรประจ าการในฝ่ายการบริการบน
อากาศยานและภาคพืน้ ของบริษัทการบินไทย ฯ จ านวน 400 คน (Purposive Sampling) และ
กลุ่มผู้ บริหารและผู้ เก่ียวข้องในระดับหัวหน้าหน่วยงานในสายงานบริการบนอากาศยานและ
ภาคพืน้ จ านวน 50 คน (Purposive Sampling)  
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

2.3.1 จัดท าหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุญาตและ   
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.3.2  ประสานงานกบัหนว่ยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเก็บข้อม ู
2.3.3  ด าเนินการสง่เอกสาร 
2.3.4  ก าหนดวนัรับเอกสาร  
2.3.5 จดัเตรียมข้อมลูสูก่ระบวนการวิเคราะห์   

 2.4 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจยั แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 2.4.1 เคร่ืองมือสนบัสนุนการจดัการหลกั ประกอบด้วย แบบสอบถามส าหรับ
บคุลากรและผู้บริหารบริษัทการบินไทย ฯ (ชดุเคร่ืองมือเดียวกนั) 
  2.4.2 เคร่ืองมือทางสถิติ โดยประยกุต์หลกัการทางสถิติเบือ้งต้น ได้แก่ (1) ร้อย
ละ (Percentage) (2) ค่าเฉล่ีย (Mean) (3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4) 
คา่มธัยฐาน (Median)   
 2.5 วิธีการวิเคราะห์ โดยการใช้ชดุโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูปเพ่ือสงัคมศาสตร์ 
(SPSS -Statistical Package for the Social Science) ทัง้ในส่วนด าเนินการทดสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือในด้านความเท่ียง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach (α = 0.99) 
และในด้านความตรง (IOC) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์ตัง้แต ่0.5 
ขึน้ไป และในกรณีท่ีข้อค าถามมีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามต ่ากว่า 0.5 และเป็น
หวัข้อท่ีมีเนือ้หาส าคญั จ าเป็นต้องน ามาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 

 
ระยะท่ี 3: ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ โดยส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างมีระบบ โดยใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชมุในการ
พิจารณาให้ทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ ดงันี ้
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 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาในระยะท่ี 3 คือ ผู้
ช านาญเฉพาะทาง แบ่งเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์ (2) นกัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และ (3) บคุลากรธุรกิจการบนิ 
 3.2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง  โดยวิ ธีการสุ่มกลุ่มผู้ ช านาญเฉพาะทาง (Purposeful 
Sampling) จากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญต่องานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ี
สะท้อนปัญหาเก่ียวข้องกับงานวิจยันี ้จ านวน 3 กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทัง้สิน้ 15 ท่าน จากเดิมท่ี
ก าหนดไว้ 19 ท่าน คือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์-5 ท่าน (2) นักการศึกษานอกระบบโรงเรียน-5 
ทา่น และ (3) บคุลากรธุรกิจการบนิ ไทย ฯ-5 ทา่น จ านวน 15 ทา่น   
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.3.1 จัดท าหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูประสานงานกบัหนว่ยงาน เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเก็บ
ข้อมลู 

3.3.2 ด าเนินการสง่เอกสารทางไปรษณีย์/ผู้วิจยัจดัสง่ด้วยตนเอง (รอบท่ี 1-4) 
 3.3.3 ก าหนดวนัรับเอกสาร  

3.3.4 จดัเตรียมข้อมลูสูก่ระบวนการวิเคราะห์ตามเดลฟายเทคนิค (รอบท่ี 1-4 
3.3.5 สรุปผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
3.3.6 ท าการยกร่าง (ต้นแบบ) โครงงาน ท่ีเป็นข้อสรุปในขัน้ตอนเดลฟายเทคนิค 

 3.3.7 น า (ต้นแบบ) โครงงานท่ีถกูร่างขึน้ ไปพบคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน า ก่อนน าไปเข้าสูก่ระบวนการทดสอบความสมบรูณ์ของเคร่ืองมือท่ี
เป็นแนวทางของโครงการจดัตัง้ (ระยะท่ี 4) 

3.4 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ (1) เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดและเป็นแบบประเด็นค าถามกว้าง ๆ ครอบคลมุปัญหาท่ีจะศกึษา และผ่านกระบวนการ
วดัคา่ความตรงของเคร่ืองมือ – รอบท่ี 1 และ (2) แบบสอบถามปลายปิด (มาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดบั) – รอบท่ี 2 และ 3 
 3.5 วิธีการวิเคราะห์ โดยค านวณหาคา่มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ คา่
พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยการใช้ชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูปเพ่ือ
สงัคมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social Science) เพ่ือการประมวลผลทางสถิติ
กบัค าตอบท่ีได้รับของชดุเคร่ืองมือวิจยัส าหรับรอบท่ี 2 – 3 โดยอิงการแปลความตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ค าตอบของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้หมด (มุ่งตรวจสอบ “ค่าระดับความคิดเห็น
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สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง” จากค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ – Delphi Technique) 
ก่อนน ามาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิประกอบกันกับค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะ ก่อนเข้าสูก่ารวิจยัระยะท่ี 4 

  
 ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบ โดยทดสอบความสมบูรณ์เชิง
รายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่างต้นแบบ” โครงงานท่ีพฒันาขึน้ จากผลการศกึษาและวิเคราะห์
ข้อมลูความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (ระยะท่ี 3) โดยอาศยัดลุพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 
ท่าน (N = 5) ได้อนเุคราะห์เวลาในการตรวจสอบ วิพากษ์ และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” ซึ่งทกุท่านจะมี
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่แนวทางการด าเนินโครงการ ฯ เพ่ือให้ผู้วิจยัได้น าประเด็นข้อบกพร่องท่ี
ยงัคงมีอยูน่ ามาปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดเป็น “ตน้แบบ ช้ินงาน”  ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นได้
สงูใน “รูปแบบโครงการ ฯ” และเพ่ือให้ผู้วิจยัได้น าผลข้อมลูเชิงทดสอบเป็นแนวทางน าร่องท่ีจะสร้าง
กลยทุธ์การบริหารจดัการโครงการ ฯ บรรจไุว้ในแผนงานของรูปแบบการจดัตัง้ ฯ  
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ก าหนดกลุ่มประชากรศึกษาในระยะท่ี 4 คือ ผู้
ช านาญเฉพาะทาง แบ่งเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์ (2) นกัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และ (3) บุคลากรธุรกิจการบิน หรือ ผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิ เง่ือนไข หรือความช านาญ
พิเศษ โดยตรงตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีก าหนดไว้ 
 4.2 วิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ได้แก่ ภณัฑารักษ์ช านาญการพิเศษ (3) นกัการศกึษานอกระบบโรงเรียน (2) 
และบคุลากรช านาญการพิเศษ (1) โดยอาศยัเกณฑ์การคดัเลือกท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้  
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1: การจดัเตรียมความพร้อมในการสมัภาษณ์ 
ขัน้ท่ี 2: การด าเนินการสมัภาษณ์ 
ขัน้ท่ี 3: การสรุปผลข้อมลู 

4.4  ประเภทของเคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย 2 ประเภท ดงันี ้
4.4.1 แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ประเมินรูปแบบการ

ด าเนินงานโครงการ ฯ  โดยใช้ดุลพินิจของผู้ ทรงคุณวุฒิ (Open-ended items / Structured or 
Standardized Interview Schedule) 

4.4.2 แบบฟอร์มการประเมินคณุภาพท่ีเป็นข้อค าถามสเกลท่ีมุ่งวัดระดบัคะแนน
ของความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ฯ โดยใช้ดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
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เช่ียวชาญในทฤษฎีนัน้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีท่ีน ามาใช้นิยามโครงสร้าง
องค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด และรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” (5 Scale Items/Evaluation 
Form or Problem Information Evaluation for the Construct Validity)  

4.5  วิธีการวิเคราะห์ มี 2 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์เนือ้หา และ (2) ชุดโปรแกรม
วิเคราะห์สถิตสิ าเร็จรูปเพ่ือสงัคมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social Science) 

 
ระยะท่ี 5: สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ปริทรรศน์วรรณกรรมเก่ียวกบั “การพฒันาคูมื่อการด าเนินงานโครงการ” 
 2. พฒันาร่างคู่มือ “คู่มือการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน 

ไทย” 
3. น าร่างคู่มือ ฯ ไปขอรับค าปรึกษาและข้อแนะน ากับคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
4. ปรับปรุงและแก้ไขจดุบกพร่อง จึงน าร่างคูมื่อ ฯ (ฉบบัแก้ไข) ไปตรวจสอบคณุภาพ

ของรูปแบบ ฯ โดยใช้ดุลพินิจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม (การวิจัยระยะท่ี 4) เพ่ือสร้างความ
ชัดเจนและมีความเป็นปรนัยสอดรับกับผลการวิจัย ทัง้สิน้ 4 ระยะ โดยลงมือปฏิบัติการสร้าง 
(ต้นแบบ) โครงการ ฯ บรรจใุนคูมื่อการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย
อยา่งเป็นระบบ 

5. เสนอผลข้อมูลรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ฯ (วิทยานิพนธ์) ดงัปรากฏผลข้อมูล
รูปแบบ ฯ ในบทท่ี 5  

 
1.3 ผลการวิจัย 

  ในสว่นของผลการด าเนินวิจยัทัง้สิน้ 5 ระยะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ระยะที่ 1: ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา  

ระยะท่ี 1: ผลส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา  เป็นแหล่งข้อมูลเชิง
คณุภาพเทา่นัน้ ประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้

1. การวิจยัเอกสาร พบว่า 1.1) ความรู้จากสารสนเทศท่ีสงัเคราะห์ได้สามารถน าไปสู่
กระบวนการพัฒนากรอบความคิดการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (Predetermined 
Conceptual Framework) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
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1.2) ความรู้จากสารสนเทศท่ีสงัเคราะห์ได้น าไปสู่กระบวนการพฒันากรอบความคิดเชิงทฤษฎี 6 
มโนทัศน์ คือ การจัดการพิพิธภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการตลาด การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การวิจยัแบบเดลฟายเทคนิค และการพฒันา “รูปแบบ” 1.3) ความรู้จาก
สารสนเทศท่ีสงัเคราะห์ได้น าไปสู่การออกแบบแผนการวิจยัท่ีเป็นแบบผสานวิธีวิจยั ประกอบด้วย 
5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1: ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา ระยะท่ี 2: ส ารวจความ
คิดเห็นและประเมินความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ระยะท่ี 3: ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบ และ 
ระยะท่ี 5: สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจัย 1.4) ความรู้จากสารสนเทศท่ี
สงัเคราะห์ได้น าไปสู่การก าหนดองค์ประกอบต้นร่างและประเด็นศกึษาดงัท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์
เฉพาะเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1: 
ข้อมูลทั่วไป ตอนท่ี 2: ความคิดเห็นในด้านการด าเนินโครงการจัดตัง้ ฯ และ ตอนท่ี 3: ความ
ต้องการในด้านรูปแบบ ฯ 1.5) ความรู้จากสารสนเทศท่ีสังเคราะห์ได้น าไปสู่ การก าหนด
องค์ประกอบต้นร่างและประเด็นศึกษาดงัท่ีระบุไว้ในวตัถุประสงค์เฉพาะเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยท่ีเป็นมิตแิบบกว้าง ซึง่จะต้องน าองค์ประกอบท่ีได้จากการปริทรรศน์ไป
กลั่นกรองร่วมกับ ระยะท่ี 3 ประกอบด้วย 2 ลักษณะกว้าง ๆ ได้แก่ 1. ความคิดเห็นในด้าน
องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ ฯ”  และ 2. ความคิดเห็นในด้าน “การบริหารและด าเนินงาน 
ฯ” 1.6) แนวทางการพัฒนาและตรวจสอบคุณเคร่ืองมือการวิจัย โดยท่ีพัฒนาขึน้จากกลุ่ม
นกัวิชาการเชิงคณุภาพ อาทิ Guba & Lincoln (1985) สภุางค์ จนัทวานิช (2557) สชุาติ ประสิทธ์ิ
รัฐสินธ์ (2554) ฯลฯ (ดงัแสดงไว้ในภาคผนวก)  

2. การวิจยัภาคสนาม พบว่า 2.1) บริบทองค์กรบริษัทการบินไทย แหล่งเรียนรู้ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต นวตักรรม และทรัพยากรวฒันธรรมของบริษัทฯ มีแนวทางการศกึษา แบง่เป็น 6 
ช่วงเวลา คือ ทศวรรษท่ี 2502-2511, 2512-2521, 2522-2531, 2532-2541, 2542-2551 และ 
2552-ปัจบุนั 2.2) กรอบเชิงตวัแปรศกึษาและเชิงองค์ประกอบพืน้ท่ีกรณีศกึษา สามารถเป็นเกณฑ์
วิเคราะห์ร่วมกบัแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจดัการ โดยเฉพาะเก่ียวข้องกับการ
บริหารองค์กร อาทิ Daft (2014) สาคร สขุศรีวงศ์ (2557) ฯลฯ (ดงัแสดงไว้ในภาคผนวก) ซึ่งผู้วิจยั
ได้ก าหนด 4 ด้าน คือ 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2. ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชน (หน่วยงาน) 
และบุคคลภายนอก 3. ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และ 4. แนวทางการอนุรักษ์
และการจดัแสดงทรัพยากรทางวฒันธรรม และ 2.3) ผลข้อมลูการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 
และ 2 (ภณัฑารักษ์และนกัวิชาการด้านจดัการความรู้) ประกอบกบั ความเห็นของบคุลากรปัจจบุนั
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ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าการและครัง้คราวต่างลงความเห็นว่า ศนูย์ฝึกอบรมบุคลากร ฯ (หลกัส่ี) มี
ความเหมาะสมส าหรับพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและตามอัธยาศัย รวมทัง้เป็นแหล่ง
จดัเก็บ รวบรวมอปุกรณ์ ข้อมลูทางธุรกิจ ศนูย์ระบบควบคมุการเรียนการสอน และงานพฒันาและ
ฝึกอบรมหน่วยงานส าคญั ๆ ของบริษัทการบินไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างเป็นพืน้ท่ีเฉพาะ
และมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย   
 
ระยะที่ 2: ส ารวจความคิดเหน็และประเมินความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
 

2.1 ผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถาม  
 
ชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ี 2.1.1 กลุม่ผู้ รับบริการ (บคุลากรบริษัท ฯ) 
ชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ี 2.1.2 กลุม่ผู้ให้บริการ (ผู้บริหารบริษัท ฯ) 

 
ชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ี 2.1.1 กลุม่ผู้ รับบริการ (บคุลากรบริษัท ฯ / N = 312)  
 

 ตอนท่ี 1: แสดงผลข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

 จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มบุคลากรบริษัท ฯ ท่ีมี
ความคาดหวังต่อโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ผลการวิจยัพบว่า ... บุคลากรท่ีร่วม
ตอบแบบสอบถามครัง้นีส้่วนใหญ่ เป็นเพศ (หญิง) ร้อยละ 75.3 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 58 มี
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ94.6 เป็นบุคลากรบนเท่ียวบิน (กัปตนัและลูกเรือ) ร้อยละ 
67.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริษัท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 66.3 นอกจากนี ้
บุคลากรดงักล่าว ร้อยละ 64.7 มีประสบการณ์ในการเย่ียมชม และ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
พิพิธภณัฑสถานมาบ้าง ร้อยละ 57.1    
 ตอนท่ี 2: แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้านการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ฯ
 ตอนท่ี 2.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ (บทน า/ข้อเสนอโครงการ) 
 ผลการวิจยัพบว่า ... บคุลากร ฯ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผน
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ เพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในขัน้
ก าหนดร่างของ “บทน า” ท่ีจะร้อยความเรียงเป็นอนเุฉทของข้อเสนอโครงการ โดยปรากฏผลข้อมลู
ความคดิเห็นของบคุลากร ฯ อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน ดงันี ้



330 
 

 

 ดา้นหลกัการและเหตผุล  ในเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ดงันี ้ 

1. โครงการการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย เป็นภาพลกัษณ์แห่งความส าเร็จ
ของบริษัทในอดีตจะท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
สามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคณุคา่มากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชีวิตของกลุม่คนเหลา่นัน้น ามาซึง่วิถีการจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

2. เป็นฐานข้อมลูส าหรับศกึษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวท่ีสามารถ
ส่ือถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีมีคณุคา่ต่อการศกึษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวโยงกับประวัติ
ความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างการบริหาร ชีวประวตัิบคุคล ภาพเก่าท่ีทรงคณุคา่ตอ่สงัคมไทย 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการสร้างผลิตภัณฑ์การบริการอากาศยาน 
ศลิปะและเทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบนิ 

3. บริษัทการบินไทย ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของสงัคมไทยในชาติท่ี
จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วฒันธรรมกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทางเทคโนโลยีการบนิสากล ทศันศลิป์ในอากาศ
ยานของบริษัท ฯ  แหล่งเรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแต่ละ
สว่นงาน 

4. พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริมการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
เพ่ือการศกึษาตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 ดา้นวตัถปุระสงค์ ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของข้อความ
เรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ดงันี ้ 

1. สร้างความเพลิดเพลินและสนุทรียภาพแก่ประชาชนทัว่ไป  
2. สร้างความตระหนกั หวงแหน รักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการบิน

ไทย 
3. บริการค้นคว้าข้อมลูทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ

อาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ (ภารกิจในฝ่ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 
4. สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีมีความเหมาะสม

ตอ่กลุม่ผู้ รับบริการ 
5. บริการค้นคว้าข้อมลูทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ

อาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ (ภารกิจในฝ่ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 
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 ด้านประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์ ในเกณฑ์ระดบั มาก ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้
 1. การศกึษา  
 - เป็นแหลง่ความรู้ข้อมลูขา่วสารในอตุสาหกรรมการบนิ 
 - เป็นแหลง่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 
 - เป็นการสนบัสนนุให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของ “สายการบินแห่งชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนบัสนุนการเผยแพร่สิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์
ของชาตไิทย 
 - เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพภัณฑารักษ์และสาขา
อตุสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบนิ) โดยท่ีนกัศกึษา นกัเรียน และบคุคลทัว่ไป สามารถเข้ามาฝึกหดั
งานตามข้อก าหนดของหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเอง 
 - เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้าน
ศลิปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพ่ือบริการบนเท่ียวบนิ 

2. การพฒันาสงัคมและวฒันธรรม  
- เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายประวัติความเป็นมา กิจกรรมส าคัญทางสังคมและ

วฒันธรรม ทัง้ในและตา่งประเทศ 
- เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบัน เอกสารส าคัญ วัสดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กบัพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
  - ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ 
 - ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความออ่นน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวฒันธรรมไทย 
 - ก่อให้เกิดทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างนวตักรรม 

โดยประยกุต์ใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้องเผชิญปัญหา
ทางสงัคมและงานบริการในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 - ก่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดีทัง้ภายในและภายนอก สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม อีกทัง้พฒันาตนเองทางด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

 - เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
 - เป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของ

ลกูเรือ) 
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 - เป็นการอนรัุกษ์มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วมสมยั-
ดัง้เดมิ 

3. การพฒันาเศรษฐกิจ  
 - ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวในด้านพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น าสินค้า
หตัถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชมุชน และผลิตภณัฑ์ด้านการบริการบนเท่ียวบนิมาจดัวางจ าหนา่ย 
 -ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบท าหน้าท่ี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทาง
สงัคม เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม ่
 - ส่งเสริมแนวความรู้นวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ด้านการบริการและอาหาร 
โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
 - สง่เสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการจดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 
 - ประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศนูย์เครือข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ

4. การเมืองการปกครอง  
- สง่เสริมให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กรในอดีต 
- สง่เสริมให้บคุลากรรุ่นใหมไ่ด้รับรู้วฒันธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทางการจดัการ 
- ท าให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กรในอดีต 
- สง่เสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ 
- สง่เสริมให้เกิดความรักความภาคภมูิใจในองค์กรของตนเอง 

 
    ทัง้นี ้บุคลากร ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนโครงการ ฯ จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าชม โดยเฉพาะส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ีเป็น นิสิต นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษา
ตา่ง ๆ เป็นหลกั และ โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมาก ควรรีบด าเนินการ ซึง่อยู่
ในเกณฑ์ระดบั มาก  

 
 ตอนท่ี 3:  แสดงผลข้อมูลความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัท
  การบนิไทย  
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 ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
  
 ผลการวิจัยพบว่า ... บุคลากร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน “การจดัการโครงการ ฯ” เพ่ือน าไปสู่
การพฒันาด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลข้อมลูความต้องการ
ในประเดน็การจดัการ 4 ด้าน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก – ปานกลาง ดงันี ้
 3.1.1 สถานที่และอาคาร บุคลากร ฯ มีความต้องการให้ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ฯ 
(เขตหลกัส่ี) เป็นสถานท่ีในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ (สถานท่ีจะใช้ในการจดัตัง้ ฯ) อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
มาก สมควรมีการจดัสร้าง รูปแบบอาคารพิพิธภณัฑ์ ท่ีดดัแปลงจากอาคารเดิมท่ีมีอยู่ โดยมีการ
ปรับภมูิทศัน์และปรับปรุงสภาพอาคารท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ หรือ อาจเป็น
อาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้นการออกแบบท่ีทนัสมยัและเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ไทย  
โดยเฉพาะการจดัเตรียม ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีมีความจ าเป็น เช่น การสร้างระบบการปอ้งกนั
อคัคีภยั การจดัเตรียมปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับผู้พิการ และรถเข็นส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ  

3.1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ บคุลากร ฯ มีความต้องการให้สายกลยทุธ์และพฒันา
ธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการส าคัญ ) มีบทบาทส าคัญกับการท าหน้าท่ีเป็น  
หน่วยงานแกนน า อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก  โดยท่ีมี ลกัษณะการด าเนินงาน แบบพิพิธภณัฑ์องค์กร
หรือหน่วยงานอิสระภายใต้สงักัดหน่วยงานแกนน าของบริษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงานทาง
ราชการให้การสนบัสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้บุคคล เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรม ฯ นัน้ มีความ
ต้องการให้มีการแตง่ตัง้บคุคล ท่ีมาจากหน่วยงานส าคญัของบริษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ายส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่สนบัสนนุการถวายบินแก่ (DD-D), สาย
กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั), สายการพาณิชย์ (DN), 
สายการเงินและการบญัชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – 
ฝ่ายวางแผนการพฒันาบคุลากรและบริหารจดัการความรู้ขององค์กร; DB-DW ฝ่ายบริหารทัว่ไป; 
DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สายปฏิบตัิการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า (DA), การบริการ
ภาคพืน้ (D1), ฝ่ายชา่ง (DT) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก และ ยงัมีความต้องการให้มีการแตง่ตัง้บุคคล
จากองค์กรภายนอก ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินงานและบริหาร
โครงการ ฯ อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มาก – ปานกลาง  
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กลา่วอีกนยัหนึง่ได้ว่า พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย เป็นหนว่ยงานอิสระภายใต้สงักดั
หนว่ยงานแกนน า คือ สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั) 
และมีหน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี ้บุคลากร ฯ มีความคิดเห็นและ
ความต้องการสอดคล้องกัน อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ในด้าน งบประมาณและรายได้ มาจากส่วน
งบประมาณหลกัจากการสนบัสนนุของกรุงเทพ ฯ อยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสดุ และ แหล่งทีม่าของรายได้
เสริม มี 3 วิธีหลัก คือ (1) ให้เช่าส่ือวัสดุอุปกรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม (2) จ าหน่ายของท่ีระลึกและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ และ (3) จ าหนา่ยบตัรเข้าชม ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 

3.1.3 การประชาสมัพนัธ์ บุคลากร ฯ ให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ก าหนด ช่องทางการใหค้วามรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก กบั ศนูย์
ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ ผู้น าชมุชน และ กรมประชาสมัพนัธ์ในสว่นกลาง เพ่ือเผยแพร่ทัง้
ทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นล าดบัแรก นอกจากนี ้บุคลากร ฯ ยังได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
วิธีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี   คือ 
โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง หนงัสือพิมพ์ จดหมายข่าว/แผ่นพบั โปสเตอร์/ปา้ยประกาศ วารสาร 
และหนงัสือเชิญ (ตามล าดบั)  
   3.1.4 การให้ความร่วมมือ บุคลากร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ 
วิธีการให้ความร่วมมือ ในการด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์
ระดบัมาก – ปานกลาง คือ (1) ช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา เข้าชม
พิพิธภณัฑ์ ฯ (2) ช่วยในการสืบค้นข้อมลูหรือเล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศกึษา 
(3) ช่วยแนะน าแหล่งหรือบคุคลท่ีจะบริจาคสิ่งของท่ีมีคณุคา่ตอ่การอนรัุกษ์เป็นมรดกขององค์กร
การบนิไทย (ตามล าดบั)    

 
 ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
   3.2.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
   3.2.2 ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก 
 
 ผลการวิจัยพบว่า ... บุคลากร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ  ในด้าน “การออกแบบการจัดแสดง
หรือสือ่แสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ” และ “ความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมทางเลือก” เพ่ือน าไปสู่
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การพัฒนางานจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ และ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบของ
กิจกรรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีผลงานของส่ือท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์สามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจส าหรับผู้ เข้าชม และความพึงพอใจสูงสดุกับรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ โดย
ปรากฏผลข้อมลูความต้องการในภาพรวม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก – มากท่ีสดุ ดงันี ้
 3.2.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ  
 3.2.1.1 วิธีการทีจ่ะสนบัสนนุการจดันิทรรศการและสือ่แสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
ฯ ใหเ้กิดความเหมาะสม  
   พบว่า บุคลากร ฯ มีความต้องการให้บริษัทการบินไทย ฯ เป็นฝ่าย
ก าหนดเนือ้หาจัดแสดงและออกแบบการจดัแสดง โดยท่ีด าเนินการว่าจ้างเอกชนสร้างสิ่งท่ีจะ
น ามาแสดง จดัเป็นวิธีการท่ีจะสนบัสนุนการจดันิทรรศการและส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ให้
เกิดความเหมาะสม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก  

3.2.1.2 มูลเหตทีุจู่งใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
  พบวา่  บคุลากร ฯ มีความต้องการให้หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ ให้เน้นความส าคญัเก่ียวกับด้านการออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ  อนัเป็นมูลเหตจุูงใจท่ีกลุ่มผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดเม่ือมีโอกาสเยือน
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด ทุกด้าน คือ (1) วตัถุสิ่งของท่ีจดัแสดง 
การบริการและประชาสัมพันธ์ (2) การบริการและประชาสัมพันธ์ (3) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
สิ่งของท่ีระลกึ (4) กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิงและผ่อนคลาย (5) เนือ้เร่ืองท่ีจดัแสดง (6) เทคนิคการ
จดัแสดง และ (7) กิจกรรมตา่งท่ีนา่สนใจ เชน่ การแสดง การประกวด การแขง่ขนั (ตามล าดบั)  

3.2.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ 
 3.2.1.3 ความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมทางเลือก 
 พบว่า บุคลากร ฯ มีความต้องการให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ ได้เน้นความส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานด้านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ส าหรับ
กลุ่มผู้ รับบริการท่ีหลากหลาย โดยท่ีบุคลากร ฯ มีความเห็นตรงกันกับความเป็นไปได้ของการจดั
กิจกรรมทางเลือก อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ทุกด้าน คือ (1) นิทรรศการ (2) การฉายภาพยนตร์ 
สไลด์มลัตวิิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ (3) สมันา ประชมุ อภิปราย บรรยาย และ (4) การแสดง การ
ประกวด การแขง่ขนั การสาธิต และ (ตามล าดบั)  
 

2.1 ผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถาม  
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ชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ี 2.1.2 กลุม่ผู้ รับบริการ (ผู้บริหารบริษัท ฯ / N = 50)  
 

ตอนท่ี 1: แสดงผลข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

 จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริหารบริษัท ฯ ท่ีมี
ความคาดหวงัตอ่โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ผลการวิจยัพบว่า ... ผู้บริหารท่ีร่วม
ตอบแบบสอบถามครัง้นีส้่วนใหญ่ เป็นเพศ (หญิง) ร้อยละ 66.7 มีอายรุะหวา่ง 40 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 
55.6 มีวฒุิการศกึษาการศกึษาสงูสดุ คือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ97.8 เป็นบคุลากรบนเท่ียวบิน 
(กปัตนัและลูกเรือ) ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริษัท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี 
ร้อยละ 95.6 นอกจากนี ้บคุลากรดงักล่าว ร้อยละ 51.1 ยงัไม่มีประสบการณ์ในการเย่ียมชม และ 
ไมมี่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑสถาน ร้อยละ 51.1 แตก็่ก าลงัให้ความสนใจและต้องการ
ทราบข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์  
 ตอนท่ี 2: แสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในด้านการด าเนินโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ 
 ตอนท่ี 2.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ (บทน า/ข้อเสนอโครงการ) 
 ผลการวิจยัพบวา่ ... ผู้บริหาร ฯ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผน
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ เพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ในขัน้
ก าหนดร่างของ “บทน า” ท่ีจะร้อยความเรียงเป็นอนเุฉทของข้อเสนอโครงการ โดยปรากฏผลข้อมลู
ความคดิเห็นของบคุลากร ฯ อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน ดงันี ้

ดา้นหลกัการและเหตผุล  ในเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน โดยล าดบัตามหมายเลข
ของข้อความเรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ดงันี ้ 

1. โครงการการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย เป็นภาพลกัษณ์แห่งความส าเร็จ
ของบริษัทในอดีตจะท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
สามารถบอกเร่ืองราวท่ีมีคณุคา่มากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชีวิตของกลุม่คนเหลา่นัน้น ามาซึ่งวิถีการจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

2. เป็นฐานข้อมลูส าหรับศกึษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวท่ีสามารถ
ส่ือถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีมีคณุคา่ต่อการศกึษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวโยงกับประวัติ
ความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างการบริหาร ชีวประวตัิบคุคล ภาพเก่าท่ีทรงคณุคา่ตอ่สงัคมไทย 
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วัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีผสานภูมิปัญญาแนวการสร้างผลิตภัณฑ์การบริการอากาศยาน 
ศลิปะและเทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้จากองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบนิ 

3. บริษัทการบินไทย ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของสงัคมไทยในชาติท่ี
จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วฒันธรรมกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทางเทคโนโลยีการบนิสากล ทศันศลิป์ในอากาศ
ยานของบริษัท ฯ  แหล่งเรียนรู้ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแต่ละ
สว่นงาน 

4. พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริมการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
เพ่ือการศกึษาตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 ด้านวตัถุประสงค์ ในเกณฑ์ระดบั มากที่สุด ทุกด้าน โดยล าดบัตามหมายเลขของ
ข้อความเรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ดงันี ้ 

1. สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริมท่ีมีความเหมาะสม
ตอ่กลุม่ผู้ รับบริการ 

2. สร้างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบริษัท ฯ 
และอตัลกัษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกิจประเภทสายการบนิ 

3. บริการค้นคว้าข้อมลูทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ
อาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบนิ (ภารกิจในฝ่ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพืน้) 

4. สร้างความตระหนกั หวงแหน รักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการบิน
ไทย 

5. สร้างความเพลิดเพลินและสนุทรียภาพแก่ประชาชนทัว่ไป  
 ด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด ทุกด้าน โดยล าดับตาม
หมายเลขของข้อความเรียงอิงเกณฑ์คา่เฉล่ีย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

1. การศกึษา  
 - เป็นแหลง่ความรู้ข้อมลูขา่วสารในอตุสาหกรรมการบนิ 
 - เป็นแหลง่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต 
 - เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมลูวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านศิลปะ
และเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพ่ือบริการบนเท่ียวบนิ 
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 - เป็นการสนบัสนุนให้ผู้ เข้าชมได้ตระหนกัถึงคณุค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนบัสนุนการเผยแพร่สิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์
ของชาตไิทย 
 -  เป็นสถานท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพภัณฑารักษ์และสาขา
อตุสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบนิ) โดยท่ีนกัศกึษา นกัเรียน และบคุคลทัว่ไป สามารถเข้ามาฝึกหดั
งานตามข้อก าหนดของหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเอง 

2. การพฒันาสงัคมและวฒันธรรม  
- เป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วมสมัย-

ดัง้เดมิ 
- เป็นการอนรัุกษ์มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมการแตง่กายไทย (ชดุไทยของลกูเรือ) 
- เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายในอดีต-ปัจจุบัน เอกสารส าคัญ วัสดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับการถวายงาน ให้กบัพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 
- ก่อให้เกิดความซาบซึง้และภาคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ 

            - ก่อให้เกิดทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างนวตักรรม 
โดยประยกุต์ใช้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เม่ือต้องเผชิญปัญหา
ทางสงัคมและงานบริการในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
          - เป็นศูนย์อนุรักษ์ภาพถ่ายประวัติความเป็นมา กิจกรรมส าคัญทางสังคมและ
วฒันธรรม ทัง้ในและตา่งประเทศ 

- ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความออ่นน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวฒันธรรมไทย 

- ก่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดีทัง้ภายในและภายนอก สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อยา่งเหมาะสม อีกทัง้พฒันาตนเองทางด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

- เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน  
3. การพฒันาเศรษฐกิจ  
- ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวในด้านพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น าสินค้า

หตัถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชมุชน และผลิตภณัฑ์ด้านการบริการบนเท่ียวบนิมาจดัวางจ าหนา่ย 
- สง่เสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีหนว่ยงานรับผิดชอบท าหน้าท่ี

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
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ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทาง
สงัคม เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ 

- สง่เสริมการประหยดัด้านงบประมาณในการจดัการศกึษาเสริมให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมแนวความรู้นวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ด้านการบริการและอาหาร 

โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
- ประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศนูย์เครือข่ายองค์กร

ของรัฐและเอกชน ในด้านนโยบายสาธารณะท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ

4. การเมืองการปกครอง  
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจใน

ระบบการค้าเสรีและการตลาดสากลทางธุรกิจการบนิ 
- สง่เสริมความเข้าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ 
- ให้ทราบเร่ืองราวความเป็นมาขององค์กรในอดีต 
- สง่เสริมให้เกิดความรักความภาคภมูิใจในองค์กรของตนเอง 
- สง่เสริมให้บคุลากรรุ่นใหมไ่ด้รับรู้วฒันธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทางการจดัการ 

 
   ทัง้นี ้ผู้ บริหาร ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนโครงการ ฯ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ เข้าชมหลากหลาย โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
และนกัวิชาการ ครู อาจารย์ จากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นหลกั ซึง่อยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มากที่สุด และ โครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แต่อาจจะมี
อุปสรรคในเร่ืองงบประมาณ และหากมีความเป็นไปได้เก่ียวกับการจดัตัง้ ฯ ผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันท่ีจะรีบด าเนินการโครงการ เพราะโครงการดงักล่าวมีความน่าสนใจ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระดบั มาก   

 
ตอนท่ี 3: แสดงผลข้อมลูความต้องการในด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการ   บนิ

ไทย  
 ตอนท่ี 3.1 การด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
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 ผลการวิจัยพบว่า ... ผู้ บริหาร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบริหารโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ในด้าน “การจดัการโครงการ ฯ” เพ่ือน าไปสู่
การพฒันาด้านรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลข้อมลูความต้องการ
ในประเดน็การจดัการ 4 ด้าน อยูใ่นระดบัเกณฑ์ท่ีตา่งกนั ดงันี ้
 3.1.1 สถานที่และอาคาร ผู้บริหาร ฯ มีความต้องการให้ส านกังานใหญ่ ถนนวิภาวดี
รังสิต (เขตจตจุกัร) เป็นสถานท่ีในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ (สถานท่ีจะใช้ในการจดัตัง้ ฯ) และ/หรือ 
ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ฯ (เขตหลักส่ี) อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด – มาก สมควรมีการจัดสร้าง 
รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ท่ีดดัแปลงจากอาคารเดิมท่ีมีอยู่ โดยมีการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง
สภาพอาคารท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ หรือ อาจเป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่
ทัง้หมด โดยเน้นการออกแบบท่ีทนัสมยัและเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ไทย  โดยเฉพาะการจดัเตรียม 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะกับกลุ่มผู้ รับบริการท่ีมีความประสงค์ขอใช้บริการ
หรือพงึมีส าหรับไว้บริการ เชน่ การสร้างระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั การจดัเตรียมปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับ
ผู้พิการ และรถเข็นส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุ  

3.1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร ฯ มีความต้องการให้สายกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการส าคัญ ) มีบทบาทส าคัญกับการท าหน้าท่ีเป็น  
หน่วยงานแกนน า อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด  โดยท่ีมี ลกัษณะการด าเนินงาน แบบพิพิธภัณฑ์
องค์กรหรือหน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดหน่วยงานแกนน าของบริษัท การบินไทย ฯ และมี
หน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้บคุคล เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรม ฯ 
นัน้ มีความต้องการให้มีการแตง่ตัง้บคุคล ท่ีมาจากหน่วยงานส าคญัของบริษัทการบินไทย ฯ: ฝ่าย
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ 
(DD-D), สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบญัชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร 
(DB-D9 (9N) – ฝ่ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริหารจดัการความรู้ขององค์กร ; DB-DW 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สายปฏิบตัิการ(DO), สายผลิตภณัฑ์และบริการลูกค้า 
(DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่ายช่าง (DT) อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก และ ยงัมีความต้องการให้มี
การแตง่ตัง้บคุคลจากองค์กรภายนอก ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เข้ามามีสว่นร่วมกบัการด าเนินงาน
และบริหารโครงการ ฯ อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มาก – ปานกลาง  
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กลา่วอีกนยัหนึง่ได้ว่า พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย เป็นหนว่ยงานอิสระภายใต้สงักดั
หนว่ยงานแกนน า คือ สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั) 
และมีหน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี ้บุคลากร ฯ มีความคิดเห็นและ
ความต้องการสอดคล้องกนั อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ในด้าน งบประมาณและรายได้ มี 4 แหล่ง คือ 
(1) ผลประโยชน์สว่นกองทนุ ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ (2) ผลประโยชน์จากการจดั
จ าหนา่ยของท่ีระลกึ (3) รายได้พิเศษ เชน่ การจดักิจกรรมพิเศษ และ (4) งบประมาณหลกัจากการ
สนบัสนุนของกรุงเทพ ฯ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด – มาก (ตามล าดบั) และ แหล่งที่มาของ
รายได้เสริม มี 3 วิธีหลกั คือ (1) ให้เช่าส่ือวสัดอุุปกรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม (2) ตัง้ตู้ รับบริจาค และ 
(3) จ าหนา่ยบตัรเข้าชม  ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ  
  3.1.3 การประชาสมัพนัธ์ 

พบว่า ผู้บริหาร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการก าหนด ช่อง
ทางการให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากสดุ กบั (1) การแจก
เอกสารสิ่งพิมพ์ (2) ผู้น าชมุชน และ (3) ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ นอกจากนี ้บคุลากร 
ฯ ยงัได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ วิธีการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี   คือ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว /แผ่นพบั 
โปสเตอร์/ปา้ยประกาศ วารสาร และหนงัสือเชิญ (ตามล าดบั)   
   3.1.4 การใหค้วามร่วมมือ 

พบวา่ ผู้บริหาร ฯ ให้ความส าคญัตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบั วิธีการใหค้วามร่วมมือ ใน
การด าเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทุกด้าน คือ (1) 
ชว่ยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา เข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ (2) ชว่ยในการสืบค้น
ข้อมลูหรือเลา่เร่ืองราวตา่ง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศกึษา (3) ชว่ยแนะน าแหลง่หรือบคุคลท่ีจะ
บริจาคสิ่งของท่ีมีคณุคา่ตอ่การอนรัุกษ์เป็นมรดกขององค์กรการบนิไทย (ตามล าดบั)    

 
 ตอนท่ี 3.2 การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
   3.2.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
   3.2.2 ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก 
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 ผลการวิจัยพบว่า ... ผู้ บริหาร ฯ ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ  ในด้าน “การออกแบบการจัดแสดง
หรือสือ่แสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ” และ “ความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมทางเลือก” เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนางานจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ และ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบของ
กิจกรรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีผลงานของส่ือท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์สามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจส าหรับผู้ เข้าชม และความพึงพอใจสูงสดุกับรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ ฯ โดย
ปรากฏผลข้อมลูความต้องการในภาพรวม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก – มากท่ีสดุ ดงันี ้
 3.2.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ  
 3.2.1.1 วิธีการท่ีจะสนบัสนนุการจดันิทรรศการและส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
ฯ ให้เกิดความเหมาะสม  
   พบว่า ผู้ บริหาร ฯ มีความต้องการให้บริษัทการบินไทย ฯ เป็นฝ่าย
ก าหนดเนือ้หาจัดแสดงและออกแบบการจดัแสดง  โดยท่ีด าเนินการว่าจ้างเอกชนสร้างสิ่งท่ีจะ
น ามาแสดง จดัเป็นวิธีการท่ีจะสนบัสนุนการจดันิทรรศการและส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ให้
เกิดความเหมาะสม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก  

3.2.1.2 มลูเหตท่ีุจงูใจการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 
  พบว่า  ผู้บริหาร ฯ มีความต้องการให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ ให้เน้นความส าคญัเก่ียวกับด้านการออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ  อนัเป็นมูลเหตจุูงใจท่ีกลุ่มผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดเม่ือมีโอกาสเยือน
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสุด ทุกด้าน คือ (1) วตัถุสิ่งของท่ีจดัแสดง 
การบริการและประชาสมัพนัธ์ (2) เทคนิคการจดัแสดง (3) วตัถสุิ่งของท่ีจดัแสดง (4) การบริการ
และประชาสมัพนัธ์ (5) การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และของท่ีระลึก (6) กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิงและ
ผอ่นคลาย และ (7) กิจกรรมตา่งท่ีนา่สนใจ เชน่ การแสดง การประกวด การแขง่ขนั (ตามล าดบั)   

 3.2.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์     
 3.2.2.1 ความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมทางเลือก 
 พบว่า ผู้บริหาร ฯ มีความต้องการให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ ได้เน้นความส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานด้านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ส าหรับ
กลุ่มผู้ รับบริการท่ีหลากหลาย โดยท่ีบุคลากร ฯ มีความเห็นตรงกันกับความเป็นไปได้ของการจดั
กิจกรรมทางเลือก อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ทุกด้าน คือ (1) นิทรรศการ (2) การฉายภาพยนตร์ 
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สไลด์มลัตวิิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ (3) สมันา ประชมุ อภิปราย บรรยาย และ (4) การแสดง การ
ประกวด การแขง่ขนั การสาธิต และ (ตามล าดบั)  

  
ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ  
 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามเดลฟายเทคนิค 
กลุม่ผู้ช านาญเฉพาะทาง ฯ (N = 15) 

 
ตอนท่ี 1 แสดงผลข้อมลูความคิดเห็นในด้านองค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” ส าหรับโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย 
  
 ตอนท่ี 1.1 การวางแผนโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ (บทน า/ข้อเสนอโครงการ)  
  1.1.1 บทน า 
   ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ในขัน้
ก าหนดร่างของ “บทน า” ท่ีจะร้อยความเรียงเป็นอนเุฉทของข้อเสนอโครงการขึน้อีกครัง้ สู่ต้นแบบ
ชิน้งาน ท่ีจะส่ือสารสู่กลุ่มเปา้หมายหรือผู้ มีอ านาจตดัสินใจในการสัง่การ ฯลฯ ซึ่งปรากฏผลข้อมลู 
อยูใ่นเกณฑ์ระดบั มากทีส่ดุ ทกุด้าน (ตามล าดบั) 

1.1.2 วตัถปุระสงค์  
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกันใน

ระดบัสงูมาก ทกุด้าน ในภาพรวม คือ (1) สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรม
เสริมท่ีมีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ รับบริการ (2) บริการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้
ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และอาคนัตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ายงานบริการ
อากาศยาน/ภาคพืน้) (3) สร้างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
บริษัท ฯ และอตัลกัษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกิจประเภทสายการ
บิน (4) สร้างความตระหนกั หวงแหน รักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรการบินไทย และ 
(5) สร้างความเพลิดเพลินและสนุทรียภาพแก่ประชาชนทัว่ไป (ตามล าดบั) 

1.1.3 ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์ ฯ  
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ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกันใน
ระดบัสงูมาก ทกุด้าน ในภาพรวม คือ (1) การศกึษา (2) การพฒันาสงัคมและวฒันธรรม (3) การ
พฒันาทางเศรษฐกิจ และ (4) การเมืองการปกครอง (ตามล าดบั)  

1.1.4 กลุม่เปา้หมาย 
ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนน

ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ การวางแผนโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ รับบริการ ซึ่งปรากฏผลข้อมูลสอดคล้องกันในระดบัสูงมาก จ านวน 3 ข้อ 
ระดบัสงู จ านวน 1 ข้อ และระดบัต ่า จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้ 

ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัมากท่ีสดุ คือ 
ข้อท่ี 3 นิสิต นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
ข้อท่ี 4 นกัวิชาการ ครู อาจารย์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ข้อท่ี 7 องค์กรเอกชน เชน่ ชมรมตา่ง ๆ สมาคม ฯลฯ  
 
ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัมาก คือ 
ข้อท่ี 6 นกัทอ่งเท่ียวในประเทศและตา่งประเทศ 
 

 ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้องกนัในระดบัต ่า คือ 
 ข้อท่ี 1 นกัเรียนระดบัประถมศกึษาในจงัหวดัและตา่งจงัหวดั 
 ข้อท่ี 2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาในจงัหวดัและตา่งจงัหวดั 
 ข้อท่ี 5 ประชาชนทัว่ไป 
 
 ตอนท่ี 1.2 “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 
 1.2.1 การด าเนินโครงการจดัตัง้ – แนวทางการด าเนินงาน 
  ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้านแนว
ทางการด าเนินงาน ซึ่งปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก และได้ก าหนดข้อความเรียง
ตามล าดับประเด็นศึกษา 6 ด้าน บรรจุไว้ในส่วนของ “ต้นแบบชิน้งาน” (แสดงไว้ในส่วนสรุป
ผลการวิจยั บทท่ี 5: ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย และ นโยบายการบริหาร) 
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 1.2.2 การด าเนินโครงการจดัตัง้ - โครงสร้างองค์กร 
      ผลการวิจยัพบว่า ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ในการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร “แบบผสม” ซึง่ปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก   
 1.2.3 การด าเนินโครงการจดัตัง้ – วิธีการจ าแนกสว่นหนว่ยงาน 
 ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภณัฑ์ฯ เพ่ือก าหนด
วิธีการจ าแนกส่วนหน่วยงาน ซึ่งปรากฏผลข้อมูลสอดคล้องกันในระดับสูงมาก คือ ข้อท่ี 1: 
ส านกังานเลขานกุาร ฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่ผลงาน 
 1.2.4 การด าเนินโครงการจดัตัง้ – การบรรจบุคุลากร / หวัหน้าหนว่ยงาน 
 ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “ร่างต้นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ือ
ด าเนินการบรรจบุคุลากร ให้สอดคล้องกบัต าแหน่งงานและศาสตร์เชิงความรู้ ซึ่งปรากฏผลข้อมลู
สอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ (1) หวัหน้าหนว่ยงาน: อกัษรศาสตร์ ประวตัศิาสตร์  การบริหาร
จดัการงานพิพิธภณัฑ์ (2) บคุลากร – งานด้านภณัฑารักษ์: ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี วิชาการ
พิพิธภณัฑ์ (3) บคุลากร – งานด้านการศกึษา: เทคโนโลยีการศกึษา การศกึษานอกระบบโรงเรียน 
(4) บคุลากร – งานด้านอตุสาหกรรมการบนิและอาคนัตกุะสมัพนัธ์ทางธุรกิจการบิน: อตุสาหกรรม
การบริการและการทอ่งเท่ียว (5) บคุลากร – งานด้านเทคนิค: เทคโนโลยีการศกึษา 
และ (6) แหลง่ได้ของบคุลากร: บรรจใุหม ่
  

ตอนท่ี 2 การบริหารและการด าเนินงานโครงการ 
 
 ตอนท่ี 2.1 การบริหารและการด าเนินงาน  
  
 2.1.1 สถานท่ีและอาคาร 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารและการด าเนินงาน” โครงการ ในด้าน
จัดการสถานท่ีและอาคาร ซึ่งปรากฏผลข้อมูลสอดคล้องกันในระดบัสูงมาก คือ ศูนย์ฝึกอบรม
พนกังานบริษัทการบินไทย (เขตหลกัส่ี) เป็นสถานท่ีจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ โดยท่ีก่อสร้างอาคารขึน้ใหม่
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ทัง้หมด โดยเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ไทย และ/หรือ เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
การออกแบบให้ทนัสมยั รวมถึงการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าคญั เช่น เคาเตอร์ประชา
สมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ ผงัจ าลองแสดงอาคารสถานท่ี ปา้ยแสดงทิศทางภายในห้องจดัแสดง เคา
เตอร์รับฝากสิ่งของ ร้านถ่ายเอกสาร เอกสารประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั 
ระบบการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ห้องน า้ส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุปุ่ มกดลิฟท์ส าหรับผู้พิการ รถเข็น
ส าหรับผู้พิการ/ผู้สงูอาย ุทางลาดส าหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) และ สวนหยอ่ม (ตามล าดบั) 
 2.2.2 หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารและการด าเนินงาน” โครงการ ในการ
ก าหนดหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ ซึง่ปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ การให้สายกล
ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการส าคัญ) เป็นหน่วยงานแกนน า
โครงการ เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหน่วยงานอิสระภายใต้สงักดัหน่วยงานแกนน าของบริษัท การ
บินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
 ในสว่น คณะกรรมการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ควรประกอบด้วยบคุลากรประจ าของ
บริษัทการบินไทย : ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้ อ านวยการใหญ่
สนบัสนนุการถวายบินแก่ (DD-D), สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
โครงการส าคญั), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบญัชี (DE), สายทรัพยากรบุคคล
และก ากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการ
ความรู้ขององค์กร; DB-DW ฝ่ายบริหารทัว่ไป; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สายปฏิบตัิการ (DO), สาย
ผลิตภณัฑ์และบริการลกูค้า (DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่ายช่าง (DT) เป็นต้น และมีการสรร
หาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงกับเป้าหมายของโครงการ ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เช่น 
พิพิธภณัฑ์ศกึษา การศกึษานอกระบบโรงเรียน และบคุลากรบริษัทการบนิไทย ฯ  
 การบริหารและด าเนินงานของ งบประมาณและรายได้ สมควรท่ีจะได้รับความ
ช่ วย เห ลือสนับสนุนกับ โครงการ  ฯ  จากงบประมาณของ แผ่นดิน  งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณจากบริษัทการบินไทย ฯลฯ (ตามล าดบั) อย่างไรก็ตาม 
องค์กรพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัตัง้ จ าเป็นต้องมีรายได้เสริมเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของ
องค์กร เช่น (1) ตัง้ตู้ รับบริจาค (2) จ าหน่ายบัตรเข้าชม  (3) จ าหน่ายของท่ีระลึกและเอกสาร
สิ่งพิมพ์ (4) ผลประโยชน์จากร้านค้า เช่น ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  (5) ให้เช่าส่ือวสัดอุปุกรณ์ 
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เช่น แผ่นซีดีรอม และ (6) รับจ้างผลิตส่ือตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
สถาบนัการศกึษา  
 2.2.3 การประชาสมัพนัธ์ 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารและการด าเนินงาน” โครงการ ในการ
ประชาสมัพนัธ์ - ช่องทางการให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับประชาชน ซึ่งปรากฏผลข้อมูล
สอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก คือ (1) ผู้น าชมุชน (2) ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ (3) แจก
เอกสารสิ่งพิมพ์ (4) กรมประชาสมัพนัธ์ในสว่นกลาง เพ่ือเผยแพร่ทัง้ทางวิทยแุละโทรทศัน์ และ (5) 
เวปไซต์ของบริษัทการบนิไทย ฯ (ตามล าดบั) 

นอกจากนี ้ผู้ ช านาญเฉพาะทาง ยังได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ วิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี   คือ โทรทัศน์ 
วิทยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพ์ จดหมายขา่ว/แผน่พบั โปสเตอร์/ปา้ยประกาศ วารสาร และหนงัสือ
เชิญ (ตามล าดบั)   
 2.2.4 การให้ความร่วมมือ  
 ผลการวิจยัพบว่า คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การบริหารและการด าเนินงาน” โครงการ ในการให้
ความร่วมมือกบัการจดัตัง้ ฯ ซึ่งปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก ทกุด้าน คือ (1) ให้
การสนับสนุนในการจัดหาเงินหรืองบประมาณ  (2) ช่วยบริจาคเงินทุน (3) ช่วยในการติดต่อ
นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญมาช่วยด าเนินการ (4) ช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน นกัเรียน นิสิต 
นกัศกึษา เข้าชมพิพิธภณัฑ์ ฯ (5) ชว่ยในการสืบค้นข้อมลูหรือเล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์
ทางการศึกษา และ (6) ช่วยแนะน าแหล่งหรือบุคคลท่ีจะบริจาคสิ่งของท่ีมีคณุค่าต่อการอนุรักษ์
เป็นมรดกขององค์กรการบนิไทย 
 
ตอนท่ี 3 แสดงผลข้อมลูความคิดเห็นในด้าน “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ” 
ส าหรับพิพิธภณัฑ์บริษัทการบนิไทย”   
  
 ตอนท่ี 3.1 การออกแบบการจดัแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกบั “การออกแบบการจดัแสดงและกิจกรรมการบริการ” 
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ของโครงการ ฯ ในด้านการออกแบบการจดัแสดง - (1.1) วิธีการท่ีจะสนบัสนนุการจดันิทรรศการและ
ส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ ฯ ให้เกิดความเหมาะสม ซึง่ปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก 
คือ วิธีการไมมี่รูปแบบท่ีแนน่อน แล้วแตเ่นือ้หาหรือลกัษณะการแสดงท่ีเป็นไปได้  
  วิธีการท่ีสร้างความส าเร็จด้านการจดัส่ือแสดง เพียงมิตเิดียวยงัไมเ่พียงพอ 
การให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับรูปแบบการจัดตัง้ ฯ ให้เน้นความส าคญั เก่ียวกับด้านการ
ออกแบบการจัดแสดงหรือส่ือแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ  อันเป็นมูลเหตุจูงใจท่ีกลุ่มผู้ รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสงูสดุเม่ือมีโอกาสเยือนพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย - (1.2 มลูเหตจุงูใจการเข้าชม) 
จงึเป็นสิ่งจ าเป็น ซึง่ปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก ทกุด้าน คือ (1) วตัถสุิ่งของท่ีจดั
แสดง การบริการและประชาสมัพนัธ์ (2) เทคนิคการจดัแสดง (3) วตัถุสิ่งของท่ีจดัแสดง (4) การ
บริการและประชาสมัพนัธ์ (5) การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์และของท่ีระลึก (6) กิจกรรมท่ีมีความบนัเทิง
และผ่อนคลาย  และ (7) กิจกรรมต่างท่ีน่าสนใจ เช่น การแสดง การประกวด การแข่งขัน  
(ตามล าดบั)   
 ตอนท่ี 3.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ 
  ผลการวิจัยพบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการ
บริการ” ของโครงการ ฯ ในด้านกิจกรรมการบริการในพิพิธภณัฑ์ ฯ - (2.1) ความเป็นไปได้ของการ
จดักิจกรรมทางเลือก ซึง่ปรากฏผลข้อมลูสอดคล้องกนัในระดบัสงูมาก ทกุด้าน คือ (1) นิทรรศการ 
(2) สมันา ประชุม อภิปราย บรรยาย (3) การแสดง การประกวด การแข่งขนั การสาธิต และ (4) 
การฉายภาพยนตร์ สไลด์มลัตวิิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ (ตามล าดบั)   
 
ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูเชิงทดสอบ 

ผลการวิจยั พบว่า (1) ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิเก่ียวกับการ
รับรอง “ร่าง ต้นแบบ” โครงงานในส่วนของ “บทน า” ของโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน
ไทย เฉล่ียรวม 4.26 (2) คา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง 
ต้นแบบ” โครงงานในสว่นของ “รายละเอียดโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย” เฉล่ียรวม 
3.98 (3) ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” 
โครงงานในส่วนของ “เงื่อนไขของรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย”  เฉล่ียรวม 3.76 
และ (4) คา่เฉล่ียของระดบัคะแนนความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัการรับรอง “ร่าง ต้นแบบ” 
โครงงานในสว่นของ “รายละเอียดแผนผงัของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย” 4.09 
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ระยะท่ี 5: สร้าง (ต้นแบบ) โครงการ ฯ   

ดงัท่ีเสนอไว้ใน บทท่ี 5 
 
2. การอภปิรายผล 

2.1 ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดตัง้ ฯ   
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตัวแปรศึกษา และน าผลการศึกษาและวิเคราะห์

องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นแบบ” โครงงาน และการประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบในระยะท่ี 4 
เพ่ือ “รับรอง” โครงงานในเบือ้งต้นนัน้ก็ตาม ผลลัพธ์ของรูปแบบ ฯ ท่ีค้นพบ ยังคงมุ่งหวังให้
หน่วยงานผู้ เก่ียวข้องได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของการจดัการทรัพยากรท่ีปรากฏในองค์กรการบินไทย 
และสนบัสนนุงานวิจยัท่ีจะสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งบริษัทการบินไทย ฯ จดัเป็น
องค์กรท่ีมีประสบการณ์ทางธุรกิจการบินสากลในระดบัสงู โดยสร้างแหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่ี
ด ารงอยู่ ให้เกิดประโยชน์สงูสุดส าหรับกลุ่มคนในสงัคมของประเทศไทย ทัง้นี ้บทบาทขององค์กร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (มหาชน) ในฐานะะสายการบินแห่งชาติไทย สมควรริเร่ิมโครงการจัดตัง้
แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมทางการศกึษาท่ีส่งเสริมให้บคุคลท่ีสนใจ
ได้รับโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรท่ีมีคณุคา่มหาศาล 

ผลลัพธ์ของรูปแบบ ฯ จะเป็นทิศทางท่ีบอกให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบและผู้ มี
อ านาจรับรองโครงการ ได้รับความเช่ือมั่นว่า กระบวนการได้มาซึ่งรูปแบบและแนวทางการ
บริหารงานในภาพรวมของกิจการประเภทนี ้จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์จากเครือข่ายสห
วิทยาการแหง่ความรู้ และองคาพยพท่ีได้จากแหลง่ความรู้เชิงปริทรรศน์งานวิจยัของผู้ อ่ืน จงึใคร่ขอ
น าเสนอผลลพัธ์แบบสงัเขป ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 บทน า ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค์ การวิเคราะห์
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ผลการวิพากษ์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง
การจดัตัง้) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจดัการ (องค์กรการบินไทย) การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คณุคา่และการเพิ่มคณุคา่จากกิจกรรมการตลาด  

ตอนท่ี 2 รายละเอียดการด าเนินโครงการ (การจดัตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน
ไทย) ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินโครงการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย  การบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย งบประมาณการด าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
และวิธีการวดัผลและทดสอบผลการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย 
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ตอนท่ี 3 การประยกุต์ใช้ต้นแบบโครงการ ประกอบด้วย เง่ือนไข มาตรการและ
วิธีการ และการประเมินโครงการ 

ตอนท่ี 4 รายละเอียดแผนผงัพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย สถานท่ี
ด าเนินการ ลกัษณะอาคาร สภาพพืน้ท่ีและประโยชน์ในการใช้งาน และแผนผงัแสดงเนือ้ท่ี 

ตอนท่ี 5 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย ด้าน
การศึกษา ด้านการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม ด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
การปกครอง 

2.2 จุดเด่นของงานวิจัย 
จดุเดน่ของงานวิจยันี ้เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และ

ประสบการณ์โดยตรงของผู้วิจยั ทัง้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและด้านจดัการความรู้เชิงทกัษะงาน
บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการบนอากาศยาน จงึเปรียบได้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในหลายสว่นของ
งานวิจัยนี ้เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดตัง้ และผลการประเมิน
คณุภาพ “ต้นแบบชิน้งาน” ท่ีสะท้อนถึงรายละเอียดส าคญัดงันี ้

2.2.1 แนวคดิและรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ 
  “พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย” เสมือนคลังแห่งภูมิปัญญาในสถาบัน
ถาวรท่ีเป็นศนูย์กลางเก็บรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งของเคร่ืองใช้สอยในงานบริการบนเท่ียวบิน อนั
เป็นทรัพย์สินหรือมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งผู้วิจยัได้น าแนวคิดและหลกัการพืน้ฐานของการจดัการพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั โดย Dr. 
Douglas A. Alan น าเสนอไว้เป็นบทความเร่ือง “The Museum and Its Functions” ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1960 ผนวกกับแนวคิดนีเ้ป็นท่ีนิยมกันแพร่หลายถึงแนวคิดพืน้ฐานทางบทบาทและหน้าท่ีของ
พิพิธภณัฑ์ โดยท่ียเูนสโก ได้น าไปเผยแพร่เป็นความรู้สู่สงัคมโลก (อ้างถึงใน จิรา จงกล, ม.ป.ป.: 
32-46 และ นิคม มูสิกะคามะ และคณะ , 2521: 4 และ สิริลักษณ์ กัลยา, 2553: 20) จึงมีการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยัเก่ียวกับ “รูปแบบพิพิธภัณฑ์” สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ี
แตกตา่งกนัไป 

  จะเห็นได้วา่ “แนวคิด” ของรูปแบบการด าเนินงาน ยอ่มมีความคล้ายและ
ความต่าง ขึน้อยู่กับประเภทขององค์กรพิพิธภัณฑ์ท่ีถูกจดัตัง้ขึน้ และการจดัประเภทพิพิธภัณฑ์
สามารถครอบคลุมทัง้ด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และธรรมชาติ และ
สงัเกตได้วา่ ในระยะเร่ิมแรกท่ีมีการศกึษายงัไมไ่ด้มีการน าจดุมุง่หมายในการรวบรวมวตัถท่ีุค้นพบ
เพ่ือวตัถุประสงค์ประการใดโดยเฉพาะ และต่อมาเม่ือมีผู้สนใจแวดวงพิพิธภัณฑ์มากขึน้ จึงเกิด
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เป็นรูปแบบท่ีหลากหลายและมีการจดัแบง่ย่อยไปตามหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเข้ามามีบทบาทใน
การจดัแหลง่เรียนรู้เหลา่นัน้ ดงัเชน่ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อ พิพิธภณัฑ์พืน้บา้น พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์องค์กร ฯลฯ เป็นต้น (สิรินยา จุรุเทียบ, 2546; พระปลัด
ประพจน์ อยู่ส าราญ, 2552; ธัญญา น่วมด้วง, 2538, อารีย์ อัศวนุภาพ, 2531; ธวัชชัย ผลเพิ่ม, 
2523; บรีุ บรูวฒัน์, 2543; พนัธ์ทิพย์ จนัทิมาตย์, 2553, ฯลฯ)  

  ดงันัน้ การจดัตัง้พิพิธภัณฑ์เสมือนการด าเนินงานโครงการ ด้วยเหตผุล
คือ พิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีให้ความรู้ ประกอบด้วย คนในชุมชน /องค์กร ร่วมเป็นผู้ บริหาร 
คณะกรรมการ ผู้อ านวยความสะดวก และร่วมท ากิจกรรมท่ีจดัขึน้ตามประเพณีประจ าปีของชมุชน 
โดยสอดแทรกกิจกรรมพิเศษ การละเลน่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมประเพณีของพืน้ถ่ินนัน้ ๆ 
มีการร่วมท าบุญในวันส าคญัทางพุทธศาสนา พิธีกรรมตามความเช่ือและนับถือศรัทธา มีการ
ยดึถือปฏิบตัเิป็นขนบธรรมเนียมประเพณีส าคญัของชมุชน อยา่งไรก็ดี จดุประสงค์ของผลงานวิจยั
ด้านพิพิธภัณฑ์เหล่านัน้ เป็นศูนย์กลางแห่งความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับคนในชุมชน องค์กร ฯลฯ 
และมีบทบาทโดยตรง/อ้อม กระตุ้นความสนใจของบุคคลให้เดินทางท่องเท่ียว และส่งเสริมการ
สร้างรายได้เสริมสูช่มุชน จากการน าผลงานของประสบการณ์ในธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน ตลอดจน
ผลตอบแทนของการเข้าสู่จดุเช่ือมทางเครือข่ายโครงสร้างของการด าเนินงานขององค์กร /องค์การ 
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีบทบาทเดียวกนั โดยอาศยัทนุทางวฒันธรรม ความรู้และ
ภมูิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และทรัพยากรท่ีทรงคณุคา่ตอ่การจดัแสดง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม เศรษฐกิจ และพลเมือง ของประเทศ  

  ตวัอย่างเช่น โครงการส าคญัท่ีกรมศิลป์ ฯ บริหารจัดการอยู่ในขณะนี ้
(พ.ศ. 2555 – 2560) เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันางานด้านพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ทัง้ใน
เร่ืองของสถานท่ีและบุคลากรภณัฑารักษ์ ท่ีต้องกระจายงานตามภาระหน้าท่ีและต าแหน่งท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือให้สิ่งท่ีท าได้ผลดียิ่งขึน้ โดยท่ีจัดตัง้คลังพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิ เษก ในพืน้ท่ีรังสิต – 
ปทุมธานี คลอง 5 มีวตัถุประสงค์เพ่ือน าโบราณวตัถุท่ีอยู่ในคลงัพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.)  
ในเขตภาคกลาง เช่น พช. พระนคร พช. ปราจีนบุรี พช. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นต้น โดยต่อยอด
นวตักรรมทางการบริหารโครงการ ฯ ของ “รูปแบบโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู” 
จากประเทศญ่ีปุ่ นมาปรับใช้ ในสว่นของการจดัการทรัพยากรก็นา่สนใจ กลา่วคือ ภายในห้องท่ีเก็บ
โบราณวตัถุ จะควบคมุอุณหภูมิ พร้อมทัง้เตรียมแผนรองรับการเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาต ิมีแผนเช่ือมตอ่ระบบไอทีของทกุพิพิธภณัฑ์เข้าสูค่ลงั ซึง่ภณัฑารักษ์สามารถเรียกดขู้อมลู 
ในกรณีท่ีต้องการจดันิทรรศการหรือศกึษาความรู้ และยงัได้มีการก าหนดแผนการจดักิจกรรมรายปี 
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เพ่ือกระตุ้นสงัคมให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันาให้ยัง่ยืนต่อไป  ดงัเช่น ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
หวัข้อ โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ รูปแบบและการด าเนินงานพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิฯลฯ เป็นต้น 
(ปิยะนุช บวัน า้จืด, 2522; ชาญวิทย์ แสนสุข, 2541; บุรี บูรวัฒน์, 2543; วิรัช ปัณฑพรรธน์กุล, 
2545; โชค ไกรเทพ, 2549 ฯลฯ)   
 ในส่วนของ “รูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ ” ผู้ วิจัยมีความเห็น
สอดคล้องกับผลงานของนักวิจัยท่ีได้ปริทรรศน์ไว้ในส่วนบทท่ี 2 เช่น ชาญวิทย์ แสนสุข (2541) 
และ ปิยะนุช บวัน า้จืด (2522) พอประมวลความคิดได้ว่า “รูปแบบการด าเนินงาน ฯ ก็คือ การ
แสดงแผนการด าเนินงานของโครงการการจดัตัง้ ฯ และน าเสนอแนวอธิบายด้านการบริหารและ
ด้านการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ ท่ีเป็นผลจากตัวแปรศึกษาตามจุดมุ่งหมายในการวิจัย โดย
ก าหนดฝ่ายงานท่ีมีความเป็นเอกเทศท าหน้าท่ีศกึษาวิจยัความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือประเมิน
วา่โครงการท่ีคดิขึน้มาสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริงและให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่กบัการลงทนุ โดยการ
จดัหาข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือการด าเนินงานตามวงจรของโครงการ : 
การวางแผนโครงการ การปฏิบตัิและด าเนินงานตามโครงการ และการประเมินผลและติดตามผล
โครงการ และมีขอบข่ายครอบคลมุองค์ประกอบส าคญั 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการจดัการ 
ด้านเทคนิค ด้านตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม และด้านเศรษฐกิจ (พายพั พยอมยนต์ และ
คณะ, 2542) ซึ่งนกัวิจยัเหล่านัน้ได้ถ่ายทอดภูมิความรู้สติปัญญาท่ีน่าสนใจยิ่ง และเหมาะสมตอ่
งานวิจยัท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องอาศยัหลกัการวิจัยและ
พัฒนาโครงการท่ียังไม่เกิดขึน้ โดยผ่านขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา จนกว่าจะได้รูปแบบท่ี
สอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมายของผู้ ใช้บริการท่ีสอดรับกบัการบริหารงบประมาณขององค์กร ความ
คดิเห็นและความต้องการจ าเป็นของบคุคลภายในสงัคม    

2.2.2 “ต้นแบบชิน้งาน” เกิดจากการก าหนดขัน้ตอนการศกึษาเชิงคณุภาพและ
เชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยอาศยัหลักการส ารวจ
วิเคราะห์ทัง้ข้อมูลท่ีมีมิติกว้างและลึกจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก และประเมินความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเปา้หมาย (บริษัทการบินไทย ฯ) โดยน าผลข้อมลูการศกึษาและวิเคราะห์ความต้องการท่ี
ค้นพบ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนความหมาย ดงัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ถึงแม้ว่า ลักษณะของการ
ออกแบบงานวิจยันี ้จะมีขัน้ตอนท่ีดซูบัซ้อน แตผู่้วิจยัได้เสนอกระบวนการจดัเก็บข้อมลู แบง่เป็น 5 
ระยะ ดงักล่าว เพ่ือสร้างความสะดวกในการล าดบัข้อเท็จจริงท่ีได้จากชุดเคร่ืองมือการวิจยัในแต่
ระยะ (Preliminary – Conclusion Phase) กอรปกิจกรรมจัดกระท ากับผลข้อมูลท่ีได้รับคืนจาก
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กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 ประเภท คือ (1) กลุ่มผู้ รับบริการ (2) กลุ่มผู้ ให้บริการ และ (กลุ่มผู้ มีบทบาทต่อ
โครงการ ฯ/ผู้ช านาญเฉพาะทาง) 

เป้าประสงค์ในบทท่ี 4 -5 คือ หัวใจ หรือ ผลของการวิจัย (ซึ่งเรียกว่า 
“ความรู้”) นัน้ อยูใ่นระดบัใด โดยท่ีผู้วิจยัจ าเป็นต้องทดสอบความตรงกนัระหวา่งผลการวิจยันัน้กับ
ดลุยพินิจของผู้ทรงคณุวฒุิ ร่วมพิจารณาผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูในแบบชดุเคร่ืองมือการ
วิจยัท่ีผ่านกระบวนการจดักระท าในแตล่ะขัน้ ต้องเก่ียวพนั ทบทวน ย้อนด ูและก้าวตอ่ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีตรงเป้าหมาย แต่กล่าวอีกนัยได้ว่า ผลข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากแหล่งทรัพยากรทาง
ความรู้ คงไม่พอเพียง มีความจ าเป็นต้องขยายวงกว้างและท าให้แคบลง ในรูปของความ เรียง
วิเคราะห์ (องค์ประกอบหลกัของ “ร่างต้นงาน” และ เค้าโครงความคิดของ “การบริหารและการ
จดัการรูปแบบการจดัตัง้”) และหลกัฐานความส าเร็จเชิงวิเคราะห์ เสมือนได้มีการตรวจสอบสาม
เส้าข้อมูลไปตลอดระยะงานวิจัย (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2549: 11, สุภางค์ จันทวานิช, 2549 และ 
Miles & Huberman, 1994) 

ผลข้อมูลการศึกษาจากแบบส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ ฯ 
ของกลุม่ผู้ รับบริการ (บคุลากร ฯ) กลุม่ผู้ให้บริการ (ผู้บริหาร ฯ) และ กลุม่ผู้ มีบทบาทตอ่โครงการ ฯ 
(ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้ทรงคณุวุฒิ) น ามาวิเคราะห์เชิงสถิติ และ เชิงคณุภาพของแหล่งข้อมลู 
โดยสิ่งท่ีผู้วิจยัได้บทสรุป คือ องค์ประกอบของรูปแบบการจดัตัง้ (ภาพรวมในการบริหารและการ
ด าเนินโครงการ ฯ ต่อเน่ือง) มี 17 ประการ ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายการบริหาร โครงสร้างองค์การ การจดัหน่วยงาน บุคลากร การบริหารจดัการโครงสร้าง
บุคลากร การจัดพืน้ท่ีในอาคาร เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ฐาน การ
ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารพิพิธภณัฑ์ งบประมาณ และผลประโยชน์ท่ีได้รับ  

ถึงแม้ว่า “ต้นแบบชิน้งาน” เป็นเพียงแนวทางเบือ้งต้นในการตระเตรียม
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีและมโนทัศน์ (Theoretical & Conceptual Frames) และ รูปแบบเชิง
ภาษา (Semantic Model) ดงัท่ีอ้างอิงไว้ในบทท่ี 2 ทัง้นี ้จดุมุ่งหมายส าหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
ของผู้ วิจยันัน้ คือ การไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ต้องมีการปรับเปล่ียนตามวิถีโลกานุวตัร เพียง
ข้ามปี หรือ ช่วงกรอบอายงุานวิจยั ข้อเท็จจริงทางสงัคมและกลุ่มเปา้หมายในงานวิจยั ย่อมได้รับ
ผลกระทบจากพฒันาการติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาคม
อาเซียนกับแหล่งเรียนรู้ทางพิพิธภณัฑ์ ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง ปัจเจกบคุคล ชมุชน หน่วยธุรกิจ และ
รัฐบาล ทั่วทัง้ทั่วโลก จะเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมโลก หลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียว 
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กระบวนการนี ้ธุรกิจสายการบินก็เช่นกัน ย่อมได้รับอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคม
และวฒันธรรม และการเมือง  

ดงัท่ี ผลวิจยัของ เฉลิมชยั ห่อนาค (2540) และปริทรรศน์วรรณกรรมอ่ืน 
ๆ ท่ีส่ือถึงกระบวนการและวิธีการ (Process & Approaches) ได้ย า้เตือนและเป็นแรงบนัดาลใจให้
ผู้วิจยัได้ตระหนกัถึงแนวทางการเตรียมการส าหรับพิพิธภณัฑ์ในอนาคต 2 ประการ คือ (1) ทบทวน
ให้เกิดความแน่ชัดด้านปัญหาของประเทศ ซึ่งอาจก าหนดโดยหยาบ ๆ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับครอบครัวหรือปัจเจกชน และ (2) ทบทวนบทบาท 
กิจกรรม นิทรรศการ การด าเนินงานในอดีต และขีดความพร้อมของตน โดยน าเอาข้อสรุปทัง้ 2 
ประการท่ีกล่าวมาจดัวางสถานภาพ (Position) ขององค์กรพิพิธภณัฑ์ เพ่ือให้รู้บทบาทและหน้าท่ี 
อนัเป็นข้อเท็จจริงตามสภาพการณ์  

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้พิจารณาเป้าหมายและอุดมการณ์ในการเสนอ
รูปแบบการจดัตัง้ ฯ ท่ีพิพิธภณัฑ์จะต้องมีอดุมการณ์ในการท างานของผู้ ร่วมงาน เพราะพิพิธภณัฑ์
ก็คือสถาบนัทางวฒันธรรมท่ีจะขบัเคล่ือนให้คนทุกระดบัมาพบกันในสถานท่ีแห่งนัน้ เป็นแหล่งท่ี
สร้างกิจกรรมรอคอยให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจอดีตมีผลเชน่ไรกบัปัจจบุนั เม่ือผู้มาใช้บริการตระหนกัถึง
อดีต ปัจจบุนั ก็จะสร้างความตระหนกัถึงคณุคา่และร่วมกนัอนรัุกษ์ หวงแหนพิพิธภณัฑ์ ซึง่สิ่งนีคื้อ
ผลพวงท่ีผู้วิจยัคาดหวงัให้เกิดขึน้ ถึงกระนัน้ พิพิธภณัฑ์ ฯ จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการดึงผู้ชมเข้า
มาสูพ่ิพิธภณัฑ์ ตวัแปร คือ เวลา (น้อยลง) และยคุนี ้เป็นยคุดจิิตอล มีทางเลือกอ่ืน และคูแ่ขง่ไมว่่า
จะเป็นรายการโทรทศัน์ผ่านมือถือ ผ่านอปุกรณ์ทางเทคโนโลยี ฯลฯ และถ้าหากบริษัท ฯ จะลงทนุ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ /เก่า ท่ีต้องการเห็นความ
เปล่ียนแปลงด้านอ่ืนในพิพิธภัณฑ์นับจากปี พ.ศ. 2560 ต่อไป จ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
ตดิตามเฝา้ระวงั เพ่ือประเมินสถานการณ์ (โดยเฉพาะจดุคุ้มทนุและรายได้)  

ดงัท่ีภณัฑารักษ์ช านาญการ Michael Day (2552) โดยมีสถาบนัภาษาบ
ริตชิเคาน์ซิล (ประเทศไทย) ได้จดับรรยายเร่ืองพิพิธภณัฑ์ และให้โอกาสภณัฑารักษ์ไทยได้เข้าร่วม
รับฟังการบรรยายและรับการอบรมเชิงปฏิบัติ  ได้เสนอแนะข้อมูลด้านสถิติและกึ่งผลการวิจัย
เก่ียวกบัอปุสงค์และอปุทานของกลุม่ผู้ใช้บริการ เม่ือ 50 ปีก่อน พบวา่ ... บคุคลเพียงต้องการอยาก
ได้สิ่งของ แต่ปัจจุบนับุคคลอยากได้ประสบการณ์ท่ีเติมเต็มความรู้สึก นัน่หมายถึง ความรู้บวก
ประสบการณ์ส าคญักว่าการมีฐานะร ่ารวย (ผลการส ารวจชาวองักฤษท่ีมีอาย ุ21 ปีขึน้ไป ต้องการ
ประสบการณ์มากขึน้และต้องการวัตถุน้อยลง แต่เด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 21 ปี อยากมีฐานะร ่ารวย) 
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และการชอปปิง้ตามแหล่งศูนย์การค้า การเย่ียมชมศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ การเรียนรู้ตาม
อธัยาศยัในส านกัอทุยานการเรียนรู้ทกุแหง่ ฯลฯ จดัเป็นประสบการณ์ชนิดหนึง่ด้วย  

ด้วยเหตนีุ ้พิพิธภณัฑ์ ฯ จึงต้องพิจารณาแนวโน้มของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์
ในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองโลกมีการศกึษามากขึน้ เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย ครอบครัวมี
สมาชิกน้อยลง ชีวิตมีการแข่งขนัสงู มีอายมุากขึน้และรู้คณุคา่ของชีวิตมากขึน้ มีความคาดหวงัใน
ชีวิตมากขึน้ การเมืองไทยในและนอกประเทศส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ การ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโลกและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้วิจยัจึงได้ทดลองร่างการก าหนดยทุธศาสตร์
การบริหารพิพิธภัณฑ์ท่ีวิเคราะห์จากแหล่งงานวิจัยและฐานข้อมูลการจัดการหอศิลป์และ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น (1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (2) หอศิลป์จามจุรี (3) หอ
ศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็นต้น ซึง่งานวิจยัฉบบัหนึง่ (กมลวรรณ จนัทวร, 2012) 
เสนอผลงานวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการ/หอศิลป์ของรัฐ พบว่า หอศิลป์ท่ีมีการบริหารจดัการใน
รูปแบบสถาบนัท่ีอยูภ่ายใต้มลูนิธิ จะสามารถบริหารจดัการหอศลิป์ ได้คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานมากกว่าหอศิลป์ท่ีเป็นรูปแบบส่วนราชการ ซ่ีงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จ 
คือ การวางแผนพันธกิจขององค์การ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางการบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐในอนาคต ควรท่ีจะมีรูปแบบการ
บริหารงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ เช่น องค์การมหาชน เพ่ือความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน มีการวางแผนทางการตลาด เพ่ือตอบโจทย์ตอ่กลุ่มเปา้หมาย และให้ความส าคญั
กับการให้บริการแก่สาธารณชนเป็นหลัก ทัง้ในส่วนของการอ านวยความสะดวกและการจัด
กิจกรรม 
 2.2.3 “เคร่ืองมือการตรวจสภาพแวดล้อมทางการจัดการ” กับ องค์กรการบิน
ไทย (SWOT ANALYSIS) ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาส ารวจพืน้ท่ีกรณีศกึษาเฉพาะ 3 แห่งคือ ศนูย์
ฝึกอบรมพนกังาน ฯ (เขตหลกัส่ี) ส านกังานใหญ่ บริษัท ฯ (เขตจตจุกัร) และ ศนูย์ปฏิบตัิการบริษัท 
ฯ (เขตบางพลี) เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยพิจารณาวา่สภาพแวดล้อม
ใดบ้างท่ีเป็นจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคขององค์กร และจดัการสภาพแวดล้อมเหล่านัน้
ให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงท่ีสุด หรือเสียประโยชน์น้อยท่ีสุด ดงัท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร. 
สาคร สุขศรีวงศ์ (2557) ได้กล่าวไว้ในบทความหลายฉบับ ประมวลแนวคิดได้ว่า “ผู้ บริหารท่ี
ประสงค์ความส าเร็จและต้องการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องศกึษาความรู้ใน
สามส่วนหลัก ได้แก่ ความรู้พืน้ฐานทางการจัดการ กิจกรรมหลักตามกระบวนการจดัการ และ
กิจกรรมสนบัสนนุทางการจดัการ”  
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 2.2.4 “การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณุค่าและการเพิ่มคณุค่าจากกิจกรรมการตลาด” 
กับ องค์กรการบินไทย ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษางานวิจัยหลายฉบับ พบว่า พิพิธภัณฑ์
เปรียบเสมือนกิจการทางธุรกิจประเภทหนึ่ง กอรปกบัเหตกุารณ์ในปัจจุบนั ส่งผลให้งานจดัแสดง
ภายในห้องพิพิธภณัฑ์บางแห่งทัง้ในระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดั เสียงบประมาณเป็นจ านวน
มาก บคุลากรจบระดบัการศึกษาคอ่นข้างสูง และยิ่งในปัจจบุนัมีกระทรวงด าเนินการเร่งด่วน ให้
ทุนแก่ข้าราชการภายใต้สงักัดกระทรวงวฒันธรรมและกรมศิลปากร ได้ต่อยอดองค์ความรู้ศึกษา
ตอ่ในระดบัปริญญาโท แตเ่ม่ือผู้วิจยัตรวจสอบงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีผ่านมา เกิน 10 ปี มีจ านวนน้อย 
ไม่ได้สมัผสัถึงการวิจยัการตลาด ทัง้ ๆ ท่ีการแข่งขนัทางการตลาดพิพิธภณัฑ์หรือก่อตัง้พิพิธภณัฑ์
ในระบบสงัคมอิงเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ ท าให้เกิดต้นทนุท่ีสงูในการด าเนินโครงการ ฯ  ผู้วิจยั
จึงอยากเห็น ต้นทุน (ภาษีของราษฎร) ของการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ (สินค้า/บริการ) เพิ่มขึน้จากการ
แขง่ขนั  
 ด้วยเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัจึงเสนอกลวิธีการพฒันางานวิจยัของตนเองในครัง้นี ้
มิให้เสียเวลาโดยเปลา่ประโยชน์ ถ้าหากปราศจากฐานรากการจดัการก็ไมส่ามารถสง่ผลกระทบต่อ
โครงการ ฯ ได้บรรลุผลส าเร็จ ในขณะท่ีผู้ วิจยัสามารถต่อแนวคิดรวบยอดของข้อเสนอแนะตาม
ผลงานวิจยัท่ีได้ปริทรรศน์มาอยา่งตอ่เน่ือง โดยน า “การจดัการหว่งโซค่ณุคา่” เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การวางแผนงานในกิจการ หรือธุรกิจขององค์กร เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้กบัสินค้าและบริการ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยท่ีมีการเช่ือมโยงแต่ละกิจกรรมและจ าเป็นต้องทราบถึง
แหล่งท่ีมาของกระบวนการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ (สิ่งท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์) ท่ี
ผู้ เก่ียวข้องสามารถน าประโยชน์จาก Value Chain เป็นจุดสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน (Porter, 2009) ซึ่งผู้ วิจยัได้น าเข้ามาร่วมใช้ในการวางแผนงาน ฯ 
(ระบไุว้ในบทท่ี 5)  
 เม่ือศึกษาในภาพกว้างจะพบว่า หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลาย
หน่วยงาน ได้น าแนวคิดของ Michael E. Porter เป็นนักคิด นักบริหาร และนักเศรษฐศาสตร์ มี
ช่ือเสียงด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และภัณฑารักษ์ช านาญการของไทย ก็ได้รับทราบแนวคิด
หลากหลายจากกูรูทางการจัดการอุตสาหกรรมทางธุรกิจและองค์กร เม่ือเข้ารับการอบรมจาก
หนว่ยงานประจ าปี ด้วยเหตนีุ ้จงึเป็นแรงบนัดาลใจท่ีผู้วิจยัได้สะท้อนสถานภาพทางความรู้ และท้า
ทายความคิดวิเคราะห์ท่ีจะน าหลกัทฤษฎีและแนวปฏิบตัภิาคสนามท่ีครูบาอาจารย์ได้พร ่าสอน ให้
บงัเกิดผลกบัรูปแบบงานวิจยัท่ีจะน าไปศกึษาตอ่เน่ือง จึงกลบัมาทบทวนถึงบทบาททางธุรกิจของ
บริษัทการบนิไทย ฯ กบัการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นขององค์กร จะท าให้เกิดผลส าเร็จกบัการด าเนิน
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โครงการได้อย่างไร จึงน า “การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณุคา่และการเพิ่มคณุคา่จากกิจกรรมการตลาด” 
มาเป็นเคร่ืองมืออีกประเภทหนึง่ท่ีจะสนบัสนนุการวางแผนด าเนินโครงการ ฯ ดงักลา่ว  

2.2.5 ภาพตารางเปรียบเทียบเหตผุลความสมัพันธ์ตามกรอบการด าเนินการ
จดัตัง้องค์กรต้นแบบทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) อุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ภายในองค์กรและกิจกรรมทางการจดัการจนเกิดเป็นแหลง่เรียนรู้ตามเปา้ประสงค์ของส่วน
ก ากบัดแูลท่ีมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรง ปลายทางของเปา้หมายท่ีแตกตา่งขององค์กรทัง้ 3 แห่ง 
เป็นบทเรียนรู้ส าคญัท่ีผู้ วิจยัจะได้น าอุดมคติทางต้นแบบ ฯ ในการร่างแนวทางการจัดตัง้แหล่ง
เรียนรู้ ส าหรับบทสรุปของงานวิจยันี ้   

เหตผุลท่ีผู้วิจยัน า “องค์กรต้นแบบ” เสมือนองค์การจ าลองของบริษัทการ
บินไทย ฯ ก็เพราะเป็นต้นแบบแหล่งความรู้ท่ีมีชีวิต ท่ีกระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
ด้วยการอา่น การสงัเกต ุการวิเคราะห์ การร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยให้เป็นสงัคมการเรียนรู้ การลด
ข้อจ ากดัในการเข้าสู่ฐานข้อมลูสนเทศ และการสร้างเสริมสงัคมและเศรษฐกิจ โดยผ่านกลไกหลกั
ทางยทุธศาสตร์ท่ีมีความเป็นสากลในการด าเนินงานภายใต้หน่วยงานอิสระ คือ ส านกังานบริหาร
และพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน: สบร.) ซึ่งท าหน้าท่ีจดัระบบบริหารงานภายใน ประสาน
แผนและงบประมาณ พฒันายุทธศาสตร์และนโยบายการพฒันาองค์ความรู้ (ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 
2547) สามารถบริหารการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในอดีต-ปัจจุบนั ต่อการมุ่งเป้าหมาย
พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิตอล เป็นหน่วยงานเอกเทศ ลดความซ า้ซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง 
ประกอบกบั ผลงานวิจยันี ้จะต้องเกิดคณุคา่ทางวิชาการและการบริการสงัคมท่ีสามารถตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐท่ีมุง่ขบัเคล่ือนทกุภาคสว่นของประเทศเข้าสูย่คุดจิิตอล หรือ ดิจิตอล อิคอนอมี 
(Digital Economy)  

 บริษัทการบินไทย ฯ เป็นองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจท่ีมีภารกิจ
เก่ียวข้องโดยตรงกบันโยบายภาครัฐในประเด็นศกึษาการพฒันาเศรษฐกิจดิจิตอล และ พิพิธภณัฑ์ 
ฯ ท่ีจะเกิดขึน้ (New Product to Public) จงึมีบทบาทสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงัของสงัคมโดยภาพรวม 
กล่าวคือ เป็น 1 ใน 5 ด้าน ตามท่ีกระทรวงดิจิทอลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมได้ก าหนดไว้ คือ (1) 
Hard Structure (2) Soft Infrastructure (3) Service Infratructure (4) Digital Economy 
Promotion และ (5) Digital Society and Knowlekdge ท่ีควรได้รับการสนบัสนนุเข้าร่วมโครงข่าย
การส่ือสารร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ลดการลงทุนท่ี
ซ า้ซ้อน ประหยดัการร่ัวไหลของเงินไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ภายในปี 2559 - 2563 
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รวมทัง้การเสนอสร้าง Internal Gateway เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้าง
เครือข่ายใยแก้วใต้ทะเลเช่ือมโยงกนั ดงัท่ีรัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ให้ไทยเป็นศนูย์กลางของการ
สง่ข้อมลูความเร็วสงูใน “ภมูิภาคอาเซียน” 

 ในส่วนของผลการด าเนินงานของ “องค์กรต้นแบบ” ได้รับการควบคุม
หรือถูกก าหนดโดยกลไกการติดตามและประเมินผลท่ีมีความเข้มข้น และตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจดจิิตอล ตามแผนระดบัชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถ้าบริษัทการบนิไทย ฯ จะก่อตัง้
รูปแบบ ฯ ก็ควรมีทิศทางการพฒันาในแต่ละด้าน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ท่ีเอือ้ต่อการจดัการของส่วนหน่วยงานภายใน และการพฒันาองค์กรให้เกิดความช านาญ
ทางพิพิธภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทอล เพ่ือสะท้อนว่าบริษัท ฯ มีบทบาทร่วมในกระบวนการจัด
การศึกษา หรือ กระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน ได้ส านึกถึงคุณค่าทรัพยากรท่ีบรรจุไว้ใน
พิพิธภณัฑ์ ทัง้ในสว่นจดัแสดงและนวตักรรมท่ีน าเข้าในระบบสารสนเทศ  

2.2.6 บทบาทของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) 
เป็นศนูย์กลางในการรวบรวมทรัพย์สินทางวฒันธรรมขององค์กรท่ีเป็นหลกัฐานแสดงถึงเอกลกัษณ์
ของสายการบินแหง่ชาติ ศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจยัเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการ
บนิและการบริการ ในรูปแบบของแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต (ด้านการศกึษา) (2) เป็นศนูย์กลางในการ
ประสาน สนับสนุน ในส่วนงานทางศิลปะและเทคโนโลยีส าหรับการผลิตอาหารในครัวการบิน
สากล ชดุไทยของลกูเรือและบุคลากรภาคพืน้ ภาพถ่ายและภาพเหตกุารณ์ท่ีทรงคณุค่าตอ่สงัคม
และองค์กรการบินไทย ทัง้ด้านศาสนาและศนูย์รวมของคนในชาติ (ด้านสงัคมและวฒันธรรม) (3) 
เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีศกัยภาพในการวางแผนและพฒันาโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมองค์กรให้สามารถขับเคล่ือนกิจกรรมภายในและ
ภายนอกพิพิธภณัฑ์ –ผลิตภณัฑ์การบริการและส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน (ด้านเศรษฐกิจ) และ (4) 
เป็นหน่วยงานก ากับและควบคุม ด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(การเมืองการปกครอง)  

2.3 จุดบกพร่องของงานวิจัย  
จุดบกพร่องของงานวิจยันี ้เป็นสิ่งท่ีผู้ วิจยัยงัไม่ได้พบข้อมูลแท้จริงในทศันะของ

ผู้บริหารองค์กรต้นแบบ ทัง้ 3 แห่ง เพ่ือน าข้อมูลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ ทัง้ในด้านของ
ปัญหาและอปุสรรค และนโยบายการบริหารงานท่ีเปล่ียนไปตามกระแสโลกปัจจบุนั ดงันัน้ ข้อมลูท่ี
ค้นพบเป็นเพียงการเยือนสถานท่ีจริง สงัเกต และสนทนากบัเจ้าหน้าท่ีอย่างไม่เป็นทางการ รวมทัง้
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กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมลูวิจยัท่ีจ ากดั ซึ่งผู้วิจยัยงัคงไมไ่ด้ตัง้ค าถามไว้ในแบบสอบถาม แตไ่ด้
ศกึษาเพิ่มเตมิจากสว่นเอกสารเก่ียวข้องท่ีตีพิมพ์ขึน้โดยองค์กรแตล่ะแหง่  

ข้อสังเกตประการหนึ่ง  คือ  รูปแบบอาคารและสถานท่ี ผลการตอบของ
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้ มีบทบาทส าคญัต่อโครงการ ฯ มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในด้านสถานท่ีจะใช้ในการจัดตัง้ ฯ แต่ไม่ ได้บรรจุตัง้โจทย์เก่ียวกับ
ลกัษณะของรูปแบบอาคารท่ีกลุ่มตวัอย่างผู้ช านาญเฉพาะทางสามารถให้ความคิดเห็นเสริม แต่
ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีหลายครัง้ และได้สงัเกตกายภาพของพืน้ท่ีกรณีศกึษาเฉพาะ และศกึษาคณุคา่ของ
การออกแบบอาคารท่ีผ่านการใช้งานกว่า 25 ปี (เขตหลกัส่ี) ยงัมีความทนัสมยัและโดดเดน่ในเขต
พืน้ท่ีระหว่างเขตดอนเมืองและเขตแจ้งวัฒนะ ในลักษณะโค้งมนซ้อนกันอยู่แบบทรงกระบอก 
ภายหลงัจากท่ีทราบว่ามีข้อบกพร่องปรากฏดงักล่าว ผู้วิจยัจึงได้ติดต่อผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเติมและ
ศกึษาเอกสารข้อมลู จงึพบวา่ การก่อสร้างอาคารในแบบทรงกระบอกมีความเหมาะสมในด้านการ
ดึงดดูความสนใจแก่ผู้พบเห็น ขณะท่ีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเดิมก็สามารถ
เช่ือมต่อกับโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้ ถือได้ว่าเป็นผลงานเย่ียมของสถาปนิกผู้ ท่ีได้ออกแบบ
อาคารหลังเดิมทัง้ 2 อาคารไว้ ประจวบเหมาะกับอาคารทรงกระบอกให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว 
สะดวกตอ่การเดินชมได้ทัว่ถึง แตก็่มีข้อเสียส าหรับพืน้ท่ีกรณีศกึษาอีก 2 แห่ง (เขตจตจุกัรและเขต
บางพลี) ท่ีมีเนือ้ท่ีซึ่งมีความจ ากดั และการคมนาคมท่ีเดินทางไม่คอ่ยจะสะดวกมากนกั เน่ืองด้วย
เพราะสภาพการจราจร 

ดังท่ี ชาญวิทย์ แสนสุข (2541) ได้ท าวิจัยและพัฒนาเร่ือง “โครงการจัดตั้ง
พิพิธภณัฑ์การบินและอวกาศ” ได้ชีแ้นะข้อดีว่า อาคารทรงกระบอกมีความเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ี
กว้างเป็นพิเศษ แตกตา่งไปจากอาคารทรงส่ีเหล่ียมท่ีสามารถจดัวางในพืน้ท่ีจ ากดัได้ง่ายกว่า และ
หากจ าเป็นในการก าหนดพืน้ท่ีก่อสร้างอาคารลกัษณะนี ้จ าเป็นต้องพิจารณารูปแบบอาคารท่ีใช้ให้
เหมาะสม หากไมส่ามารถขยายพืน้ท่ีออกไปได้ ควรพิจารณาใช้อาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมจะเหมาะสม
กวา่ แตห่ากขยายพืน้ท่ีออกไปได้หรือก าหนดสถานท่ีตัง้อ่ืนท่ีมีบริเวณกว้างกวา่พืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์
กองทพัอากาศ อาคารรูปทรงกระบอกก็มีความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ยงัได้ชีแ้นะการจดัวางพืน้ท่ี
การใช้งาน หากน าไปใช้ควรให้สถาปนิกออกแบบค านวณการรับน า้หนักให้ละเอียดก่อน (สิ่งจดั
แสดง/เคร่ืองบิน) โดยวางผงัการจดัหน่วยงานย่อยท่ีแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ ส่วนจดัแสดง 
สว่นบริหาร สว่นบริเวณวิชาการ และสว่นอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสม 

ในทัศนะของผู้ วิจัยมีความเห็นตรงกันกับงานวิจัยครัง้นี ้คือ มุ่งมั่นท่ีจะสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการศึกษารูปแบบอาคารทรงกระบอก  เพ่ือสร้างความกลมกลืนเป็น
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ภาพเคล่ือนไหว มากกวา่หยดุนิ่ง เพราะลกัษณะเดมิของอาคารทัง้ 2 หลงั จะสามารถเช่ือมโยงการ
เข้าถึงแหลง่เรียนรู้ และกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี การลงพืน้ท่ีวิจยัท าให้
ทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไข ท่ีจะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ให้เป็นท่ีสนใจ ผู้วิจยัมีกลุ่มตวัอย่างเพียงพอท่ีจะใช้อ้างอิงทางสถิติ และด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการ ตอบ
แบบสอบถาม โดยเฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง สว่นจ านวนแบบสอบถามท่ีแต่
เดิมได้ก าหนดไว้ 19 ท่าน รอบสดุท้ายเหลือกลบัมา 15 ท่าน แตอ่ย่างไรก็ดี จ านวนดงักล่าวนบัว่า 
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ เน่ืองด้วยท่ีว่า ผู้ วิจยัมีการสามเส้าข้อมูลประกอบไปในแต่ละระยะ
งานกบัการตรวจสอบทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ด้วยชดุเคร่ืองมือวิจยัท่ีน าไปใช้ ในขณะท่ีการ
เก็บข้อมลูวิจยัทัง้ 3 รอบ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางยืนยนัการตอบความคิดเห็นต่อประเด็นศึกษา
ไม่เปล่ียนแปลง จึงได้หยดุการเก็บข้อมลู ซึ่งข้อมลูท่ีได้รับมีความเช่ือถือได้และให้ผลไม่แตกต่างกัน 
(Thomas T. Macmillann อ้างถึงใน เกษม บญุออ่น, 2522: 71 และ ชาญวิทย์ แสนสขุ, 2541: 154) 

 
 

2.4 ข้อสรุป 
ในผลการวิจัยสรุป “รูปแบบการจัดตัง้ ฯ” มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และ 

“ต้นแบบชิน้งาน” มีคณุภาพในระดบัสงู ทัง้นี ้ถ้าพิพิธภณัฑ์บริษัทการบินไทย ได้รับการอนมุตัิและ
ด าเนินการก่อตัง้จนส าเร็จตามเปา้หมายจะเป็นขา่ยงานท่ีมีหนว่ยงานตา่ง ๆ ขององค์กร เชน่  
สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั) มีบทบาทส าคญักับ
การท าหน้าท่ีเป็น  หน่วยงานแกนน า โดยท่ีมี ลักษณะการด าเนินงาน แบบพิพิธภัณฑ์องค์กร 
(สถาบัน) หรือหน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดหน่วยงานแกนน าของบริษัท การบินไทย ฯ และมี
หน่วยงานทางราชการให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้บคุคล เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรม ฯ 
นัน้ มีความต้องการให้มีการแตง่ตัง้บคุคล ท่ีมาจากหน่วยงานส าคญัของบริษัทการบินไทย ฯ : ฝ่าย
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ 
(DD-D), สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและโครงการส าคญั), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบญัชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร 
(DB-D9 (9N) – ฝ่ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริหารจดัการความรู้ขององค์กร ; DB-DW 
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ฝ่ายบริหารทัว่ไป; DB-WL ฝ่ายกฏหมาย), สายปฏิบตัิการ(DO), สายผลิตภณัฑ์และบริการลูกค้า 
(DA), การบริการภาคพืน้ (D1), ฝ่ายชา่ง (DT) 

 ในส่วนของท าเลท่ีตัง้และระยะเวลาด าเนินการนัน้อาจมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากแนวโน้มในการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีของสินทรัพย์ในองค์กร เป็นประเดน็ท่ีผู้วิจยัไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เน่ืองด้วยหลักการบริหารและแนวนโยบายขององค์กรรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงกฏหมายและข้อระเบียบส าคญั ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงท าเลท่ีตัง้ก็สามารถด าเนินการได้
ในลกัษณะเช่นเดียวกับการวิจยัและพฒันาท่ีส่ือสารแนวทางของกรอบความคิดและหลกัการทาง
ทฤษฎีท่ีเป็นฐานรากของการได้มาซึ่งรูปแบบการจดัตัง้ ฯ ของงานวิจยันี ้นอกจากนัน้ สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจขององค์กร ฯ และประเทศชาต ิอาจเป็นอปุสรรคตอ่การระดมทนุในระยะเร่ิมแรก โดย
ธรรมชาติทั่วไปการสร้างโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องตรวจสอบและประเมิน
ความเป็นไปได้เก่ียวกบัคณุภาพของโครงการว่าจ าเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นคา่อาคารสถานท่ีจาก
การใช้งบประมาณแผน่ดนิ ฯลฯ ด้วยเหตนีุ ้การศกึษาโครงการและวิเคราะห์โครงการ อาจต้องปรับ
ระยะเวลาด าเนินการ และจดัตัง้คณะบคุคลเข้าร่วมศกึษาวิเคราะห์ด้านงบประมาณการใช้จ่ายให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั-อนาคต 

 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ของ

รูปแบบ ฯ และการตอ่ยอดงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 การใช้ประโยชน์ของรูปแบบ ฯ  

3.1.1 ด้านการบริหารพพิธิภัณฑ์และการด าเนินโครงการจัดตัง้ 
พิพิธภณัฑ์ ฯ ได้วางแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารพิพิธภัณฑ์ไว้

ในรูปแบบของ “โครงสร้างแบบผสม” กึ่งเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เพ่ือลดความซ า้ซ้อนในขัน้ตอนการ
บริหารก็ตาม ปัจจยัท่ีส าคญั คือ การสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน
วฒันธรรมและพิพิธภณัฑ์มาร่วมงาน และเม่ือมีการก าหนดโครงสร้างและการจดัสว่นหนว่ยงานจน
แล้วเสร็จ กระบวนการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งตามหน้าท่ี รับผิดชอบภายในพิพิธภัณฑ์
จ าเป็นต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลกั อย่างไรก็ดี ปัจจยัด้านงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงาน จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสงู สมควรพิจารณาด้านรายได้และแหลง่ท่ีมาของรายได้
เสริม ตลอดจนผลิตภัณฑ์การจดัแสดงทดแทนท่ีควรได้รับการจดัแสดงหมุนเวียนอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือท่ีจะช่วยให้การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างคล่องตวัและราบร่ืน 
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และควรเปิดโอกาสให้เอกชนเช่าสถานท่ีด าเนินการในการจัดส่วนแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีองค์กรมีปรัชญาและอดุมการณ์เปา้หมาย 

ในส่วนของ “การด าเนินโครงการ” ควรมีรายละเอียดการด าเนินโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ อาจแบง่ได้เป็น 2 ขัน้ตอนแบบกว้าง ๆ คือ ขัน้ตอนท่ี 1: การศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการ (เช่น การส ารวจสิ่งของจดัแสดง การส ารวจสถานท่ีและอาคาร การก าหนดพืน้ท่ีใช้
สอย การก าหนดเนือ้หาการจัดแสดง รูปแบบและวิธีการน าเสนอเนือ้หา การจดักิจกรรมบริการ
การศกึษา และการแตง่ตัง้คณะท างานส าหรับโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์) ขัน้ตอนท่ี 2: การด าเนิน
โครงการ (เช่น การหาผู้สนบัสนนุตัง้กองทนุพิพิธภณัฑ์ การจดัเตรียมอาคารพิพิธภณัฑ์ การเตรียม
งานด้านภณัฑารักษ์ การเตรียมงานด้านบริหารการศึกษา การเตรียมงานด้านประชาสมัพนัธ์ การ
จดัเตรียมร้านอาหารและสินค้าท่ีระลึก การจดัท าหนงัสือท่ีระลึกพิธีเปิดพิพิธภณัฑ์ การเตรียมพิธี
เปิดพิพิธภัณฑ์ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ การจดัสร้างองค์กรของ
พิพิธภณัฑ์ การแบง่สว่นหนว่ยงานภายในพิพิธภัณฑ์ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ การจดัการด้าน
การเงินของพิพิธภณัฑ์ และการจดัการด้านการตลาดของพิพิธภณัฑ์)  

 
 

3.1.2  ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 
ผู้ มีบทบาทเก่ียวข้องกบังานจดัแสดง จ าเป็นต้องค านึงถึงอดุมการณ์และ

เปา้หมายของพิพิธภณัฑ์ เพ่ือให้การจดัแสดงไม่ซ า้ซ้อนกบัพิพิธภณัฑ์อ่ืน มีแนวคิดใหม่ ๆ มิใช่เน้น
การจดัแสดงวตัถุเพียงด้านเดียว ควรมีการก าหนดกลยุทธ์การจัดแสดง โดยมีหลกัการวิเคราะห์
และวิจยัจากองค์กรต้นแบบอย่างถ่องแท้บนฐานข้อเท็จจริง ดงันัน้ ในส่วนของเทคนิคการจดัแสดง
นิทรรศการ ควรมีการปรับปรุง ซอ่มแซม ปรับเปล่ียนวิธีการให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือไมใ่ห้พิพิธภณัฑ์
ของตนเองหยดุนิ่ง ควรมีการขบัเคล่ือนนิทรรศการออกสูภ่ายนอก (ถ้ามีความเป็นไปได้) เพราะการ
น าเสนอสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์เข้าใจแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจเป็นท่ีไม่รู้จกั เพราะขาดการประชาสมัพนัธ์
ตนเอง อาจจดัแสดงบางสว่นเพ่ือกระตุ้นความสนใจภายในระบบฐานข้อมลูท่ีมีโครงขา่ยเช่ือมโยงท่ี
เป็นระดบัชาติและสากล (พันธมิตรทางธุรกิจและสมาพันธ์ท่ีพิพิธภัณฑ์เข้าเป็นสมาชิก ) โดยมี
กิจกรรมหมนุเวียนตลอดทัง้ปี  

3.1.3 ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ มีบทบาทเก่ียวข้องกับด้านการตลาด ควรมีหลกัการบริหารการตลาด

แบบกว้าง ๆ 4 ด้าน กล่าวคือ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ทัง้ในด้านการ
จดัการองค์กร การจดัการผลิต (วตัถุหรือสารสนเทศ) การจดัการตลาด และการจดัการบญัชี (2) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ท่ีมีผลกระทบต่อการยอดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (3) 
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินแผนธุรกิจของพิพิธภัณฑ์ และ (4) 
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในการรักษาฐานผู้ ใช้บริการเดิมและสร้างสรรค์ กิจกรรมการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ จนเป็นเอกลกัษณ์อนัน าไปสูก่ารเพิ่มยอดจ าหน่ายบตัรเข้าชม  

 โดยเฉพาะองค์กรท่ีมีธุรกิจหลกัอยู่แล้ว อาจมีการใช้หลกัการตลาด เพ่ือ
การประชาสมัพนัธ์การให้ข่าวและการโฆษณาพิพิธภณัฑ์ท่ีจะเปิดตวัสู่สงัคม หรือในกรณีตวัอย่าง 
ท่ีพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้อาศัยช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านบริษัทการบิน
แหง่ชาตใินการสง่เสริมการตลาดและวิธีการประชาสมัพนัธ์สูส่ากล เชน่ แผนการสง่เสริมการตลาด
การทอ่งเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 2558) ร่วมกบั บริษัทการ
บินไทย ฯ เม่ือผู้ โดยสารซือ้ตัว๋โดยสารทางอากาศ จะได้รับบตัรผ่านขึน้เคร่ือง (Boarding Pass) 
สามารถน าไปย่ืนแทนคา่ธรรมเนียมการเข้าชมท่ี Museum Siam ฟรี ดงันัน้ ผู้ เก่ียวข้องโดยตรงกบั
การพฒันาแผนประชาสมัพนัธ์ ควรมีความเข้าใจและตัง้โจทย์อยา่งกระชบัในกระบวนการประเมิน
แผนการประชาสมัพนัธ์ ดงันี ้ 

 1. แผน สะท้อนถึงความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ทางธุรกิจของ
พิพิธภณัฑ์ได้ดีหรือไม่ 

 2. โปรแกร PR ใช้ข้อมลูจากการวิจยัและข้อมลูพืน้ฐานได้ดีหรือไม ่
 3. แผน มีการวิเคราะห์เนือ้หาและครอบคลมุทกุประเด็นหรือไม่ 
 4. บุคลากรด้าน PR มีความเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าดี

หรือไม ่
 5. โปรแกรม PR อธิบายถึงข้อสรุปอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากการวิจยัหรือไม่ 
 6. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรมมีความชดัเจนและสามารถวดัคา่ได้หรือไม่ 
 7.โปรแกรมมีการอธิบายอย่างชัดเจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงอธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะมีตอ่พิพิธภณัฑ์หรือไม่  
 8. โปรแกรมมีการอธิบายถึงวิธีการวดัคา่หรือไม่ 
 9. การวิจัยมีวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินผลมีการ

ท างานสอดคล้องกนัหรือไม ่
 10. แผนก PR ส่ือสารกับแผนการตลาดตลอดกระบวนการพัฒนา

โปรแกรมหรือไม ่
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อย่างไรก็ตาม องค์กรบางแห่ง  อาจไม่มีความจ าเป็นในโปรแกรมการ
ประชาสมัพนัธ์ เพราะไม่มีอะไรมากกว่าการให้ข่าวแจกหรือการแจกแฟ้มเอกสาร เพ่ือการเผยแพร่ 
(Press Kits) ในการแถลงขา่วตา่ง ๆ ในขณะเดียวกนั ทศันคตเิหลา่นี ้อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย
บตัรเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ขององค์กรท่ีเพิ่มขึน้ และอาจลดน้อยลงหากพิพิธภณัฑ์ได้รับภาพลักษณ์ท่ี
ไม่ดี เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน และภณัฑารักษ์โดยมากจะท างานและอาศยั
ในชมุชนนัน้ ๆ ทศันคติเชิงลบอาจส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากร และท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีลดลง 

3.1.4 ด้านการจัดการความรู้ 
  ผู้บริหาร ฯ ควรมีการบรูณาการระหว่างการบริหารจดัการหน่วยงานและ

การจดัการความรู้เป็นส่วนเดียวกนั โดยไม่เพิกเฉยหรือคิดเพียงว่า “การจดัการความรู้” เป็นหน้าท่ี
ของฝ่ายฝึกอบรมท่ีได้รับการแตง่ตัง้ตามค าสัง่เท่านัน้ เพราะผู้บริหาร ฯ มีสว่นสร้างแรงจงูใจในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน การจัดการความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการ โดยท่ีสมาชิกในแตล่ะหนว่ยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบตังิานร่วมกนั และบคุลากรต้องเป็นผู้
ท่ีเปิดความคิด (Open Mind) เปิดใจ (Open Heart) และเปิดพลงั (Open Will) ในการเรียนรู้ ด้วย
เหตนีุ ้ผู้บริหาร ฯ จึงต้องพิจารณาระบบการสร้างความรู้และแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ควรศกึษาระบบการสร้างความรู้ส าหรับหนว่ยงานพิพิธภณัฑ์ เพ่ือมอง
หาแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้างความรู้อย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร เพ่ือน าองค์กรสู่
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างนวตักรรมอนัเป็นประโยชนตอ่ประชาชนและประเทศชาติ
ตอ่ไป 

2. ควรศกึษารูปแบบการพฒันาบคุลากรภณัฑารักษ์ เพ่ือส่งเสริมภารกิจ
การเป็น ฝ่ายอ านวยความสะดวก (Facilitator) ท่ีมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ในพิพิธภณัฑ์ 

3. ควรศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการจัดการ
ความรู้ของหนว่ยงานภายในองค์กร เชน่ ระบบอิเลกทรอนิกส์ (E-Learning) การอบรมผา่นเว็บไซต์ 
(Web-based Training) ระบบฐานข้อมลูแตล่ะส่วนงาน โดยให้มีการเช่ือมตอ่อย่างเป็นระบบ การ
เข้าสูร่ะบบการใช้งานอยา่งสะดวก และปราศจากการซ า้ซ้อนเชิงข้อมลู 

4. ควรศึกษาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ โดยเน้น
หลกัการให้ความรู้ท่ีสอดคล้องกบังานหลกั ผสมผสานกบัระบบบริหารของหน่วยงาน โดยมีการน า
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หลกัการวางแผนท่ีผลลพัธ์ (Outcome Mapping) ด้วยเหตท่ีุว่า การติดตามดงักล่าว แสดงให้เห็น
ถึงปลายทางของความส าเร็จในแตล่ะขัน้ขององค์ความรู้ (Input-Process-Output-Outcome) กอร
ปกบัการพิจารณาทัง้ในสว่นเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพควบคูก่นั 

5. ควรศกึษาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานภายในองค์กร 
(พิพิธภณัฑ์) เน่ืองด้วยท่ีวา่ กิจกรรมการเรียนรู้มีหลายประเภท มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนความ
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายแตกตา่งกนั  

3.2 การต่อยอดงานวิจัย 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ใน

ฐานข้อมูลวิจยัของประเทศไทยขณะนี ้จ านวนค่อนข้างน้อยในสายตาของผู้ วิจยั จึงเสนอแนะใน
ด้านข้อเท็จจริงท่ีพบ เพ่ือเป็นก าลงัใจและสง่เสริมการตอ่ยอดงานวิจยัส าหรับนกัวิจยัท่านอ่ืนได้พบ
กบัแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ซึง่องค์กรของทา่นประสงค์ให้เกิดขึน้ ดงันี ้

1. พิพิธภณัฑ์ท่ียงัไมเ่คยเกิดขึน้  ควรพิจารณาขัน้เตรียมการวิจยัเบือ้งต้น 2 วิธี คือ 
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ - ข้อมลูเบือ้งต้นจากภาคสนาม (Field Work) จ าแนกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1. สาระส าคญัเชิงตวัแปรศกึษา และ 2. หลกัฐานเชิงองค์ประกอบพืน้ท่ีกรณีศกึษา ดงันี ้

1. สาระส าคญัเชิงตวัแปรศกึษา  
1.1 บริบทองค์กร แหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมและ

ทรัพยากรวฒันธรรมของบริษัทการบนิไทย 
1.2 สภาพแวดล้อมทัว่ไปและการบริหารจดัการ 
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้กบัแหลง่เรียนรู้ขององค์กร  
1.4 แบบจ าลอง “ต้นแบบ” โครงการการจดัตัง้ ฯ 

2. หลกัฐานเชิงองค์ประกอบพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
       2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชน (หนว่ยงาน) และบคุคลภายนอก  
 2.3 ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
 2.4 แนวทางการอนรัุกษ์และการจดัแสดงทรัพยากรทางวฒันธรรม 

    (2) ข้อมูลทุติยภูมิ  – กรอบพืน้ฐานทางทฤษฎีท่ีน ามาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็น
ปัญหาวิ จัย   (Research Problems & Theoretical Concepts) ท่ี ไ ด้มาจากการป ริทร รศ น์
วรรณกรรม จากนัน้จึงน ามาก าหนดขัน้ตอนการวิจยัโดยล าดบั แต่ถ้าต้องการสร้างเป็นโครงการ 
ควรจะมีการเก็บข้อมลูความคิดเห็นเห็นและความต้องการของกลุ่มเปา้หมายท่ีมีผลกระทบตอ่การ
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ด าเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ โดยสร้างแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ ฯ และ
ตรวจสอบ “คณุภาพของต้นแบบ” การจดัตัง้/โครงการ ฯ ท่ีพฒันาขึน้ (Feasibility Study & Project 
Analysis) ท่ีมีความสอดคล้องกบับริบททางวฒันธรรมและศกัยภาพขององค์กร   

 ทั ง้ นี  ้ เ ม่ื อผ่านกระบวนการ รับรอง  โดยผ่านดุลพินิ จของผู้ ทรงคุณวุฒิ  
(Judgemental Approach) สู่การน าเสนอ ปรับปรุง และขยายผลของ (ร่างต้นแบบ) ท่ีพร้อมจะ
ก าหนดเป็น (ต้นแบบ) โครงการ โดยจดัท าเป็นคูมื่อท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการ การวางแผน 
และแผน ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง (Practical Model Plan)     

2. พิพิธภัณฑ์ท่ีเปิดด าเนินการ ควรส่งเสริมงานวิจัยและพฒันาให้มากขึน้ และการ
วิจยัเชิงปฏิบตักิาร เพ่ือแก้ปัญหาและรองรับการเปล่ียนแปลงของสงัคม โดยเฉพาะด้านการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ในแง่มมุตา่ง ๆ กนั ดงันี ้

2.1 ชดุโครงการวิจยัขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มการวิจยัและพฒันาในด้านการออกแบบ
การจดัส่ือแสดงภายในพิพิธภณัฑ์   

2.2 ชดุโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีประกอบด้วย เช่น กลุ่มการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  

2.3 ชุดโครงการวิจัยเพ่ือการติดตามและประเมินผลการบริหารและด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ เชน่ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ส าหรับบคุลากรภณัฑารักษ์  
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ระยะท่ี 1: ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและก าหนดพืน้ท่ีศึกษา 
 

1.1 แบบฟอร์มส ำรวจข้อมลูสำรสนเทศ   
 (Documentary Readings Form) 

1.2 แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรวจิยั  
 (Research Analysis Form) 

1.3 แบบส ำรวจข้อมลูกำรจดักำรสำรสนเทศของบริษัทฯ  
(THAI RESOURCES MANAGEMENT-THAI RM) 

1.4 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในองค์กร 
 (Key Informant Interview)  

1.5 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์กลุม่บคุลำกรบริษัทฯ อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร 
 (Informal - Group of Personnel Interview) 

1.6 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์ภณัฑำรักษ์ช ำนำญกำร 
 (Curator Professional Level Interview) 
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1.1 แบบฟอร์มส ำรวจข้อมลูสำรสนเทศ  (Documentary Readings) 
  

1. ข้อมลูจำกภำยนอก 
 1.1 ประเภทของเอกสำร   O เอกสำร   O วำรสำร   O ต ำรำ   O ต ำรำ   O เว็บไซต์ 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.2 ปีที่พิมพ์   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1.3 หน่วยงำน   O   มหำวิทยำลยั   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         O   สถำบนั   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         O   องค์กร   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.4 สำขำวิชำ / คณะ   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ข้อมลูจำกภำยในองค์กรกำรบินไทย 
 2.1 ชื่อผู้ เขียน    ----------------------------------------------------------- ต ำแหน่ง ------------------------------สงักดั---------------- 
 2.2 ประเภทของเอกสำร   O เอกสำร    O วำรสำร    O ต ำรำ     O เว็บไซต์  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        O CIRCULAR      O BULLETIN      O MANUAL      O GUIDEBOOK 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.3 ปัญหำกำรวิจยั หรือ ประเด็นหลกัของเอกสำร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.4 สำระส ำคญัของเอกสำรที่เชื่อมโยงกบัแนวคิดทฤษฎี หลกักำร และผลกำรวิจยัอ่ืน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.5 จดุเน้น O ประวตัคิวำมเป็นมำ      O ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ      O กำรบริหำรจดักำรองค์กร    
  O กำรบริหำรกำรตลำด    O กำรบริหำรกำรประชำสมัพนัธ์        O กำรบริหำรครัวกำรบิน 
  O กำรฝึกอบรมบคุลำกร  [      ] GROUND   [      ] IN-FLIGHT     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ข้อค้นพบที่สำมำรถน ำไปประยกุต์   [    ] บทที่ 1 (บทน ำ)     [    ] บทที่ 2 (ปริทรรศน์วรรณกรรม)   [     ]   บทที่ 3 (ระเบียบวิธี
วิจยั) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2 แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรวจิยั 
O กำรค้นคว้ำอิสระ    O วิทยำนพินธ์    O ดษุฎีนิพนธ์ 

 

กลุม่งำนวิจยั   
 [   ] รูปแบบกำรจดัตัง้    [   ] กำรบริหำรจดักำร   [    ]  โครงกำรจดัตัง้ 

 
ล ำดบั ประเภท 

O เชิงคณุภำพ  
O เชิงปริมำณ  
O ผสำนวิธีวิจยั 
 

วตัถปุระสงค์ กรอบทำงทฤษฎี   เคร่ืองมือวิจยั  องค์ควำมรู้ / 
ผลกำรวิจยั  

ผลงำนวิจยัมีศกัยภำพในกำร
น ำไปใช้ประโยชน์  

O ด้ำนนโยบำย   
O ด้ำนชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้ำนสำธำรณะ             
O ด้ำนวิชำกำร 
ข้อเสนอแนะเชิงพฒันำต่อยอดวิจยั 

(ผู้วิจยัรวบยอดควำมคิด) 
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1.3 แบบส ำรวจข้อมลูกำรจดักำรสำรสนเทศของบริษัทฯ  
(THAI RESOURCES MANAGEMENT-THAI RM) 

 
รำยกำร อำคำรส ำนกังำนใหญ่ อำคำรศนูย์ฝึกอบรม อำคำรศนูย์ปฏบิตัิกำรบริษัทฯ 

 
 
 

บริบทของสถำนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

แหลง่กำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

นวตักรรม 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

ทรัพยำกรวฒันธรรม 
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1.4 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในองค์กร 

 
 

1. ทำ่นมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร ในประเด็นของ เปำ้หมำย โครงสร้ำง และขอบเขตในกำรด ำเนินโครงกำร

จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ในอนำคต 

2. องค์กรของทำ่นประสบควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือไม่ 

3. กลยทุธ์ทำงกำรตลำด รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์ มคีวำมส ำคญัมำกน้อยเพียงใดตอ่องค์กรพิพิธภณัฑ์ 

4. บทบำทของพิพิธภณัฑ์ที่มตีอ่สงัคม จำกอดีตถึงปัจจบุนัมกีำรเปลีย่นแปลงไปอยำ่งไรบ้ำง 

5. อะไรคืออปุสรรคของกำรบริหำรงำนพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยปัจจบุนั 

6. พิพิธภณัฑ์ที่บริหำรงำนโดยภำครัฐและภำคเอกชนมคีวำมแตกตำ่งกนัหรือไม ่อยำ่งไร 

7. พิพิธภณัฑ์หลำยแหง่มกัประสบกบัปัญหำในเร่ืองของงบประมำณ ทำ่นมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำใน

ลกัษณะเช่นนีอ้ยำ่งไร 

8. อะไรคือคูแ่ขง่ที่ส ำคญัขององค์กรพิพิธภณัฑ์ 

9. ทำ่นมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรกบักลุม่คนท่ีมองวำ่พิพิธภณัฑ์คือสิง่ที่นำ่เบื่อ และมวีิธีปรับเปลีย่นทศันคติ

เช่นนีอ้ยำ่งไร 

10. ลกัษณะของพิพธิภณัฑ์ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตควรจะต้องมีอะไรที่แตกตำ่งไปจำกเดิม 

11. ปัจจยัส ำคญัที่สดุที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
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1.5 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์กลุม่บคุลำกรบริษัทฯ อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร 
 

 
1. บทบำทของพิพิธภณัฑ์จำกอดีตถึงปัจจบุนัเปลีย่นไปหรือไม่ 

2. ควำมแตกตำ่งระหวำ่งพิพธิภณัฑ์ของรัฐและเอกชนเป็นอยำ่งไร 

3. อปุสรรคส ำคญัในกำรบริหำรงำนพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยปัจจบุนัคืออะไร 

4. คูแ่ขง่ที่ส ำคญัของพิพิธภณัฑ์ตำมควำมเห็นของทำ่นเป็นอยำ่งไร 

5. มีวิธีดงึกลุม่คนที่มีทศันคติวำ่พิพธิภณัฑ์นำ่เบื่อให้เข้ำถึงพิพธิภณัฑ์ได้อยำ่งไร 

6. จะมีวธีิน ำเสนออยำ่งไรให้บคุลำกรได้ตระหนกัรู้ถงึควำมส ำคญัของพิพิธภณัฑ์ในสงัคมอยำ่งไรบ้ำง 

7. ลกัษณะของพิพธิภณัฑ์ที่จะเกิดขึน้ในบริษัทกำรบินไทยต้องมีอะไรเปลีย่นแปลงไปจำกแหลง่ที่เก็บไว้ใน

ห้องสมดุหรือวตัถทุี่มีอยูภ่ำยในอำคำรขององค์กร 

8. ทำ่นมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรเก่ียวกบักำรสญูหำยของทรัพยำกรวฒันธรรมของบริษัทกำรบินไทย ฯ 

9. ปัจจยัส ำคญัที่สดุที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 

10. ควำมคิดเห็นของทำ่นตอ่กำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยเป็นอยำ่งไร 
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1.6 แบบประเด็นกำรสมัภำษณ์ภณัฑำรักษ์ช ำนำญกำร   
 
 

1. บทบำทและหน้ำที่ของทำ่นท่ีเก่ียวข้องกบังำนทำงด้ำนพิพิธภณัฑ์ 

2. ทำ่นมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร ในประเด็นของ เปำ้หมำย โครงสร้ำง และขอบเขตในกำรด ำเนินโครงกำร

จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ในอนำคต 

3. องค์กรของทำ่นประสบควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือไม่ 

4. กลยทุธ์ทำงกำรตลำด รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์ มคีวำมส ำคญัมำกน้อยเพียงใดตอ่องค์กรพิพิธภณัฑ์ 

5. บทบำทของพิพิธภณัฑ์ที่มตีอ่สงัคม จำกอดีตถึงปัจจบุนัมกีำรเปลีย่นแปลงไปอยำ่งไรบ้ำง 

6. อะไรคืออปุสรรคของกำรบริหำรงำนพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยปัจจบุนั 

7. พิพิธภณัฑ์ที่บริหำรงำนโดยภำครัฐและภำคเอกชนมคีวำมแตกตำ่งกนัหรือไม ่อยำ่งไร 

8. พิพิธภณัฑ์หลำยแหง่มกัประสบกบัปัญหำในเร่ืองของงบประมำณ ทำ่นมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำใน

ลกัษณะเช่นนีอ้ยำ่งไร 

9. อะไรคือคูแ่ขง่ที่ส ำคญัขององค์กรพิพิธภณัฑ์ 

10. ทำ่นมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกบักลุม่คนท่ีมองวำ่พิพิธภณัฑ์คือสิง่ที่นำ่เบื่อ และมวีิธีปรับเปลีย่นทศันคติ

เช่นนีอ้ยำ่งไร 

11. ลกัษณะของพิพธิภณัฑ์ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตควรจะต้องมีอะไรที่แตกตำ่งไปจำกเดิม 

12. ปัจจยัส ำคญัที่สดุที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
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ระยะท่ี 2: ส ารวจความคิดเหน็และประเมินความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 
 

 2.1 ชดุที่ (2.1.1) และ/หรือ ชดุที่ (2.1.2)  
         แบบสอบถำมส ำหรับบคุลำกรและผู้บริหำรบริษัทกำรบินไทย ฯ 
   
 2.2 ตำรำงสรุปคะแนนควำมคิดเห็นของผู้ เช่ียวชำญ และ คำ่ IOC 
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ระยะที่ 2: ส ำรวจควำมคดิเห็นและประเมินควำมต้องกำรของกลุม่ประชำกรเปำ้หมำย 
2.1 แหลง่ข้อมลูเชิงปริมำณ (กำรวิจยัเชิงส ำรวจ - Opinion and Needs Survey) 

 
แบบสอบถำม 

 

 
 

คณะโบรำณคด ี
มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม 
  

ชดุที่ (2.1.1) และ/หรือ ชดุที่ (2.1.2) 
 แบบสอบถำมส ำหรับบคุลำกรและผู้บริหำรบริษัทกำรบินไทย ฯ 

 
เร่ือง 

รูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
 
 

ค าชีแ้จง:  
 ข้อ 1 แบบสอบถำมฉบบันี ้จุดมุ่งหมาย เพื่อน ำข้อมลูควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของบคุลำกร
บริษัทกำรบินไทย ฯ เก่ียวกบัควำมคำดหวงัที่มีต่อรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย สูก่ระบวนกำร
ศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมครัง้นี ้จกัเป็นประโยชน์ตอ่
กำรท ำวิทยำนิพนธ์เพื่อเสนอแนวทำงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ที่มีประสทิธิภำพในอนำคต  
 ข้อ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ บคุลำกรและผู้บริหำรของบริษัทกำรบินไทย ฯ  
 ข้อ 3 แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้
    ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป (จ ำนวน 7 ข้อ) 
    ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำนกำรด ำเนินโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
    (จ ำนวน 5 ข้อ) 
    ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในด้ำนรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
    (จ ำนวน 2 ข้อ) 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
ค ำชีแ้จง: โปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่อง [   ] หน้ำข้อควำมที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน และเติม
ข้อควำมในช่องวำ่งให้สมบรูณ์ 

1. เพศ 
 [   ]   ชำย             [   ]   หญิง 

2. อำย ุ
 [   ]   21-30 [   ]    31-40 [   ]   40 ปี ขึน้ไป 

3. วฒุิกำรศกึษำสงูสดุ 
 [   ]   มธัยมศกึษำตอนปลำย  [   ]   อนปุริญญำ 
 [   ]   ปริญญำตรี   [   ]   สงูกวำ่ปริญญำตรี 

4. หน้ำที่เก่ียวข้องในองค์กร 
 [   ]   บคุลำกรประจ ำหนว่ยงำน 
 [   ]   ผู้บริหำร 
 [   ]   บคุลำกรบนเที่ยวบิน (กปัตนัและลกูเรือ) 

5. ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ 
 [   ]   น้อยกวำ่ 5 ปี  [   ]   5-10 ปี 
 [   ]   11-15 ปี  [   ]   15 ปี ขึน้ไป  

6. ประสบกำรณ์ในกำรเยี่ยมชมพิพิธภณัฑสถำนหรือศนูย์วฒันธรรม 
 [   ]   เคยเข้ำชม  [   ]   ยงัไมม่ีโอกำสเข้ำชม 

7. ทำ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์องค์กร 
 [   ]   ไมเ่คย มีควำมรู้และไมเ่ข้ำใจ 
 [   ]   ไมเ่คย มีควำมรู้และไมเ่ข้ำใจ  
 (แตก่ ำลงัให้ควำมสนใจและต้องกำรทรำบข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์    
 [   ]   มีควำมรู้บ้ำง เพรำะเคยเข้ำชมในพิพิธภณัฑสถำนมำก่อน 
 [   ]   มีควำมรู้ในเร่ืองพิพิธภณัฑ์องค์กรเป็นอยำ่งดี 
  

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำนกำรด ำเนินโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำร
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 5 หมำยถึง คำดหวงัอยำ่งยิ่ง 
 4 หมำยถึง คำดหวงั 
 3 หมำยถึง เฉย ๆ 
 2  หมำยถึง ไมค่ำดหวงั 
 1 หมำยถึง ไมค่ำดหวงัอยำ่งยิ่ง 
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ประเด็นศกึษำ   
 2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

2.1.1 บทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร 
 

ระดบัควำมคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

 1. หลกักำรและเหตผุล 
(1) โครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย เป็นภำพลกัษณ์แห่งควำมส ำเร็จ

ของบริษัทในอดีตจะท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้มำกยิ่งขึน้ ถ้ำองค์กรหรือ
หนว่ยงำนเก่ียวข้องสำมำรถบอกเร่ืองรำวที่มีคณุคำ่มำกมำยมหำศำล และคง
ไม่มีใครกล้ำปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ชีวิตของกลุม่คนเหลำ่นัน้น ำมำซึง่วิถี
กำรจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

     

(2) เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ประชำสมัพันธ์เร่ืองรำวที่
สำมำรถสื่อถึงกิจกรรมทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เก่ียวโยงกับประวัติควำมเป็นมำขององค์กร โครงสร้ำงกำร
บริหำร ชีวประวตัิบุคคล ภำพเก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสงัคมไทย วฒันธรรมและ
ประเพณีไทยที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์กำรบริกำรอำกำศ
ยำน ศิลปะและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนำขึน้จำกองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำ
วิศวกรรมกำรบิน 

     

(3) บริษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็นสว่นหนึ่งของควำมภำคภมูิใจของสงัคมไทยในชำติ
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นมำของวิถีกำรบริกำรบนอำกำศยำนบนฐำน
ของควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมกบัพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทำง
เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทศันศิลป์ในอำกำศยำนของบริษัท ฯ  แหล่งเรียนรู้
ขององค์กร ฯ กำรอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแตล่ะสว่นงำน 

     

(4) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยจะช่วยส่งเสริมกำรศึกษำทัง้ในระบบและนอก
ระบบ เพื่อกำรศกึษำตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

     

2. วตัถปุระสงค์ 
(1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกำรออกแบบกิจกรรมเสริมที่มีควำม

เหมำะสมตอ่กลุม่ผู้ รับบริกำร 
     

(2) บริกำรค้นคว้ำข้อมลูทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ทำงธุรกิจขนสง่ทำงอำกำศ 
และอำคันตุกะสมัพันธ์ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ำยงำนบริกำรอำกำศ
ยำน/ภำคพืน้) 

     

(3) สร้ำงระบบกำรจดัเก็บ กำรแสดงวตัถทุี่เป็นมรดกทำงวฒันธรรมของบริษัท ฯ 
และอัตลกัษณ์ของบริษัท ฯ ในฐำนะเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินธุรกิจ
ประเภทสำยกำรบิน 
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(4) สร้ำงควำมตระหนกั หวงแหน รักษำภำพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรกำร
บินไทย 

     

(5) สร้ำงควำมเพลดิเพลนิและสนุทรียภำพแก่ประชำชนทัว่ไป      
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

(1)   ด้ำนกำรศกึษำ      
             1.1  เป็นแหลง่ควำมรู้ข้อมลูขำ่วสำรในอตุสำหกรรมกำรบิน      
             1.2  เป็นแหลง่กำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต      
             1.3  เป็นสถำนที่เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพภณัฑำรักษ์และสำขำ

อตุสำหกรรม   บริกำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกัศกึษำ นกัเรียน และบคุคล
ทัว่ไป สำมำรถเข้ำมำฝึกหดังำนตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูรสถำนศกึษำ
ของตนเอง 

     

             1.4  เป็นสถำนที่รวบรวมข้อมูลวิชำกำรและทักษะทำงวิชำชีพในศำสตร์
ทำงด้ำนศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริกำรบน
เที่ยวบิน 

     

1.5 เป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ เข้ำชมได้ตระหนักถึงคุณค่ำของ “สำยกำรบิน
แห่งชำติ” มีบทบำทและภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่สิ่งที่เป็น
มรดกทำงวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ของชำติไทย 

     

(2)  ด้ำนกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม      
             2.1  เป็นกำรอนุรักษ์มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย

ร่วมสมยั-ดัง้เดิม 
     

             2.2  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและวฒันธรรมกำรแตง่กำยไทย (ชุดไทย
ของลกูเรือ) 

     

             2.3  เป็นศูนย์อนุรักษ์ภำพถ่ำยในอดีต-ปัจจุบนั เอกสำรส ำคญั วสัดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำหรับกำรถวำยงำน ให้กบัพระบรมวงศำนวุงศ์ทกุ
พระองค์ 

     

             2.4  เป็นศนูย์อนรัุกษ์ภำพถ่ำยประวตัิควำมเป็นมำ กิจกรรมส ำคญัทำงสงัคม
และวฒันธรรมทัง้ในและตำ่งประเทศ 

     

             2.5  ก่อให้เกิดควำมซำบซึง้และภำคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทกำร
บินไทย ฯ 

     

             2.6  ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริกำร และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำม
บริบทวฒันธรรมไทย 
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             2.7  ก่อให้เกิดทกัษะกำรวิเครำะห์ สงัเครำะห์ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ สร้ำง
นวตักรรม โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณ
อย่ำงเหมำะสม เมื่อต้องเผชิญปัญหำทำงสังคมและงำนบริกำรใน
สถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทย 

     

             2.8  ก่อให้เกิดบุคลิกภำพที่ดีทัง้ภำยในและภำยนอก สำมำรถท ำงำนร่วมกบั
ผู้ อื่นได้อย่ำงเหมำะสม อีกทัง้พัฒนำตนเองทำงด้ำนควำมรู้และทกัษะ
วิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่อง 

     

             2.9 เป็นสถำนท่ีทอ่งเที่ยวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชำชน      
(3) ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ                 

              3.1 สง่เสริมให้เกิดรำยได้จำกกำรทอ่งเที่ยวในด้ำนพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น ำ
สนิค้ำหตัถกรรมแปรรูปจำกวิสำหกิจชมุชน และผลติภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำร
บนเที่ยวบินมำจดัวำงจ ำหนำ่ย 

     

              3.2 ส่งเสริมกำรประหยัดด้ำนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเสริมให้แก่
ประชำชน 

     

              3.3 สง่เสริมแนวควำมรู้นวตักรรมกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพฒันำเชิงพำณิชย์ 

     

              3.4  สง่เสริมแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ท ำหน้ำที่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจบนพืน้ฐำนกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศกึษำ กำร
สร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท ฯ ที่เช่ือมโยง
กับรำกฐำนทำงวฒันธรรม กำรสัง่สมควำมรู้ทำงสงัคม เทคโนโลยีและ
นวตักรรมสมยัใหม ่

     

              3.5 ประชำสมัพนัธ์โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำศนูย์เครือข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ในกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 

     

(4) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง                  
              4.1 ส่งเสริมให้ประชำชนได้รู้เพิ่มพูนควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรองค์กร

รัฐวิสำหกิจ ในระบบกำรค้ำเสรีและกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน 
     

              4.2 สง่เสริมควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรบริหำรองค์กรของบริษัทกำรบินไทย ฯ      
              4.3 สง่เสริมให้เกิดควำมรักควำมภำคภมูิใจในองค์กรของตนเอง      
              4.4 สง่เสริมให้บคุลำกรรุ่นใหมไ่ด้รับรู้วฒันธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทำงกำร
จดักำร 

     

              4.5 ท ำให้ทรำบเร่ืองรำวควำมเป็นมำขององค์กรในอดีต      
4. กลุม่เปำ้หมำย 
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(1) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้รับประโยชน์จำกพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบิน
ไทย 

     

              1.1 นกัเรียนระดบัประถมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.3 นิสติ นกัศกึษำ จำกสถำบนักำรศกึษำตำ่ง ๆ      
              1.4 นกัวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.5 ประชำชนทัว่ไป      
              1.6 นกัทอ่งเที่ยวในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมตำ่ง ๆ สมำคม ฯลฯ      
              1.8 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………………………. 
 

     

5. โครงกำร 
(1) ทำ่นมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยอยำ่งไร      

              1.1 เป็นเร่ืองที่นำ่สนใจมำก ควรรีบด ำเนินกำร      
              1.2 สมควร ให้มีกำรจัดตัง้อย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อ
กำรศกึษำ 

     

              1.3 เป็นโครงกำรท่ีมีประโยชน์ แตอ่ำจจะมีอปุสรรคในเร่ืองงบประมำณ      
              1.4 เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ แต่ขำดบุคคลที่มีควำมรู้ในด้ำนนี  ้มำ
ด ำเนินกำร 

     

              1.5 ไม่สมควร ให้มีกำรด ำเนินโครงกำร เพรำะไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่ำกับกำร
ลงทนุ 

     

              1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………………………. 
 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
--------------------------------- 
  
ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในด้ำนรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
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ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่เก่ียวกบัรูปแบบกำรจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั)  
 

 3.1 ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรโครงกำร ฯ)  

 

ระดบัควำมคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

3.1.1 สถำนท่ีและอำคำร 
(1) ทำ่นต้องกำรให้มีกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในสถำนท่ีใด      

              1.1 ส ำนกังำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสติ       
              1.2 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนบริษัทกำรบินไทย เขตหลกัสี ่      
              1.3 ศนูย์ปฏิบตัิกำรบริษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสวุรรณภมูิ)      
              1.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………. 
 

     

(2) ทำ่นต้องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในลกัษณะใด      
              2.1 เป็นอำคำรที่ดดัแปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศัน์และ

ปรับปรุงสภำพอำคำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ  
     

              2.2 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นควำมเป็นเอกลกัษณ์ไทย      
              2.3 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นกำรออกแบบให้ทนัสมยั      
              2.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

(3) ทำ่นต้องกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ไปนีม้ำกน้อยเพียงใด      
              3.1 ลำนจอดรถ      
              3.2 เคำเตอร์ประชำสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ      
              3.3 ผงัจ ำลองแสดงอำคำรสถำนท่ี      
              3.4 ปำ้ยแสดงทิศทำงภำยในห้องจดัแสดง      
              3.5 เคำเตอร์รับฝำกสิง่ของ      
              3.6 ร้ำนถ่ำยรูปภำพ      
              3.7 ร้ำนถ่ำยเอกสำร      
              3.8 เคำเตอร์โทรศพัท์สำธำรณะ      
              3.9  เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์      
              3.10 ระบบกำรปอ้งกนัอคัคีภยั      
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              3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น      
              3.12 มมุพกัผอ่น      
              3.13 ร้ำนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์บริษัท ฯ      
              3.14 ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร บริษัทกำรบินไทย      
              3.15 ห้องฉำยเทปภำพจอใหญ่      
              3.16 ห้องบรรยำย      
              3.17 ห้องสมดุ      
              3.18 ห้องประชมุ      
              3.19 ห้องพกัผอ่นเจ้ำหน้ำที่      
              3.20 ห้องจดัแสดงนิทรรศกำร       
              3.21 ห้องน ำ้ส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
              3.22 ปุ่ มกดลฟิท์ส ำหรับผู้พิกำร      
              3.23 รถเข็นส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
              3.24 ทำงลำดส ำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair)      
              3.25 ลำนเอนกประสงค์      
              3.26 สวนหยอ่ม      
              3.27 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                      …………………………………………………………… 
 

     

 3.1.2 หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 
(1) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึน้ ท่ำนต้องกำรให้หน่วยงำนใดเป็นแกน

น ำ 
     

1.1 สำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  
  (DY/8D – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั) 

     

1.2 สำยทรัพยำกรบคุคลและก ำกบักิจกรรมองค์กร  
  (DB/9N – ฝ่ำยวำงแผนกำรพฒันำบุคลำกรและบริหำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร) 

     

1.3 สำยปฏิบตัิกำร 
  (DO/OZ – ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและบริกำรกำรปฏิบตัิกำร) 

     

1.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 
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(2) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยควรจะด ำเนินกำรเป็นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ       
               2.1    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรที่จดัท ำและด ำเนินกำรโดยบริษัทกำรบินไทย ฯ       

 2.2    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหน่วยงำนอิสระภำยใต้สงักดัหน่วยงำนแกนน ำ
ของบริษัท กำรบินไทย ฯ และมีหนว่ยงำนทำงรำชกำรให้กำรสนบัสนนุ เชน่ 
กองพิพิธภณัฑ์สถำน กรมศิลปำกร   

     

(3) คณะกรรมกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรประกอบด้วยบคุคลใดบ้ำง      
3.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ : ฝ่ำยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ (DD-5P), รอง

กรรมกำร ผู้ อ ำนวยกำรใหญ่สนบัสนุนกำรถวำยบินแก่ (DD-D), สำยกล
ยุทธ์และพฒันำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั), 
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบญัชี (DE), สำยทรัพยำกร
บคุคลและก ำกบักิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ำยวำงแผนกำรพฒันำ
บคุลำกรและบริหำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร; DB-DW ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป; 
DB-WL ฝ่ำยกฏหมำย), สำยปฏิบตัิกำร(DO), สำยผลิตภณัฑ์และบริกำร
ลกูค้ำ (DA), กำรบริกำรภำคพืน้ (D1), ฝ่ำยช่ำง (DT)  

     

               3.2   ผู้ เ ช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียน บคุลำกรบริษัทกำรบินไทย ฯ 

     

               3.3   สมำคมสโมสรพนกังำนกำรบินไทย      
               3.4   สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย      
               3.5   สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังำนบริษัทกำรบินไทย      

3.6   อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 

 

     

(4) งบประมำณและรำยได้      
              4.1 งบประมำณแผน่ดิน      
              4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศกึษำธิกำร      
              4.3 งบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรมแหง่ชำติ      
              4.4 งบประมำณจำกบริษัทกำรบินไทย      
              4.5 งบประมำณจำกกำรสนับสนุนของสปอนเซอร์ (สนับสนุนรำยปี /รำย
กิจกรรม) 

     

              4.6 งบประมำณหลกัจำกกำรสนบัสนนุของกรุงเทพ ฯ      
              4.7 แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน      

 4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจดัจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ      
              4.9 ผลประโยชน์จำกกองทนุตำ่ง ๆ ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ ฯ        
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              4.10 รำยได้พิเศษ เช่น จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ      
              4.11 อืน่ ๆ (ระบ)ุ  
                   …………………………………………………………… 
 

     

(5) เมื่อกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เสร็จสิน้ ทำ่นต้องกำรให้มีรำยได้เสริมจำกวิธีกำรใด      
             3.1 ตัง้ตู้ รับบริจำค      
             3.2 จ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชม      
             3.3 จ ำหนำ่ยของที่ระลกึและเอกสำรสิง่พิมพ์      
             3.4 ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ เช่น ร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม      
             3.5 ให้เช่ำสือ่วสัดอุปุกรณ์ เช่น แผน่ซีดีรอม       
             3.6 รับจ้ำงผลิตสื่อตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น โรงเรียน 
สถำบนักำรศกึษำ 

     

             3.7 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                   …………………………………………………………… 
 

     

3.1.3 กำรประชำสมัพนัธ์ 
(1) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ควำมรู้

ข้อมลูรำยละเอียดส ำหรับประชำชน โดยผำ่นทำง .... 
     

            1.1 ผู้น ำชมุชน      
            1.2 ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ      
            1.3 แจกเอกสำรสิง่พิมพ์      
            1.4 กรมประชำสมัพนัธ์ในสว่นกลำง เพื่อเผยแพร่ทัง้ทำงวิทยแุละโทรทศัน์      
            1.5 เวปไซต์ของบริษัทกำรบินไทย ฯ      

1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 
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(2) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย 
ควรใช้วิธีกำรใด (กรุณำใส ่หมำยเลขเรียงล ำดบั  1, 2, 3, 4, 5 โดยล ำดบั) 

             [   ]   โทรทศัน์ 
             [   ]   วิทยกุระจำยเสยีง 
             [   ]   หนงัสอืพิมพ์ 
             [   ]   จดหมำยขำ่ว/แผน่พบั 
             [   ]   โปสเตอร์/ปำ้ยประกำศ 
             [   ]   วำรสำร 
             [   ]   หนงัสอืเชิญ 
             [   ]   อื่น ๆ …………………………………………………………… 
 

     

3.1.4 กำรให้ควำมร่วมมือ 
(1)  ทำ่นจะให้ควำมร่วมมือกบัโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในด้ำนใด      

             1.1  ให้กำรสนบัสนนุในกำรจดัหำเงินหรืองบประมำณ      
             1.2  ช่วยบริจำคเงินทนุ      
             1.3  ช่วยในกำรติดตอ่นกัวิชำกำรและผู้ เช่ียวชำญมำช่วยด ำเนินกำร      
             1.4  ช่วยประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษำ เข้ำชมพิพิธภณัฑ์ 
ฯ 

     

             1.5  ช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลหรือเล่ำเร่ืองรำวต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทำง
กำรศกึษำ 

     

             1.6  ช่วยแนะน ำแหลง่หรือบคุคลที่จะบริจำคสิง่ของที่มีคณุคำ่ตอ่กำรอนรัุกษ์เป็น
มรดกขององค์กรกำรบินไทย 

     

              1.7  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2 ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรออกแบบกำรจดัแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ)  

ระดบัควำมคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
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3.2.1     กำรออกแบบกำรจดัแสดงหรือสือ่แสดงในพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

(1)  วิธีกำรที่จะสนบัสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภณัฑ์บริษัท
กำรบินไทยให้เกิดควำมเหมำะสม 

     

             1.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจัดแสดง โดยจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ำงสิง่ที่แสดง 

     

             1.2  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจัดแสดง และออกแบบกำรจดัแสดง 
โดยด ำเนินกำรวำ่จ้ำงเอกชนสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.3  บริษัทกำรบินไทย ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรก ำหนดเนือ้หำ 
ออกแบบ และจดัสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.4  ไมม่ีรูปแบบท่ีแนน่อน แล้วแตเ่นือ้หำหรือลกัษณะกำรแสดงที่เป็นไปได้       
             1.5  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
  

     

(2) มลูเหตทุี่จงูใจให้ทำ่นต้องกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย      
              2.1  เนือ้เร่ืองที่จดัแสดง      
              2.2  เทคนิคกำรจดัแสดง      
              2.3  วตัถสุิง่ของที่จดัแสดง      
              2.4  กำรบริกำรและประชำสมัพนัธ์       
              2.5  จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์และสิง่ของที่ระลกึ       
              2.6  กิจกรรมที่มีควำมบนัเทิงและผอ่นคลำย      
              2.7  กิจกรรมตำ่งที่นำ่สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั      
              2.8  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

3.2.2   กิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ        
      (1)  ควำมเป็นไปได้ของกำรจดักิจกรรมทำงเลอืก      
            1.1   นิทรรศกำร      
            1.2   สมันำ ประชมุ อภิปรำย บรรยำย      
            1.3   กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั กำรสำธิต      
            1.4   กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลัติวิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์      
            1.5   อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
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 ผู้วิจยัขอกรำบขอบพระคณุเป็นอยำ่งสงู  ที่ท่ำนได้กรุณำให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ  ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งที่จะท ำให้งำนวิจยัชิน้นีม้ีควำมสมบรูณ์ และสำมำรถน ำข้อมลูไปบรูณำกำรประกอบกำร
วิจยัในล ำดบัถดัไป อนัมีคณุคำ่ตอ่กำรน ำเสนอรูปแบบ ฯ ไปใช้ในองค์กร 
 

นำยสมชยั  สรำญสริิบริรักษ์ 
นิสติปริญญำโท 

สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม ภำควชิำโบรำณคดี  
คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

  สถำนท่ีติดตอ่   
99/126 อำคำร A-610 คอนโด ย ูแอท หวัหมำก สเตชัน่ 

ซ. รำมค ำแหง 24 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
    E-mail: sasomcs.saran@gmail.com 

 
2.2 ตำรำงสรุปคะแนนควำมคิดเห็นของผู้ เช่ียวชำญ และ คำ่ IOC 

  
ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

  
เประเด็นศกึษำ   

 2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 
2.1.1 บทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร 

 

ระดบัควำม
คิดเห็น 

IOC แปรผล หมำยเหต ุ

1 2 3 4 5    

1. ข้อมลูสว่นบคุคล    
1. เพศ 

 [   ]   ชำย             [   ]   หญิง  
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 

2. อำย ุ
 [   ]   21-30 [   ]    31-40  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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3. วฒุิกำรศกึษำสงูสดุ 
 [   ]   มธัยมศกึษำตอนปลำย 
 [   ]   อนปุริญญำ 
 [   ]   ปริญญำตรี  
 [   ]   สงูกวำ่ปริญญำตรี 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 

4. หน้ำที่เก่ียวข้องในองค์กร 
[   ]   บคุลำกรประจ ำหนว่ยงำน 
[   ]   ผู้บริหำร 
[   ]   บคุลำกรบนเที่ยวบิน  
        (กปัตนัและลกูเรือ)  

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 

5. ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ 
[   ]   น้อยกวำ่ 5 ปี [   ]   5-10 ปี 
[   ]   11-15 ปี [   ]   15 ปี ขึน้ไป   

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 

6. ประสบกำรณ์ในกำรเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑสถำนหรือศนูย์วฒันธรรม 
[   ]   เคยเข้ำชม   
[   ]   ยงัไมม่ีโอกำสเข้ำชม  

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 

7. ท่ ำ นมี ค ว ำม รู้ ค ว ำม เ ข้ ำ ใ จ ใ น เ ร่ื อ ง
พิพิธภณัฑ์องค์กร 
[   ]   ไมเ่คย มีควำมรู้และไมเ่ข้ำใจ 
[   ]   ไมเ่คย มีควำมรู้และไมเ่ข้ำใจ (แต่

ก ำลงัให้ควำมสนใจและต้องกำร
ทรำบข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกบั
พิพิธภณัฑ์     

[   ]   มีควำมรู้บ้ำง เพรำะเคยเข้ำชมใน
พิพิธภณัฑสถำนมำก่อน 

[   ]   มีควำมรู้ในเร่ืองพิพิธภัณฑ์องค์กร
เป็นอยำ่งดี  

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 
 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 

 

 
 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำนกำรด ำเนินโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
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เประเด็นศกึษำ   
 2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ 

2.1.1 บทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร 
 

ระดบัควำม
คิดเห็น 

IOC แปรผล หมำยเหต ุ

1 2 3 4 5    

 1. หลกักำรและเหตผุล    
(5) โครงกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย เป็น

ภำพลกัษณ์แหง่ควำมส ำเร็จของบริษัทในอดีตจะท ำ
ให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้มำกยิ่งขึน้ ถ้ำองค์กรหรือ
หน่วยงำนเก่ียวข้องสำมำรถบอกเร่ืองรำวที่มีคณุคำ่
มำกมำยมหำศำล และคงไม่มีใครกล้ำปฏิเสธว่ำ 
แบบอย่ำงกำรใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่ำนัน้น ำมำซึ่ง
วิถีกำรจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(6) เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เร่ืองรำวที่สำมำรถสื่อถึงกิจกรรม
ทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เก่ียวโยงกับประวตัิควำมเป็นมำของ
องค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำร ชีวประวตัิบคุคล ภำพ
เก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่ผสำนภูมิ ปัญญำแนวกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์กำรบริกำรอำกำศยำน ศิลปะและ
เทคโนโลยีที่ได้พฒันำขึน้จำกองค์ควำมรู้ในศำสตร์
สำขำวิศวกรรมกำรบิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(7) บริษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของควำม
ภำคภูมิใจของสงัคมไทยในชำติที่จะสะท้อนให้เห็น
ถึงควำมเป็นมำของวิถีกำรบริกำรบนอำกำศยำนบน
ฐำนของควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมกบัพฤติกรรม
ผู้ บริโภคทั่วโลก นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีกำรบิน
สำกล ทศันศิลป์ในอำกำศยำนของบริษัท ฯ  แหล่ง
เรียนรู้ขององค์กร ฯ กำรอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเชิง
สญัลกัษณ์ของแตล่ะสว่นงำน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(8) พิพิ ธภัณฑ์บ ริ ษัทกำรบินไทยจะช่วยส่ง เส ริม
กำรศึกษำทัง้ในระบบและนอกระบบ เพื่อกำรศกึษำ
ตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
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2. วตัถปุระสงค์    
(6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกำรออกแบบ

กิจกรรมเสริมที่มีควำมเหมำะสมตอ่กลุม่ผู้ รับบริกำร 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(7) บริกำรค้นคว้ำข้อมลูทำงวชิำกำร ประเด็นควำมรู้ทำง
ธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ และอำคนัตุกะสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ำยงำนบริกำรอำกำศยำน/
ภำคพืน้) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(8) สร้ำงระบบกำรจัดเก็บ กำรแสดงวัตถุที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของบริษัท ฯ และอัตลักษณ์ของ
บริษัท ฯ ในฐำนะเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนิน
ธุรกิจประเภทสำยกำรบิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(9) สร้ำงควำมตระหนกั หวงแหน รักษำภำพลกัษณ์และ
ช่ือเสยีงขององค์กรกำรบินไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(10) สร้ำงควำมเพลิดเพลนิและสนุทรียภำพแก่ประชำชน
ทัว่ไป 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย    
(5)   ด้ำนกำรศกึษำ         

             1.1  เป็นแหลง่ควำมรู้ข้อมลูข่ำวสำรในอตุสำหกรรม
กำรบิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.2  เป็นแหลง่กำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชนและประชำชน
คนไทยตลอดชีวิต 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.3  เป็นสถำนที่ เ ปิดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำน
วิชำชีพภัณฑำรักษ์และสำขำอุตสำหกรรม   
บริกำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกัศึกษำ นกัเรียน 
และบุคคลทัว่ไป สำมำรถเข้ำมำฝึกหดังำนตำม
ข้อก ำหนดของหลกัสตูรสถำนศกึษำของตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.4  เป็นสถำนที่รวบรวมข้อมูลวิชำกำรและทักษะ
ทำงวิชำ ชีพในศำสตร์ทำงด้ำนศิลปะและ
เทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริกำร
บนเที่ยวบิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

1.5 เป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ เ ข้ำชมได้ตระหนักถึง
คณุคำ่ของ “สำยกำรบินแหง่ชำติ” มีบทบำทและ
ภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่สิ่งที่เป็น

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
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มรดกทำงวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ของชำติ
ไทย 

(6)  ด้ำนกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม         
             2.1  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยี

กำรประกอบอำหำรไทยร่วมสมยั-ดัง้เดิม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.2  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและวฒันธรรม
กำรแตง่กำยไทย (ชดุไทยของลกูเรือ) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.3  เป็นศูนย์อนุรักษ์ภำพถ่ำยในอดีต -ปัจจุบัน 
เอกสำรส ำคัญ วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส ำหรับกำรถวำยงำน ให้กับพระบรม
วงศำนวุงศ์ทกุพระองค์ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.4  เป็นศูนย์อนุรักษ์ภำพถ่ำยประวตัิควำมเป็นมำ 
กิจกรรมส ำคัญทำงสงัคมและวฒันธรรมทัง้ใน
และตำ่งประเทศ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.5 ก่อใ ห้ เ กิดควำมซำบซึ ง้และภำคภูมิ ใจใน
วฒันธรรมองค์กรของบริษัทกำรบินไทย ฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.6  ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริกำร และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมำรยำท
งำมตำมบริบทวฒันธรรมไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.7  ก่อให้เกิดทักษะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ สร้ำงนวัตกรรม โดย
ประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ รวมถึง
วิจำรณญำณอย่ำงเหมำะสม เมื่อต้องเผชิญ
ปัญหำทำงสงัคมและงำนบริกำรในสถำนกำรณ์
ตำ่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.8  ก่อให้เกิดบคุลิกภำพท่ีดีทัง้ภำยในและภำยนอก 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้ อื่นได้อย่ำงเหมำะสม 
อีกทัง้พัฒนำตนเองทำงด้ำนควำมรู้และทกัษะ
วิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             2.9 เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชำชน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(7) ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ                    
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              3.1 ส่งเสริมให้เกิดรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในด้ำน
พิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น ำสินค้ำหตัถกรรมแปร
รูปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภณัฑ์ด้ำนกำร
บริกำรบนเที่ยวบินมำจดัวำงจ ำหนำ่ย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              3.2 สง่เสริมกำรประหยดัด้ำนงบประมำณในกำรจดั
กำรศกึษำเสริมให้แก่ประชำชน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              3.3 ส่งเสริมแนวควำมรู้นวัตกรรมกำรออกแบบ
ผลติภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำรและอำหำร โดยเฉพำะ
กำรพฒันำเชิงพำณิชย์ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              3.4  ส่งเสริมแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” 
โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน
เศรษฐ กิจบนพื น้ ฐำนกำ รใ ช้อง ค์ควำม รู้  
กำรศึกษำ กำรสร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท ฯ ท่ีเช่ือมโยงกบั
รำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ทำง
สงัคม เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              3.5 ประชำสมัพันธ์โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยองค์กรของรัฐและ
เอกชน ในด้ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชำติ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(8) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง                     
              4.1 ส่งเสริมให้ประชำชนได้รู้เพิ่มพูนควำมรู้ในด้ำน

กำรบริหำรองค์กรรัฐวิสำหกิจ ในระบบกำรค้ำ
เสรีและกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.2 สง่เสริมควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรบริหำรองค์กร
ของบริษัทกำรบินไทย ฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.3 ส่งเสริมให้เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรรุ่นใหม่ได้รับรู้วัฒนธรรม
องค์กรและเรียนรู้แนวทำงกำรจดักำร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.5 ท ำให้ทรำบเร่ืองรำวควำมเป็นมำขององค์กรใน
อดีต 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  



404 
 

 

4. กลุม่เปำ้หมำย    
(2) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้รับประโยชน์จำก

พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.1 นักเ รียนระดับประถมศึกษำในจังหวัดและ
ตำ่งจงัหวดั 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.2 นัก เ รี ยนชั น้ มัธ ยมศึ กษำ ในจั ง หวัด และ
ตำ่งจงัหวดั 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.3 นิสติ นกัศกึษำ จำกสถำบนักำรศกึษำตำ่ง ๆ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.4 นักวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทัง้ในประเทศและ

ตำ่งประเทศ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.5 ประชำชนทัว่ไป 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.6 นกัทอ่งเที่ยวในประเทศและตำ่งประเทศ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมตำ่ง ๆ สมำคม ฯลฯ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.8 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
            ……………………………………………………… 
 

        

5. โครงกำร    
(2) ทำ่นมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์

บริษัทกำรบินไทยอยำ่งไร 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.1 เป็นเร่ืองที่นำ่สนใจมำก ควรรีบด ำเนินกำร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.2 สมควร ให้มีกำรจัดตัง้อย่ำงยิ่ง  เพรำะเป็น

โครงกำรท่ีมีประโยชน์ตอ่กำรศกึษำ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.3 เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ แต่อำจจะมีอปุสรรค
ในเร่ืองงบประมำณ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.4 เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ แต่ขำดบุคคลที่มี
ควำมรู้ในด้ำนนี ้มำด ำเนินกำร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.5 ไมส่มควร ให้มีกำรด ำเนินโครงกำร เพรำะไมเ่กิด
ประโยชน์คุ้มคำ่กบักำรลงทนุ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
……………….………………………………………………. 
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ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในด้ำนรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
  

 3.1 ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรโครงกำร ฯ)  

 

ระดบัควำม
คิดเห็น 

IOC แปรผล หมำยเหต ุ

1 2 3 4 5    
3.1.1 สถำนท่ีและอำคำร    

(4) ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบิน
ไทยในสถำนท่ีใด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.1 ส ำนกังำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสติ  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              1.2 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนบริษัทกำรบินไทย  
                    (เขตหลกัสี)่ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.3 ศนูย์ปฏิบตัิกำรบริษัทกำรบินไทย  
                    (OPC – สนำมบินสวุรรณภมูิ) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                ……………………………………………………. 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(5) ท่ำนต้องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบิน
ไทยในลกัษณะใด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              2.1 เป็นอำคำรท่ีดดัแปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู ่โดย
มีกำรปรับภูมิทศัน์และปรับปรุงสภำพอำคำรที่
เหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              2.2 เป็นอำคำรที่ก่อสร้ำงขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
ควำมเป็นเอกลกัษณ์ไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              2.3 เป็นอำคำรที่ก่อสร้ำงขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยเน้น
กำรออกแบบให้ทนัสมยั 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              2.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
      …………………………………………………………… 

        

(6) ท่ำนต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตอ่ไปนีม้ำกน้อย
เพียงใด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              3.1 ลำนจอดรถ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.2 เคำเตอร์ประชำสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.3 ผงัจ ำลองแสดงอำคำรสถำนท่ี 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.4 ปำ้ยแสดงทิศทำงภำยในห้องจดัแสดง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.5 เคำเตอร์รับฝำกสิง่ของ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
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              3.6 ร้ำนถ่ำยรูปภำพ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.7 ร้ำนถ่ำยเอกสำร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.8 เคำเตอร์โทรศพัท์สำธำรณะ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.9  เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.10 ระบบกำรปอ้งกนัอคัคีภยั 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.12 มมุพกัผอ่น 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.13 ร้ำนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์บริษัท ฯ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.14 ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร บริษัทกำรบินไทย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.15 ห้องฉำยเทปภำพจอใหญ่ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.16 ห้องบรรยำย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.17 ห้องสมดุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.18 ห้องประชมุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.19 ห้องพกัผอ่นเจ้ำหน้ำที่ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.20 ห้องจดัแสดงนิทรรศกำร  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.21 ห้องน ำ้ส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.22 ปุ่ มกดลฟิท์ส ำหรับผู้พิกำร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.23 รถเข็นส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.24 ทำงลำดส ำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.25 ลำนเอนกประสงค์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.26 สวนหยอ่ม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              3.27 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
      …………………………………………………………… 

        

 3.1.2 หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ    
(6) พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทยที่ จะ เ กิดขึ น้  ท่ำน

ต้องกำรให้หนว่ยงำนใดเป็นแกนน ำ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

1.5 สำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  
 (DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุ ร กิจและโครงกำร
ส ำคญั) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

1.6 สำยทรัพยำกรบคุคลและก ำกบักิจกรรมองค์กร  
 (DB/9N – ฝ่ำยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
และบริหำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร) 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
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1.7 สำยปฏิบตัิกำร 
 (DO/OZ – ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและบริกำร
กำรปฏิบตัิกำร) 

1 1 1 1 -
1 

1 
0.6 

ใช้ได้  

1.8 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
……………………………………………… 

        

(7) พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทยควรจะด ำเนินกำรเป็น
แบบใดที่เหมำะสมที่สดุ  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

               2.1   เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรที่จดัท ำและด ำเนินกำร
โดยบริษัทกำรบินไทย ฯ  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

 2.2    เป็นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรือหน่วยงำนอิสระ
ภำยใต้สงักดัหน่วยงำนแกนน ำของบริษัท กำร
บินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้กำร
สนับสนุน เช่น กองพิพิธภัณฑ์สถำน กรม
ศิลปำกร   

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

(8) คณะกรรมกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย 
ควรประกอบด้วยบคุคลใดบ้ำง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

3.1 บ ริ ษั ทก ำ รบิ น ไทย  ฯ : ฝ่ ำ ย สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ
ประชำสัมพัน ธ์  (DD-5P), รองกรรมกำร 
ผู้ อ ำนวยกำรใหญ่สนับสนุนกำรถวำยบินแก่ 
(DD-D), สำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ (DY/8D 
– ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั), สำย
กำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบญัชี 
(DE), สำยทรัพยำกรบคุคลและก ำกบักิจกรรม
อง ค์กร  (DB-D9 (9N) – ฝ่ำยวำงแผนกำร
พฒันำบคุลำกรและบริหำรจดักำรควำมรู้ของ
องค์กร ; DB-DW ฝ่ำยบริหำรทั่วไป; DB-WL 
ฝ่ำยกฏหมำย ), สำยปฏิบัติกำร (DO), สำย
ผลิตภณัฑ์และบริกำรลกูค้ำ (DA), กำรบริกำร
ภำคพืน้ (D1), ฝ่ำยช่ำง (DT)  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

               3.2   ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น พิพิธภณัฑ์ศึกษำ 
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน บุคลำกรบริษัท
กำรบินไทย ฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

               3.3   สมำคมสโมสรพนกังำนกำรบินไทย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  



408 
 

 

               3.4   สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
               3.5   สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังำนบริษัทกำรบินไทย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

3.6   อื่น ๆ (ระบ)ุ  
……………………………………………… 

        

(9) งบประมำณและรำยได้         
              4.1 งบประมำณแผน่ดิน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศกึษำธิกำร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              4.3 งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วฒันธรรมแหง่ชำติ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

 

              4.4 งบประมำณจำกบริษัทกำรบินไทย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              4.5 งบประมำณจำกกำรสนบัสนุนของสปอนเซอร์   

(สนบัสนนุรำยปี/รำยกิจกรรม) 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.6 งบประมำณหลกัจำกกำรสนบัสนนุของกรุงเทพ 
ฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.7 แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
 4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจดัจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.9 ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จัดตัง้ขึน้เพื่อ
กำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ ฯ   

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              4.10 รำยได้พิเศษ เช่น จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              4.11 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
     …………………………………………………………… 

        

(10) เมื่อกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เสร็จสิน้ ทำ่นต้องกำรให้มี
รำยได้เสริมจำกวิธีกำรใด 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             3.1 ตัง้ตู้ รับบริจำค 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
             3.2 จ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
             3.3 จ ำหนำ่ยของที่ระลกึและเอกสำรสิง่พิมพ์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
             3.4 ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ เช่น ร้ำนขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             3.5 ให้เช่ำสือ่วสัดอุปุกรณ์ เช่น แผน่ซีดีรอม  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
             3.6 รับจ้ำงผลิตสื่อตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน

ตำ่ง ๆ เช่น โรงเรียน สถำบนักำรศกึษำ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             3.7 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
     …………………………………………………………… 
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3.1.3 กำรประชำสมัพนัธ์    
(3) ทำ่นคิดวำ่ ก่อนกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

ควรจะมีกำรให้ควำมรู้ข้อมูลรำยละเอียดส ำหรับ
ประชำชน โดยผำ่นทำง .... 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

            1.1 ผู้น ำชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.2 ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.3 แจกเอกสำรสิง่พิมพ์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.4 กรมประชำสมัพนัธ์ในส่วนกลำง เพื่อเผยแพร่ทัง้

ทำงวิทยแุละโทรทศัน์ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

            1.5 เวปไซต์ของบริษัทกำรบินไทย ฯ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  

………………………………………………… 
        

(4) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำชม
พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรใช้วิธีกำรใด (กรุณำ
ใส ่หมำยเลขเรียงล ำดบั  1, 2, 3, 4, 5 โดยล ำดบั) 

             [   ]   โทรทศัน์ 
             [   ]   วิทยกุระจำยเสยีง 
             [   ]   หนงัสอืพิมพ์ 
             [   ]   จดหมำยขำ่ว/แผน่พบั 
             [   ]   โปสเตอร์/ปำ้ยประกำศ 
             [   ]   วำรสำร 
             [   ]   หนงัสอืเชิญ 
             [   ]    อื่น ๆ 
…………………………………………………………… 
 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

3.1.4 กำรให้ควำมร่วมมือ    
(2)  ท่ำนจะให้ควำมร่วมมือกับโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์

บริษัทกำรบินไทยในด้ำนใด 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.1 ใ ห้ ก ำ ร สนับ สนุ น ใ น ก ำ ร จั ด ห ำ เ งิ น ห รื อ
งบประมำณ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.2  ช่วยบริจำคเงินทนุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
             1.3  ช่วยในกำรติดตอ่นกัวิชำกำรและผู้ เช่ียวชำญมำ

ช่วยด ำเนินกำร 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
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             1.4  ช่วยประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชน นกัเรียน นิสิต 
นกัศกึษำ เข้ำชมพิพิธภณัฑ์ ฯ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.5  ช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลหรือเล่ำเร่ืองรำวต่ำง ๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศกึษำ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.6  ช่วยแนะน ำแหลง่หรือบคุคลที่จะบริจำคสิง่ของที่
มีคณุคำ่ตอ่กำรอนรัุกษ์เป็นมรดกขององค์กรกำร
บินไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              1.7  อื่น ๆ  
     …………………………………………………………… 
 

        

3.2 ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรออกแบบกำรจดัแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรใน

พิพิธภณัฑ์ ฯ)  
 

ระดบัควำม
คิดเห็น 

IOC แปรผล หมำยเหต ุ

1 2 3 4 5    

3.2.1     กำรออกแบบกำรจดัแสดงหรือสือ่แสดงในพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย    
(3)  วิธีกำรที่จะสนบัสนนุกำรจดันิทรรศกำรและสื่อแสดง

ภำยในพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทยให้เกิดควำม
เหมำะสม 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจดัแสดง โดย
จ้ำงเอกชนด ำเนินกำรออกแบบกำร สร้ำงสิ่งที่
แสดง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.2  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจัดแสดง 
และออกแบบกำรจดัแสดง โดยด ำเนินกำรวำ่จ้ำง
เอกชนสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.3  บริษัทกำรบินไทย ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน 
ตัง้แต่กำรก ำหนดเนือ้หำ ออกแบบ และจดัสร้ำง
สิง่ที่จะน ำมำแสดง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

             1.4  ไม่มี รูปแบบที่แน่นอน แล้วแต่ เนื อ้หำหรือ
ลกัษณะกำรแสดงที่เป็นไปได้  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

1.9 อื่น ๆ 
…………………………………………………  

        

(4) มลูเหตทุี่จงูใจให้ทำ่นต้องกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัท
กำรบินไทย 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  



411 
 

 

              2.1  เนือ้เร่ืองที่จดัแสดง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.2  เทคนิคกำรจดัแสดง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.3  วตัถสุิง่ของที่จดัแสดง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.4  กำรบริกำรและประชำสมัพนัธ์  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.5  จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์และสิง่ของที่ระลกึ  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.6  กิจกรรมที่มีควำมบนัเทิงและผอ่นคลำย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
              2.7 กิจกรรมต่ำงที่น่ำสนใจ เช่น กำรแสดง กำร

ประกวด กำรแขง่ขนั 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

              2.8  อื่น ๆ  
      …………………………………………………………… 

        

3.2.2   กิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ   1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
      (1)  ควำมเป็นไปได้ของกำรจดักิจกรรมทำงเลอืก 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.1   นิทรรศกำร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.2   สมันำ ประชมุ อภิปรำย บรรยำย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.3   กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั กำรสำธิต 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  
            1.4  กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มัลติวิชั่น วีดีทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้  

1.10 อื่น ๆ  
………………………………………………… 

 

        

  
 
   

 

ระยะท่ี 3: ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ 
 

 ชดุท่ี (3.1.1)    แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคส ำหรับกลุม่ผู้ช ำนำญเฉพำะทำง 

              (ครัง้ท่ี 1) 
ชดุท่ี (3.1.2)     แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคส ำหรับกลุ่มผู้ช ำนำญเฉพำะทำง 
  (ครัง้ท่ี 2) 
ชดุท่ี (3.1.3) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคส ำหรับกลุม่ผู้ช ำนำญเฉพำะทำง 
  (ครัง้ท่ี 3) 
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ระยะท่ี 3: ศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและวิเครำะห์โครงกำร 
 

3.1 แหลง่ข้อมลูเชิงปริมำณ (กำรวิจยัเชิงอนำคตแบบ เดลฟายเทคนิค)  
 
 

แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิค ครัง้ท่ี 1 
 



413 
 

 

 
 

คณะโบรำณคดี 
มหำวิทยำลยัศลิปำกร 

สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม 
 
 
 
  

ชดุท่ี (3.1.1)     แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคส ำหรับกลุ่มผู้ช ำนำญเฉพำะทำง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำม - เดลฟำยเทคนิค  
 

เร่ือง รูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบนิไทย 
โดย นำยสมชยั สรำญสิริบริรักษ์  นิสิตระดบัปริญญำโท          รหสัน.ศ. 53112338 
 สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม      คณะโบรำณคดี       มหำวิทยำลยัศลิปำกร 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  รองศำสตรำจำรย์ สภุำภรณ์ จินดำมณีโรจน์             
ปีกำรศกึษำ 2557 
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วตัถปุระสงค์ในกำรวิจยั   
1. เ พ่ือศึกษำทัศนคติ ควำมคิดเห็น และควำมคำดหวัง ของ

ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงท่ีมีต่อกำรวำงกรอบแผนงำนโครงกำร
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบนิไทย 

2. เพ่ือประมวลผลข้อมลูควำมเป็นไปได้ของกรอบกำรวำงแผนงำน
โครงกำร และวิเครำะห์แบบแผนของกิจกรรมท่ีจ ำเป็นตำม
ควำมคดิเห็นของกลุม่ ผู้ เ ช่ียวชำญเฉพำะทำง จนน ำไปสู่
ข้อสรุปท่ีชดัเจนขององค์ประกอบ   เบื อ้ ง ต้นและขั น้ ตอนของ
รูปแบบ ฯ ท่ีผู้ วิจัยจะพัฒนำต่อยอดควำมคิดให้เป็น “ร่ำง
ต้นแบบ” โครงกำร ฯ   

 

 
 กำรวิจยัเดลฟำยเทคนิค โดยวิเครำะห์ ค้นหำ และตรวจสอบค ำอธิบำยในแต่ละรอบ
จะต้องมีกำรสรุปควำมคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงในแตล่ะรอบ และจดัรำยงำนข้อสรุป
แสดงควำมคดิเห็นของกลุม่ในรอบท่ีผำ่นมำ  จ ำแนกได้เป็น 3 ครัง้ ดงันี ้
  
 ครัง้ท่ี 1 เป็นแบบสอบถำม เพ่ือให้ผู้ช ำนำญเฉพำะทำงแสดงควำมคดิเห็น 
 ครัง้ท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 ระดบั (Rating Scale) 
 ครัง้ท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณคำ่ 5 ระดบั โดยมีส่วนของข้อมลูสรุป
แสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิในแต่ละท่ำนในกำรตอบกลบัครัง้ท่ี 2   ทัง้นี ้ข้อมลูจ ำเพำะท่ี
แสดงมีจดุมุง่หมำยเพ่ือให้ทำ่นได้รับทรำบควำมคดิเห็นโดยภำพรวม ส ำรวจ และยืนยนัค ำตอบของ
ทกุทำ่นอีกครัง้ 

แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ท่ี 1 

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [   ] พิพิธภณัฑ์ [   ] การศึกษานอกระบบ [   ] บุคลากรบริษัท ฯ 

 
 

 
 

 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
เพื่อส ำรวจทศันคติ ควำมคิดเห็น และควำมคำดหวงัของผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงท่ีมีต่อ 

กำรวำงกรอบแผนงำนโครงกำรจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์ 
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ค ำจ ำกดัควำมที่ใช้ในกำรวิจยั 
 “รูปแบบ” หมำยถึง สิง่ที่แสดงถึงโครงสร้ำงทำงควำมคิด องค์ประกอบ และควำมสมัพนัธ์ตำ่ง ๆ ที่
มีควำมเป็นไปได้สงู โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์เก่ียวกบัจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เพื่อด ำเนินกำรลงทนุ
พัฒนำจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย จะต้องตระหนักถึงโอกำสและภัยคุกคำมที่อำจเกิดขึน้จำก
องค์ประกอบควบคมุ เช่น เทคโนโลยีและควำมเป็นไปได้เชิงระบบกำรจดักำร เศรษฐกิจและสงัคม นโยบำยของ
องค์กร กฏหมำย กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน แหล่งทรัพยำกรทำงวัตถุและวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และ
งบประมำณ เป็นต้น 
 “รูปแบบกำรจัดตัง้” หมำยถึง ผลข้อมูลกำรศึกษำทศันคติ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรของ
บคุลำกรบริษัทกำรบินไทย ผู้ เช่ียวชำญและนกัวิชำกำร เก่ียวกบัควำมคำดหวงัที่มีต่อกำรวำงกรอบแผนด ำเนิน
โครงกำรและรูปแบบกำรจดัตัง้ ฯ  
 “โครงกำรจัดตัง้” หมำยถึง กิจกรรมหรือแผนงำนที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกรวฒันธรรมของ
บริษัทกำรบินไทยฯ เพื่อหวังผลตอบแทนกิจกรรมหรือกิจกำรจัดแสดงวัตถุบอกเล่ำเร่ืองรำวควำมเป็นมำที่
สำมำรถส่งเสริมภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ แสดงเจตคติที่ดีต่อสงัคมไทยและด้วยบทบำทในฐำนะสำยกำรบิน
แห่งชำติ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดควำมเพลิดเพลินใจจำกกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์แก่
บุคลำกรและบุคคลภำยนอกทัว่ไป ทัง้นี ้โครงกำรฯ มีลกัษณะเป็นหน่วยงำนอิสระหน่วยหนึ่งที่สำมำรถท ำกำร
วิเครำะห์ วำงแผน และน ำไปปฏิบตัิอยำ่งเป็นระบบ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจกำรเฉพำะ ภำยใต้เวลำกำร
ด ำเนินงำน งบประมำณ และสถำนท่ีอยำ่งชดัเจน 
 “ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร” หมำยถึง กำรวิเครำะห์เก่ียวกบัจุดแข็งและจดุออ่นขององค์กร เพื่อ
ด ำเนินกำรลงทุนพฒันำโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง จะต้องตระหนกัถึงโอกำสและภยัคุกคำมที่อำจเกิดขึน้จำก
องค์ประกอบควบคมุ เช่น เทคโนโลยีและควำมเป็นไปได้เชิงระบบกำรจดักำร เศรษฐกิจและสงัคม นโยบำยของ
องค์กร กฏหมำย กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน แหล่งทรัพยำกรทำงวัตถุและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
งบประมำณ เป็นต้น   
 “พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย” หมำยถึง สถำบนัถำวรที่เป็นศูนย์กลำงเก็บรวบรวมและอนุรักษ์
สิ่งของเคร่ืองใช้สอยในงำนบริกำรบนเที่ยวบิน อันเป็นทรัพย์สินหรือมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ที่
เก่ียวข้องกบับริษัทกำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตและแหลง่เรียนรู้ตำมอธัยำศยั ที่
เก่ียวข้องกบักระแสควำมรู้ในศำสตร์ด้ำนอำกำศยำนและอตุสำหกรรมกำรบิน 
 “รูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย” หมำยถึง แผนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัโครงกำร
และกำรน ำเสนอรูปแบบกำรจดัตัง้ ฯ ท่ีเป็นผลจำกตวัแปรศกึษำตำมจดุมุง่หมำยในกำรวิจยั  โดยก ำหนดฝ่ำยงำน
ที่มีควำมเป็นเอกเทศท ำหน้ำที่ศกึษำวจิยัควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เพื่อประเมินวำ่โครงกำรท่ีคิดขึน้มำสำมำรถ
น ำไปปฏิบตัิได้จริงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มคำ่กบักำรลงทนุ โดยกำรจดัหำข้อมลูที่เพียงพอตอ่กำรตดัสนิใจในกำร
ลงทนุหรือกำรด ำเนินงำนตำมวงจรของโครงกำร (กำรวำงแผนโครงกำร กำรปฏิบตัิและด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
และกำรประเมินผลและติดตำมผลโครงกำร) และมีขอบข่ำยครอบคลมุองค์ประกอบส ำคญั 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
กำรเงิน ด้ำนกำรจดักำร ด้ำนเทคนิค ด้ำนตลำด ด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคม และด้ำนเศรษฐกิจ  
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ค าชีแ้จง:  
 ข้อ 1 แบบสอบถำมฉบบันี ้จุดมุ่งหมาย เพื่อน ำข้อมลูควำมคิดเห็นของกลุม่ผู้ช ำนำญเฉพำะทำงที่
มีต่อควำมคำดหวังต่อโครงกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย สู่กระบวนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมครัง้นี ้จกัเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำวิทยำนิพนธ์เพื่อ
เสนอแนวทำงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ ที่มีประสทิธิภำพในอนำคต  
 ข้อ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ภณัฑำรักษ์ช ำนำญกำร นกักำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน และ
บคุลำกรช ำนำญกำรบริษัทกำรบินไทย ฯ  
 ข้อ 3 แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้
   ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคณุวฒุิ (จ ำนวน 3ข้อ) 
   ตอนที่ 2 กำรบริหำรองค์กำร (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 3 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 4 กำรจ ำแนกสว่นหนว่ยงำนของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 5 โครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย  
                 (จ ำนวน 1 ข้อ) 
    ตอนที่ 6 กำรวำงแผนเร่ืองที่ดิน สิง่ปลกูสร้ำง และระบบสำธำรณปูโภค (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 7 งบประมำณ (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 9 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   ตอนที่ 10 ข้อคิดเห็นอื่น (จ ำนวน 1 ข้อ) 
   
 
 
 
 
ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคณุวฒุิ   
 1.1 ช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ  ………………………………………….. 
 1.2 ต ำแหนง่  ………………………………………….. 
 1.3 สถำนท่ีท ำงำน ………………………………………….. 
ตอนที่ 2 กำรบริหำรองค์กำร   
 แนวคิด  
 - บริษัทกำรบินไทย ฯ ในฐำนะเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินธุรกิจประเภทสำยกำรบิน เป็น
ระยะเวลำกวำ่ 55 ปี และยงัมีสว่นสนบัสนนุโครงกำรทำงสงัคมและกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
โดยมีแหลง่เรียนรู้ในองค์กรที่พร้อมจดัสภำพแวดล้อมให้เอือ้อ ำนวยตอ่กำรเรียนรู้ทำงธุรกิจขนสง่ทำงอำกำศ และ
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อำคันตุกะสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ำยงำนบริกำรอำกำศยำน/ภำคพืน้) ฯลฯ เป็นกำรศึกษำเชิง
สร้ำงสรรค์ในประเด็นเนือ้หำ ควรบรูณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย
ให้เป็นแหลง่เรียนรู้แหง่ใหมใ่นสงัคมไทย โดยสร้ำงระบบกำรจดัเก็บและกำรแสดงวตัถทุี่เป็นมรดกทำงวฒันธรรม
ของบริษัท ฯ เพื่อเป็นแหลง่ควำมรู้ส ำหรับประชำชนได้เข้ำไปศกึษำตำมอธัยำศยั   
 ค ำถำม 

- ถ้ำประเทศไทยจะมีพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ท่ำนคิดวำ่ บริษัทกำรบินไทย ฯ ควรก ำหนด 
ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำย เปำ้หมำย และวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งไร 

 
 

 
ตอนที่ 3 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร (โครงสร้ำงองค์กำร) 
 แนวคิด 

- กำรบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ยอ่มท ำให้กำร
ประเมินได้ครบองค์ประกอบและตวับ่งชีซ้ึ่งเป็นภำรกิจหลกัที่ฝ่ำยบริหำรองค์กรจะต้องด ำเนินกำรศึกษำระบบ
โครงสร้ำงกำรบริหำร ที่มีควำมสอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริง   โดยอำจมีหน่วยงำนอิสระรับบทบำทเป็นผู้
ประสำนควำมร่วมมือ หรืออำจจะเป็นองค์กรที่บริหำรงำนแบบมีคณะกรรมกำรดูแลตรวจสอบ เป็นลกัษณะ
มลูนิธิ ในรูปแบบมหำชนท่ีเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำไปมีสว่นร่วมด ำเนินกำร หรืออำจจะด ำเนินกำรในลกัษณะ
หน่วยงำนร่วมลงทนุ ทัง้นีเ้ป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์ควำมรู้ ภมูิปัญญำ วิถีด ำเนินชีวิตของสมำชิก 
บริบทของสิ่งแวดล้อมภำยในหน่วยงำน สมัพนัธภำพกำรไปสู่ผนึกพลงัจำกกำรพึ่งพำกนัและจิตวิญญำณแห่ง
กำรอทุิศตนเพื่อสงัคมให้ด ำรงอยู ่พร้อมทัง้กำรพฒันำที่ยัง่ยืนควบคูก่บัศิลปวฒันธรรมของชำติ 

ค ำถำม 
- ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้ำงองค์กำร (พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบิน

ไทย) อยำ่งไร 
 

 
 
ตอนที่ 4 กำรจ ำแนกสว่นหนว่ยงำนของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย   
 แนวคิด 

- กำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กำร ถ้ำไม่จ ำกดัลกัษณะว่ำต้องมีคณะกรรมกำรกลุ่มต่ำง ๆ ใน
รูปแบบมลูนิธิ แตใ่ห้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่มีสภำพคลอ่งตวัและมีควำมชดัเจนในขอบขำ่ยงำน โดยเฉพำะด้ำน
บทบำท หน้ำที่ และภำรกิจ ที่ครอบคลมุทำงด้ำนกำรบริหำร ด้ำนวิชำกำร และด้ำนบริกำร  ทัง้นี ้สว่นหน้ำที่หลกั
ของพิพิธภณัฑ์ ฯ คือ กำรจัดเก็บและกำรจดัแสดง เป็นศูนย์ข้อมูลทำงวิชำชีพในอุตสำหกรรมกำรบินและงำน
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บริกำรในธุรกิจกำรบิน ฯลฯ อำจจ ำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภณัฑ์ ฯ ได้ 3 ฝ่ำย ได้แก่  สำยงำนปฏิบตัิกำร 
สำยงำนสร้ำงสรรค์ และสำยงำนพฒันำธุรกิจ เป็นต้น 

ค ำถำม 
- ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีกำรจ ำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภณัฑ์

บริษัทกำรบินไทยที่สอดคล้องกบัรำยละเอียดของรูปแบบกำรบริหำรองค์กำร ที่ทำ่นได้ให้ค ำแนะน ำไว้ (ตอนที่ 2) 
อยำ่งไร 
 
 
ตอนที่ 5 โครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย   
 แนวคิด 

- งำนพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนในพิพิธภณัฑ์ที่พึงประสงค์ เมื่อได้รับกำรพิจำรณำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรถือเป็นเร่ืองส ำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรรับบริกำรของผู้มำเยือน และกำร
ด ำเนินงำนของผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัโครงกำรที่จะจดัสรรงบประมำณได้อยำ่งเหมำะสม เช่น ระบบไฟฟ้ำ บริเวณ
ทำงเดินเข้ำและออกอำคำร จุดบริกำรโทรศพัท์สำธำรณะ เป็นต้น หรือโดยกำรแบ่งโซนพืน้ที่ส ำหรับใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ บริกำรสำธำรณะ บริกำรด้ำนกำรศกึษำ งำนบริหำร งำนภณัฑำรักษ์ กำรจดัแสดง กำรปอ้งกนัอคัคีภยัและ
ควำมปลอดภยัโดยรอบพิพิธภณัฑ์ ค ำถำม 

- ท่ำนมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย อยำ่งไร  
 
 
 
ตอนที่ 6 กำรวำงแผนเร่ืองที่ดิน สิง่ปลกูสร้ำง และระบบสำธำรณปูโภค   
 แนวคิด 

- ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนบริษัทกำรบินไทย (เขตหลกัสี)่ ปัจจบุนัมีเนือ้ที่กวำ่ 8 ไร่ มีสภำพแออดั 
อำคำร A และ อำคำร B ค่อนข้ำงใช้ประโยชน์ด้ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงเนืองแน่น แต่มีพืน้ที่ลำนจอดรถที่สำมำรถ
พฒันำให้เป็นอำคำรขนำดใหญ่ โดยจัดสร้ำงอำคำรในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ ทัง้นี ้หำกค ำนึงถึงควำมพอเพียงกบั
กำรบริหำรด้ำนงบประมำณ อำจใช้พืน้ที่บำงส่วนในอำคำร หรืออำจก่อสร้ำงอำคำรหลงัใหม่ ลกัษณะทำง
กำยภำพและพืน้ที่ใช้สอย ตลอดจนกำรเข้ำถึงสถำนท่ีที่พึงประสงค์ใช้เป็นพิพิธภณัฑ์ในอนำคตจะต้องเอือ้ควำม
สะดวกในกำรเดินทำงแก่ผู้มำใช้บริกำรมำกที่สดุ  

ค ำถำม 
- ท่ำนมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ กำรวำงแผนเร่ืองที่ดิน สิ่งปลกูสร้ำง และระบบ

สำธำรณปูโภค  ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
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ตอนที่ 7 งบประมำณ   
 แนวคิด 

- ด้วยเหตุผลที่บริษัทกำรบินไทย ฯ เป็นรัฐวิสำหกิจ มีควำมรับผิดชอบตำมกฏหมำยที่
จ ำเป็นต้องมีระบบกำรบริหำรรำยได้และภำษีอำกรเข้ำสูรั่ฐบำล เป็นหน่วยงำนที่ถกูก ำกบัดแูลภำยใต้กระทรวง
คมนำคม ดงันัน้ โครงกำร ฯ อำจได้รับงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณจำกบริษัทกำรบินไทย งบประมำณจำก
กำรสนบัสนนุของสปอนเซอร์ (สนบัสนนุรำยปี/รำยกิจกรรม) แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน ผลประโยชน์จำกกำร
จดัจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ ผลประโยชน์จำกกองทนุตำ่ง ๆ ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ ฯ  รำยได้พิเศษ 
เช่น จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 

ค ำถำม 
- ทำ่นมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรก ำหนดหนว่ยขึน้ตรงด้ำนงบประมำณในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

ฯ อยำ่งไร 
 
 
 
ตอนที่ 8 กำรบรรจบุคุลำกร   
 แนวคิด 

- กำรพิจำรณำก ำหนดควำมต้องกำรก ำลงัคนเพื่อบรรจุไว้ในโครงกำร ฯ ทัง้ด้ำนปริมำณและ
คุณลกัษณะของก ำลงัคน ตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจนัน้ อำจด้วยวิธีค่อยเป็นค่อยไป อง ค์กรอำจเลือกบุคคลที่
เหมำะสมจำกที่มีอยู่ในองค์กรด้วยกำรโยกย้ำยหรือเลื่อนต ำแหน่ง แต่ในกรณีที่องค์กรประสงค์จะรับ
บคุคลภำยนอกก็สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธี เช่น กำรจ้ำงพนกังำนบำงเวลำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำนเต็ม
เวลำ หรือกำรจ้ำงจำกหนว่ยงำนพิพิธภณัฑ์ เป็นต้น 

ค ำถำม 
- ท่ำนมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรบรรจุบุคลำกรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กร

พิพิธภณัฑ์ อยำ่งไร 
 
ตอนที่ 9 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ   
 แนวคิด 

- หำกโครงกำรจดัตัง้ ฯ ประสบผลส ำเร็จ ย่อมเป็นสถำนที่เปิดโอกำสทำงกำรศกึษำ (ธุรกิจกำร
บิน) โดยที่นักศึกษำ นักเรียน และบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำมำสัมผัสเสน่ห์ของสำยกำรบินไทยซึ่งมีลูกค้ำ 
หนว่ยงำน และสถำบนักำรศกึษำมำเข้ำชมแหลง่เรียนรู้ในแผนกตำ่ง ๆ เสมอ 

ค ำถำม 
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- ท่ำนมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรดังกล่ำว 
อยำ่งไร 

 
 
 
 
ตอนที่ 10 ข้อคิดเห็นอื่น   

 
  
 
 
 
 
 

ขอบพระคณุที่ทำ่นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะท่ี 3: ศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและวิเครำะห์โครงกำร 
 

3.1 แหลง่ข้อมลูเชิงปริมำณ (กำรวิจยัเชิงอนำคตแบบ เดลฟายเทคนิค)  
 
 

แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิค ครัง้ท่ี 2 
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คณะโบรำณคดี 
มหำวิทยำลยัศลิปำกร 

สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม 
 
 
 
  

ชดุท่ี (3.1.2)     แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคส ำหรับกลุ่มผู้ช ำนำญเฉพำะทำง 
  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ท่ี 2 

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [   ] พิพิธภณัฑ์ [   ] การศึกษานอกระบบ [   ] บุคลากรบริษัท ฯ 

 
 
 

ณฑ์ 

แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงท่ีมีต่อองคป์ระกอบหลกัของ 

“ร่ำงตน้แบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ  
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เรียน ..................................................................................... 
 

 ดังที่ท่ำนได้ให้ควำมกรุณำเป็นผู้ เช่ียวชำญในกำรตอบแบบสอบถำม -เดลฟำย ครัง้ที่ 1-2 เป็น
วิธีกำรคำดกำรณ์ผลลพัธ์ โดยประมวลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ำนผนวกกับผลข้อมูลกำรศึกษำ
ทัศนคติ ควำมคิดเห็น ควำมคำดหวังของบุคลำกรและผู้ บริหำรของบริษัทกำรบินไทย ฯ และผลกำรวิจัย
ภำคสนำมนัน้  
 จุดมุ่งหมาย แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ที่ 3 เป็นกำรน ำผลข้อมลูกำรศกึษำควำมคิดเหน็
ของผู้ เช่ียวชำญในแตล่ะทำ่นเก่ียวกบัองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรวัดและประเมินผลควำมสอดคล้องระหว่ำงเนือ้หำ /นิยำม/

จุดประสงค์ จำกสิ่งที่ผู้ วิจัยได้ด ำเนินกำรสงัเครำะห์เนือ้หำตำมขัน้ตอนของวิธีด ำเนินกำรวิจยัและเทคนิคกำร
จัดกำรข้อมูล โดยน ำ “ร่ำงต้นแบบ” โครงงำน ที่น ำเสนอให้ผู้ เช่ียวชำญได้กรุณำประเมินควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรไปสูก่ำรพฒันำเป็น “ต้นแบบ” อย่ำงไรก็ดี เมื่อได้รับแบบสอบถำมสง่กลบัคืนทกุฉบบัในรอบนี ้จกัได้น ำ
ผลสรุปแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีรำยละเอียดเป็นรูปธรรมประกอบแบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ที่ 3 เพื่อขอ
ดลุพินิจจำกทำ่นเป็นครัง้สดุท้ำย 
 จึงเรียนมำเพื่อขอควำมอนเุครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมอีกครัง้ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คง
จะได้รับควำมกรุณำจำกทำ่นเช่นเคย และขอขอบพระคณุเป็นอยำ่งสงูมำ ณ โอกำสนี ้ 
 
 
 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

(สมชยั  สรำญสริิบริรักษ์) 

 
ค าชีแ้จง:  
 แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ที่ 2 แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
    ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ  
    (จ ำนวน 2 ข้อ)  
    ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรบริหำรและด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ  
    (จ ำนวน 6 ข้อ)  
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    ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในด้ำน “กำรออกแบบกำรจดัแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรใน 
                  พิพิธภณัฑ์” (จ ำนวน 2 ข้อ)  
    
 โดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในช่องแสดงระดับควำมเป็นไปได้ของข้อควำมที่มีผลต่อกำรจัด
องค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ และกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของข้อควำมที่มีผลตอ่รูปแบบกำร
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์มำกที่สดุเพียงค ำตอบเดียว   
 
 (ลงช่ือ) ……………………………………….. 
       (                                                        ) 
                ผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 ต ำแหนง่ ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ (จ ำนวน 2 ข้อ)  
ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็นไปได้ของ
ข้อควำมในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 5 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำก 
 3 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ปำนกลำง 
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 2  หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อย 
 1 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อยที่สดุ 
 
 

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 
 1. หลกักำรและเหตผุล 

(9) โครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย เป็นภำพลกัษณ์แห่งควำมส ำเร็จ
ของบริษัทในอดีตจะท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจได้มำกยิ่งขึน้ ถ้ำองค์กรหรือ
หน่วยงำนเก่ียวข้องสำมำรถบอกเร่ืองรำวที่มีคณุค่ำมำกมำยมหำศำล และคง
ไม่มีใครกล้ำปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ชีวิตของกลุม่คนเหลำ่นัน้น ำมำซึง่วิถี
กำรจดัระบบของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

     

(10) เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ประชำสมัพันธ์เร่ืองรำวที่
สำมำรถสื่อถึงกิจกรรมทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เก่ียวโยงกับประวัติควำมเป็นมำขององค์กร โครงสร้ำงกำร
บริหำร ชีวประวตัิบุคคล ภำพเก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสงัคมไทย วฒันธรรมและ
ประเพณีไทยที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์กำรบริกำรอำกำศ
ยำน ศิลปะและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนำขึน้จำกองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำ
วิศวกรรมกำรบิน 

     

(11) บริษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็นสว่นหนึ่งของควำมภำคภมูิใจของสงัคมไทยในชำติ
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นมำของวิถีกำรบริกำรบนอำกำศยำนบนฐำน
ของควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมกบัพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่โลก นวตักรรมทำง
เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทศันศิลป์ในอำกำศยำนของบริษัท ฯ  แหล่งเรียนรู้
ขององค์กร ฯ กำรอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแตล่ะสว่นงำน 

     

(12) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยจะช่วยส่งเสริมกำรศึกษำทัง้ในระบบและนอก
ระบบ เพื่อกำรศกึษำตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

     

2. วตัถปุระสงค์ 
(11) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกำรออกแบบกิจกรรมเสริมที่มีควำม

เหมำะสมตอ่กลุม่ผู้ รับบริกำร 
     

(12) บริกำรค้นคว้ำข้อมลูทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ทำงธุรกิจขนสง่ทำงอำกำศ 
และอำคันตุกะสมัพันธ์ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ำยงำนบริกำรอำกำศ
ยำน/ภำคพืน้) 
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(13) สร้ำงระบบกำรจดัเก็บ กำรแสดงวตัถทุี่เป็นมรดกทำงวฒันธรรมของบริษัท ฯ 
และอัตลกัษณ์ของบริษัท ฯ ในฐำนะเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินธุรกิจ
ประเภทสำยกำรบิน 

     

(14) สร้ำงควำมตระหนกั หวงแหน รักษำภำพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรกำร
บินไทย 

     

(15) สร้ำงควำมเพลดิเพลนิและสนุทรียภำพแก่ประชำชนทัว่ไป      
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

(9)   ด้ำนกำรศกึษำ      
             1.1  เป็นแหลง่ควำมรู้ข้อมลูขำ่วสำรในอตุสำหกรรมกำรบิน      
             1.2  เป็นแหลง่กำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต      
             1.3  เป็นสถำนที่เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพภณัฑำรักษ์และสำขำ

อตุสำหกรรม   บริกำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกัศกึษำ นกัเรียน และบคุคล
ทัว่ไป สำมำรถเข้ำมำฝึกหดังำนตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูรสถำนศึกษำ
ของตนเอง 

     

             1.4  เป็นสถำนที่รวบรวมข้อมูลวิชำกำรและทักษะทำงวิชำชีพในศำสตร์
ทำงด้ำนศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริกำรบน
เที่ยวบิน 

     

1.5 เป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ เข้ำชมได้ตระหนักถึงคุณค่ำของ “สำยกำรบิน
แหง่ชำติ” มีบทบำทและภำรกิจในกำรสนบัสนนุกำรเผยแพร่สิง่ที่เป็นมรดก
ทำงวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ของชำติไทย 

     

(10)  ด้ำนกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม      
             2.1  เป็นกำรอนุรักษ์มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย

ร่วมสมยั-ดัง้เดิม 
     

             2.2  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและวฒันธรรมกำรแต่งกำยไทย (ชุดไทย
ของลกูเรือ) 

     

             2.3  เป็นศูนย์อนุรักษ์ภำพถ่ำยในอดีต-ปัจจุบนั เอกสำรส ำคญั วสัดุ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำหรับกำรถวำยงำน ให้กบัพระบรมวงศำนวุงศ์ทกุ
พระองค์ 

     

             2.4  เป็นศนูย์อนรัุกษ์ภำพถ่ำยประวตัิควำมเป็นมำ กิจกรรมส ำคญัทำงสงัคม
และวฒันธรรมทัง้ในและตำ่งประเทศ 

     

             2.5  ก่อให้เกิดควำมซำบซึง้และภำคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทกำร
บินไทย ฯ 
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             2.6  ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตบริกำร และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำม
บริบทวฒันธรรมไทย 

     

             2.7  ก่อให้เกิดทกัษะกำรวิเครำะห์ สงัเครำะห์ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ สร้ำง
นวตักรรม โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณ
อย่ำงเหมำะสม เมื่อต้องเผชิญปัญหำทำงสังคมและงำนบริกำรใน
สถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทย 

     

             2.8  ก่อให้เกิดบุคลิกภำพที่ดีทัง้ภำยในและภำยนอก สำมำรถท ำงำนร่วมกบั
ผู้ อื่นได้อย่ำงเหมำะสม อีกทัง้พัฒนำตนเองทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่อง 

     

             2.9 เป็นสถำนท่ีทอ่งเที่ยวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชำชน      
(11) ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ                 

              3.1 สง่เสริมให้เกิดรำยได้จำกกำรทอ่งเที่ยวในด้ำนพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น ำ
สนิค้ำหตัถกรรมแปรรูปจำกวิสำหกิจชมุชน และผลติภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำร
บนเที่ยวบินมำจดัวำงจ ำหนำ่ย 

     

              3.2 ส่งเสริมกำรประหยัดด้ำนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเสริมให้แก่
ประชำชน 

     

              3.3 สง่เสริมแนวควำมรู้นวตักรรมกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพฒันำเชิงพำณิชย์ 

     

              3.4  สง่เสริมแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ท ำหน้ำที่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจบนพืน้ฐำนกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศกึษำ กำร
สร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท ฯ ที่เช่ือมโยงกบั
รำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ทำงสังคม เทคโนโลยีและ
นวตักรรมสมยัใหม ่

     

              3.5 ประชำสมัพนัธ์โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำศูนย์เครือข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ในกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 

     

(12) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง                  
              4.1 ส่งเสริมให้ประชำชนได้ รู้เพิ่มพูนควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรองค์กร

รัฐวิสำหกิจ ในระบบกำรค้ำเสรีและกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน 
     

              4.2 สง่เสริมควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรบริหำรองค์กรของบริษัทกำรบินไทย ฯ      
              4.3 สง่เสริมให้เกิดควำมรักควำมภำคภมูิใจในองค์กรของตนเอง      
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              4.4 สง่เสริมให้บคุลำกรรุ่นใหมไ่ด้รับรู้วฒันธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทำงกำร
จดักำร 

     

              4.5 ท ำให้ทรำบเร่ืองรำวควำมเป็นมำขององค์กรในอดีต      
4. กลุม่เปำ้หมำย 

(3) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้รับประโยชน์จำกพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบิน
ไทย 

     

              1.1 นกัเรียนระดบัประถมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.3 นิสติ นกัศกึษำ จำกสถำบนักำรศกึษำตำ่ง ๆ      
              1.4 นกัวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.5 ประชำชนทัว่ไป      
              1.6 นกัทอ่งเที่ยวในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมตำ่ง ๆ สมำคม ฯลฯ      
              1.8 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………………………. 
 

     

  
2. ร่าง ต้นแบบกำรบริหำรพิพิธภณัฑ์ 

 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 
1. ถ้ำประเทศไทยจะมีพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ทำ่นคิดวำ่ บริษัทกำรบินไทย ฯ ควร
ก ำหนด ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน
อยำ่งไร 

          

(1) ปรัชญำ      
                     1.1  “สำยกำรบินแหง่ชำติ  ภมูิปัญญำของสงัคม เสนห์่ไทยสูส่ำกล”      
                     1.2  “กำรเรียนรู้อดีต ศกึษำปัจจุบนั ก้ำวทนัโลก”      
                     1.3  “กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบินที่ดีสู่กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรทำงกำรบินของชำติ” 
     

(2) ปณิธำน      
                     2.1  “ปลกูจิตส ำนกึในคณุค่ำแห่งตวัตน สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ

กำรบิน และแสวงหำปฏิญญำควำมร่วมมือกบัสำยกำรบินพนัธมิตร สตำร์ 
อลัไลแอนซ์ องค์กำรภำยนอกและประชำคมด้ำนพิพิธภณัฑ์กำรบินสำกล” 

     

                     2.2  “จะจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบิน เพื่อปลูกฝัง
อดุมกำรณ์และควำมรักในกิจกำรบินของชำติ” 
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(3) วิสยัทศัน์      
                    3.1  “เป็นศนูย์กำรเรียนรู้ธุรกิจกำรบินพำณิชย์ของประเทศไทย และเป็น

ผู้น ำสหวิทยำกำรทำงอำคนัตกุะสมัพนัธ์ในศำสตร์ที่เก่ียวข้องอตุสำหกรรม
กำรบิน” 

     

                    3.2  “เป็นผู้น ำกำรพฒันำควำมรู้กำรบินไปสูม่ำตรฐำนสำกล”      
              (4)   พนัธกิจ           

       4.1  เป็นหน่วยงำนเอกเทศ มุ่งที่จะจัดเก็บ อนุรักษ์ทรัพยำกรทำง
วัฒนธรรมของบริษัทกำรบินไทย เพื่อให้บุคคลและสังคมภำยนอกได้
ศกึษำหำควำมรู้จำกพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

     

4.2  เป็นศูนย์กลำงเผยแพร่ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรม บน
พืน้ฐำนของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่กำรผลิต กำรบริกำรขนสง่ทำง
อำกำศ และสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้ประเทศไทย 

     

4.3  เป็นหน่วยงำนที่ท ำนบุ ำรุงศำสนำ อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม และรักษำ
สิง่แวดล้อม  

     

4.4  เป็นหนว่ยงำนท่ีจดับริกำรพืน้ท่ีเช่ำและเอนกประสงค์      
4.5  เป็นหน่วยงำนที่บริหำรจัดกำรด้วยระบบธรรมำภิบำล เพื่อเพิ่ม

ศกัยภำพขององค์กร 
     

              (5)  เปำ้หมำย      
5.1  สร้ำงจิตส ำนึกในคุณค่ำแห่งสำยกำรบินแห่งชำติ เพื่อให้บุคคลและ
สังคมแห่งปัญญำเกิดส ำนึกแห่งกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจอย่ำง
ยัง่ยืน 

     

5.2  ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศที่กระตุ้ นกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและ
สนบัสนนุกำรวิจยัธุรกิจกำรบินและสหวิทยำกำรในสำขำวิชำตำ่ง ๆ  

     

5.3  สง่เสริมศกัยภำพของพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทำงเลือกและ
แหลง่เรียนรู้นอกระบบโรงเรียน  

     

                    5.4  บริกำรพืน้ที่จัดแสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำรให้ได้
มำตรฐำนสำกล 

     

5.5  ประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอก และสร้ำงเครือขำ่ยงำน
พิพิธภณัฑ์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ 

     

5.6 สร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนองค์ควำมรู้กำรบินเพื่อถ่ำยทอด
สำธำรณะ  

     

5.7  พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำง
ตอ่เนื่อง 
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(6)  นโยบำยกำรบริหำร      
6.1 เป็นผู้ประสำนงำน อนุรักษ์ จัดเก็บ และตัง้แสดงวตัถเุก่ียวกับบริษัท

กำรบินไทย ฯ   
     

6.2 เป็นศนูย์กลำงของเครือขำ่ยกำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนธุรกิจกำรบิน       
6.3 เป็นแหลง่เสริมสร้ำงและปลกูฝังจินตนำกำรและควำมรักชำติในด้ำน

กำรบิน  
     

2.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้ำงองค์กำร (พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย) 
อยำ่งไร                

     

(1)   โครงสร้ำงตำมหน้ำที่ธุรกิจ      
(2) โครงสร้ำงแบบผสม      

              (3)     โครงสร้ำงเชิงซ้อน      
3. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับวิธีกำรจ ำแนกส่วนหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนของ
พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย อยำ่งไร 

     

(1) ส ำนกังำนเลขำนกุำร – งำนบริหำรและธุรกำร งำนคลงัและพสัด ุ
   ฝ่ำยนิทรรศกำร – งำนนิทรรศกำร งำนทะเบียนและสงวนรักษำ 
   ฝ่ำยข้อมลูและเผยแพร่ผลงำน  – งำนข้อมลูกำรบินและสง่เสริมวิชำกำร 
งำนเผยแพร่ 

     

(2) งำนธุรกำร – หนว่ยบริหำรและแผน หนว่ยกำรเงินและพสัด ุ
   งำนวิจยัและสำรสนเทศ – หน่วยวิจยัและพฒันำ หน่วยสำรสนเทศและ
นวตักรรม 
   งำนสง่เสริมศิลปวฒันธรรม – หน่วยเผยแพร่และประสำนงำนเครือขำ่ย 

หนว่ยนิทรรศกำร หนว่ยหอศิลป์ 
   งำนพิพิธภัณฑ์ – หน่วยพิพิธภัณฑ์บริษัท ฯ หน่วยหอประวัติบริษัท ฯ 

หน่วยพิพิธภณัฑ์กำรบินพำณิชย์ หน่วยพิพิธภณัฑ์
ครัวกำรบินไทย 

     

(3) สำยงำนปฏิบตัิกำร – ฝ่ำยบคุคล ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ี 
   สำยงำนสร้ำงสรรค์ – ฝ่ำยนิทรรศกำร ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ ฝ่ำยกิจกรรม

เครือขำ่ย ฝ่ำกิจกรรมกำรศกึษำ 
สำยงำนพฒันำธุรกิจ – ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยหำทนุ ฝ่ำยสมำชิกสมัพนัธ์ 

ฝ่ำยสือ่สำรและฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ 

     

4.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ บุคลำกร ที่จะบรรจุในพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย 
อยำ่งไร           

     

             (1)    หวัหน้ำหนว่ยงำน ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้      
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                      1.1  อกัษรศำสตร์        
                      1.2  ประวตัิศำสตร์และโบรำณคดี      
                      1.3  กำรบริหำรจดักำรงำนพิธภณัฑ์      
                      1.4  กำรบริหำรธุรกิจ             

(3)  บคุลำกร – งำนด้ำนภณัฑำรักษ์ ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้      
                      2.1 ประวตัิศำสตร์และโบรำณคดี      
                      2.2 วิชำกำรพิพิธภณัฑ์      
                      2.3 นิเทศศำสตร์ (กำรสือ่สำรและกำรประชำสมัพนัธ์)      
                      บคุลำกร – งำนด้ำนกำรศกึษำ  ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้          
                      2.4 เทคโนโลยีกำรศกึษำ      
                      2.5 วิจยัและประเมินผล      
                      2.6 กำรศกึษำนอกระบบโรงเรียน      
                      บุคลำกร – งำนด้ำนอุตสำหกรรมกำรบินและอำคันตุกะสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจกำรบิน ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้
     

                      2.7 วิศวกรรมกำรบิน      
                      2.8 กำรจดักำรอตุสำหกรรมกำรบินและบริกำร      
                      2.9 อตุสำหกรรมกำรบริกำรและกำรทอ่งเที่ยว      
                       บคุลำกร – งำนด้ำนเทคนิค ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้          
                       2.10 ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟำ้อิเลก็ทรอนิกส์      
                       2.11 เทคโนโลยีกำรศกึษำ      
                       2.12 ศิลปกรรมศำสตร์      
                       แหลง่ได้ของบคุลำกร      
                       2.13 บรรจใุหม ่      
                       2.14 รับโอนจำกหนว่ยงำนภำยในองค์กร      
                       2.15 รับอำสำสมคัร      

 
ข้อเสนอแนะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ (จ ำนวน 6 ข้อ)  
ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็นไปได้ของ
ข้อควำมในด้ำน “กำรบริหำรและด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 
 5 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำก 
 3 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ปำนกลำง 
 2  หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อย 
 1 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อยที่สดุ 
     
 

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 
1. สถำนท่ีและอำคำร 

(7) ทำ่นต้องกำรให้มีกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในสถำนท่ีใด      
              1.1 ส ำนกังำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสติ       
              1.2 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนบริษัทกำรบินไทย เขตหลกัสี่      
              1.3 ศนูย์ปฏิบตัิกำรบริษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสวุรรณภมูิ)      
              1.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………. 
 

     

(8) ทำ่นต้องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในลกัษณะใด      
              2.1 เป็นอำคำรที่ดดัแปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศัน์และ

ปรับปรุงสภำพอำคำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ  
     

              2.2 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นควำมเป็นเอกลกัษณ์ไทย      
              2.3 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นกำรออกแบบให้ทนัสมยั      
              2.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

(9) ทำ่นต้องกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ไปนีม้ำกน้อยเพียงใด      
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              3.1 ลำนจอดรถ      
              3.2 เคำเตอร์ประชำสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ      
              3.3 ผงัจ ำลองแสดงอำคำรสถำนท่ี      
              3.4 ปำ้ยแสดงทิศทำงภำยในห้องจดัแสดง      
              3.5 เคำเตอร์รับฝำกสิง่ของ      
              3.6 ร้ำนถ่ำยรูปภำพ      
              3.7 ร้ำนถ่ำยเอกสำร      
              3.8 เคำเตอร์โทรศพัท์สำธำรณะ      
              3.9  เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์      
              3.10 ระบบกำรปอ้งกนัอคัคีภยั      
              3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น      
              3.12 มมุพกัผอ่น      
              3.13 ร้ำนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์บริษัท ฯ      
              3.14 ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร บริษัทกำรบินไทย      
              3.15 ห้องฉำยเทปภำพจอใหญ่      
              3.16 ห้องบรรยำย      
              3.17 ห้องสมดุ      
              3.18 ห้องประชมุ      
              3.19 ห้องพกัผอ่นเจ้ำหน้ำที่      
              3.20 ห้องจดัแสดงนิทรรศกำร       
              3.21 ห้องน ำ้ส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
              3.22 ปุ่ มกดลฟิท์ส ำหรับผู้พิกำร      
              3.23 รถเข็นส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
              3.24 ทำงลำดส ำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair)      
              3.25 ลำนเอนกประสงค์      
              3.26 สวนหยอ่ม      
              3.27 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                      …………………………………………………………… 
 

     

2. หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 
(11) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึน้ ท่ำนต้องกำรให้หนว่ยงำนใดเป็นแกน

น ำ 
     

1.11 สำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ       
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  (DY/8D – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั) 
1.12 สำยทรัพยำกรบคุคลและก ำกบักิจกรรมองค์กร  

  (DB/9N – ฝ่ำยวำงแผนกำรพฒันำบุคลำกรและบริหำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร) 

     

1.13 สำยปฏิบตัิกำร 
  (DO/OZ – ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและบริกำรกำรปฏิบตัิกำร) 

     

1.14 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 
 

     

(12) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยควรจะด ำเนินกำรเป็นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ       
               2.1    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรที่จดัท ำและด ำเนินกำรโดยบริษัทกำรบินไทย ฯ       
 2.2    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหน่วยงำนอิสระภำยใต้สงักัดหน่วยงำนแกนน ำของ
บริษัท กำรบินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้กำรสนับสนุน เช่น ส ำนักงำน
บริหำรและพฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) สงักดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

 

     

(13) คณะกรรมกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรประกอบด้วยบุคคล
ใดบ้ำง 

     

3.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ : ฝ่ำยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ (DD-5P), รอง
กรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สนบัสนนุกำรถวำยบินแก่ (DD-D), สำยกล
ยทุธ์และพฒันำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั), 
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบญัชี (DE), สำยทรัพยำกร
บุคคลและก ำกับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ำยวำงแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรและบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร ; DB-DW ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ; DB-WL ฝ่ำยกฏหมำย ), สำยปฏิบัติกำร (DO), สำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำรลูกค้ำ (DA), กำรบริกำรภำคพืน้ (D1), ฝ่ำยช่ำง 
(DT)  

     

               3.2   ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียน บคุลำกรบริษัทกำรบินไทย ฯ 

     

               3.3   สมำคมสโมสรพนกังำนกำรบินไทย      
               3.4   สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย      
               3.5   สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังำนบริษัทกำรบินไทย      

3.6   อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 

     



434 
 

 

 
(14) งบประมำณและรำยได้      

              4.1 งบประมำณแผน่ดิน      
              4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศกึษำธิกำร      
              4.3 งบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรมแหง่ชำติ      
              4.4 งบประมำณจำกบริษัทกำรบินไทย      
              4.5 งบประมำณจำกกำรสนับสนุนของสปอนเซอร์ (สนับสนุนรำยปี/รำย
กิจกรรม) 

     

              4.6 งบประมำณหลกัจำกกำรสนบัสนนุของกรุงเทพ ฯ      
              4.7 แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน      

 4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจดัจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ      
              4.9 ผลประโยชน์จำกกองทนุต่ำง ๆ ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ 
ฯ   

     

              4.10 รำยได้พิเศษ เช่น จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ      
              4.11 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                   …………………………………………………………… 
 

     

(15) เมื่อกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เสร็จสิน้ ทำ่นต้องกำรให้มีรำยได้เสริมจำกวิธีกำรใด      
             3.1 ตัง้ตู้ รับบริจำค      
             3.2 จ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชม      
             3.3 จ ำหนำ่ยของที่ระลกึและเอกสำรสิง่พิมพ์      
             3.4 ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ เช่น ร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม      
             3.5 ให้เช่ำสือ่วสัดอุปุกรณ์ เช่น แผน่ซีดีรอม       
             3.6 รับจ้ำงผลิตสื่อตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น โรงเรียน 
สถำบนักำรศกึษำ 

     

             3.7 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                   …………………………………………………………… 
 

     

3. กำรประชำสมัพนัธ์ 
(5) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ควำมรู้

ข้อมลูรำยละเอียดส ำหรับประชำชน โดยผำ่นทำง .... 
     

            1.1 ผู้น ำชมุชน      
            1.2 ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ      
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            1.3 แจกเอกสำรสิง่พิมพ์      
            1.4 กรมประชำสมัพนัธ์ในสว่นกลำง เพื่อเผยแพร่ทัง้ทำงวิทยแุละโทรทศัน์      
            1.5 เวปไซต์ของบริษัทกำรบินไทย ฯ      

1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 
 

     

(6) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
ควรใช้วิธีกำรใด (กรุณำใส ่หมำยเลขเรียงล ำดบั  1, 2, 3, 4, 5 โดยล ำดบั) 

             [   ]   โทรทศัน์ 
             [   ]   วิทยกุระจำยเสยีง 
             [   ]   หนงัสอืพิมพ์ 
             [   ]   จดหมำยขำ่ว/แผน่พบั 
             [   ]   โปสเตอร์/ปำ้ยประกำศ 
             [   ]   วำรสำร 
             [   ]   หนงัสอืเชิญ 
             [   ]   อื่น ๆ …………………………………………………………… 
 

     

4. กำรให้ควำมร่วมมือ 
(3)  ทำ่นเห็นวำ่กำรให้ควำมร่วมมือกบัโครงกำรจดัตัง้ ฯ ควรเป็นแบบใด      

             1.1  ให้กำรสนบัสนนุในกำรจดัหำเงินหรืองบประมำณ      
             1.2  ช่วยบริจำคเงินทนุ      
             1.3  ช่วยในกำรติดตอ่นกัวิชำกำรและผู้ เช่ียวชำญมำช่วยด ำเนินกำร      
             1.4  ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน นักเ รียน นิสิต นักศึกษำ เข้ำชม
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

     

             1.5  ช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลหรือเล่ำเร่ืองรำวต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทำง
กำรศกึษำ 

     

             1.6  ช่วยแนะน ำแหลง่หรือบุคคลที่จะบริจำคสิ่งของที่มีคุณค่ำต่อกำรอนรัุกษ์
เป็นมรดกขององค์กรกำรบินไทย 

     

              1.7  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

 
 

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรออกแบบกำรจดัแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์” (จ ำนวน 2 ข้อ)  
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ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็นไปได้ของ
ข้อควำมในด้ำน “กำรบริหำรและด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 5 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำก 
 3 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ปำนกลำง 
 2  หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อย 
 1 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อยที่สดุ 

    1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรออกแบบกำรจดัแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ)  

 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 
1.     กำรออกแบบกำรจดัแสดงหรือสือ่แสดงในพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

(5)  วิธีกำรที่จะสนบัสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภณัฑ์บริษัท
กำรบินไทยให้เกิดควำมเหมำะสม 

     

             1.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจัดแสดง โดยจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ำงสิง่ที่แสดง 

     

             1.2  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจดัแสดง และออกแบบกำรจดัแสดง 
โดยด ำเนินกำรวำ่จ้ำงเอกชนสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.3  บริษัทกำรบินไทย ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรก ำหนดเนือ้หำ 
ออกแบบ และจดัสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.4  ไมม่ีรูปแบบท่ีแนน่อน แล้วแตเ่นือ้หำหรือลกัษณะกำรแสดงที่เป็นไปได้       
             1.5  อื่น ๆ  
                     ……………………………………………………………  

     

(6) มลูเหตทุี่จงูใจให้ทำ่นต้องกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย      
              2.1  เนือ้เร่ืองที่จดัแสดง      
              2.2  เทคนิคกำรจดัแสดง      
              2.3 วตัถสุิง่ของที่จดัแสดง      
             2.4  กำรบริกำรและประชำสมัพนัธ์       
             2.5  กำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์และของที่ระลกึ      
             2.6  กิจกรรมที่มีควำมบนัเทิงและผอ่นคลำย      
             2.7  กิจกรรมตำ่งที่นำ่สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั      
             2.8  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 

     

2.   กิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ        
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      (1)  ควำมเป็นไปได้ของกำรจดักิจกรรมทำงเลอืก      
            1.1   นิทรรศกำร      
            1.2   สมันำ ประชมุ อภิปรำย บรรยำย      
            1.3   กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั กำรสำธิต      
            1.4   กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลัติวิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์      
            1.5   อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 

     

  
ข้อเสนอแนะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

ขอบพระคณุที่ทำ่นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม 
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 แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนคิ ครัง้ที่ 3 
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [   ] พิพิธภณัฑ์ [   ] การศึกษานอกระบบ [   ] บุคลากรบริษัท ฯ 
 
 

ณฑ์ 

  
 

เรียน ..................................................................................... 
 

 ดงัที่ท่ำนได้ให้ควำมกรุณำเป็นผู้ เช่ียวชำญในกำรตอบแบบสอบถำม -เดลฟำย ครัง้ที่ 1 - 2 เป็น
วิธีกำรคำดกำรณ์ผลลพัธ์ โดยประมวลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ำนผนวกกับผลข้อมูลกำรศึกษำ
ทัศนคติ ควำมคิดเห็น ควำมคำดหวังของบุคลำกรและผู้ บริหำรของบริษัทกำรบินไทย ฯ และผลกำรวิจัย
ภำคสนำมนัน้  
 จุดมุ่งหมาย แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ที่ 3 เป็นกำรน ำผลข้อมลูกำรศกึษำควำมคิดเหน็
ของผู้ เช่ียวชำญทุกท่ำนจำกกำรตอบแบบสอบถำมครัง้ที่ 2 เก่ียวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้นแบบ” 
โครงกำร ฯ และ “กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรวดัและประเมินผลควำม
สอดคล้องระหว่ำงเนือ้หำ/นิยำม/จุดประสงค์ จำกสิ่งที่ผู้ วิจัยได้ด ำเนินกำรสงัเครำะห์เนือ้หำตำมขัน้ตอนของ
วิธีด ำเนินกำรวิจัยและเทคนิคกำรจัดกำรข้อมูล โดยแสดงควำมสอดคล้องแต่ละข้อควำมจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมครัง้ที่ 2 และระบุค่ำมธัยฐำน ค่ำพิสยัระหว่ำงควอไทล์ที่วิเครำะห์ได้ และระบุอนัดบัคะแนนกำร
ตอบของทำ่นในรอบที่ 2 ไว้ด้วย โดยใช้สญัลกัษณ์ดงันี ้
                          หมำยถึง คำ่มธัยฐำนของน ำ้หนกัคะแนนจำกค ำตอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชำญ 

               หมำยถึง ขอบเขตของพิสยัระหวำ่งควอไทล์ของค ำตอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชำญ
                          หมำยถึง ค ำตอบของทำ่นในรอบที่ 2 
 

 อย่ำงไรก็ดี ท่ำนอำจจะเปลี่ยนค ำตอบใหม่หรือยงัคงยืนยนัค ำตอบเดิมก็ได้ และหำกข้อใดมีกำร
เปลี่ยนแปลงค ำตอบ ขอให้ท่ำนท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องอนัดบัคะแนนที่เลือกใหม่ และหำกยงัคงยืนยนั
ค ำตอบเดิม ขอควำมกรุณำท่ำนเขียนเหตผุลในที่วำ่งด้ำนขวำมือ เพื่อยืนยนัค ำตอบเดิมหรือค ำตอบใหม่ เฉพำะ

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงที่มตีอ่องค์ประกอบหลกัของ 

“ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ  
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ข้อที่อยูน่อกขอบเขตพิสยัระหวำ่งควอไทล์ ตำมเกณฑ์อนัดบัคะแนนเดิมถึง 5 คะแนน ส ำหรับข้อควำมที่เห็นด้วย
มำกที่สดุ ลดลงตำมล ำดบัจนถึง 1 คะแนน ส ำหรับข้อควำมที่เห็นวำ่เป็นไปได้น้อยที่สดุหรือเป็นไปไมไ่ด้  
 จึงเรียนมำเพื่อขอควำมอนเุครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมอีกครัง้ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คง
จะได้รับควำมกรุณำจำกทำ่นเช่นเคย และขอขอบพระคณุเป็นอยำ่งสงูมำ ณ โอกำสนี ้ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

(สมชยั  สรำญสริิบริรักษ์) 

ค าชีแ้จง:  
 แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ที่ 3 แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
    ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ  
    (จ ำนวน 2 ข้อ)  
    ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรบริหำรและด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ  
   (จ ำนวน 6 ข้อ)     
 โดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในช่องแสดงระดับควำมเป็นไปได้ของข้อควำมที่มีผลต่อกำรจัด
องค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ และกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของข้อควำมที่มีผลตอ่รูปแบบกำร
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์มำกที่สดุเพียงค ำตอบเดียว   
 
 (ลงช่ือ) ……………………………………….. 
       (                                                        ) 
                ผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 ต ำแหนง่ ........................................................ 
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ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ (จ ำนวน 2 ข้อ)  
ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็นไปได้ของ
ข้อควำมในด้ำนองค์ประกอบหลกัของ “ร่ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 5 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำก 
 3 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ปำนกลำง 
 2  หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อย 
 1 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อยที่สดุ 
 

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

 1. หลกักำรและเหตผุล 
(13) โครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย เป็นภำพลกัษณ์แหง่ควำมส ำเร็จของ

บริษัทในอดีตจะท ำให้บคุคลทัว่ไปเข้ำใจได้มำกยิ่งขึน้ ถ้ำองค์กรหรือหน่วยงำน
เก่ียวข้องสำมำรถบอกเร่ืองรำวที่มีคณุคำ่มำกมำยมหำศำล และคงไม่มีใครกล้ำ
ปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่ำนัน้น ำมำซึ่งวิถีกำรจัดระบบ
ของ “วฒันธรรมองค์กร” ในปัจจบุนั 

 
 
 

    

(14) เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เร่ืองรำวที่
สำมำรถสื่อถึงกิจกรรมทัว่ไปที่มีคณุค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่เก่ียวโยงกับประวัติควำมเป็นมำขององค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำร 
ชีวประวตัิบคุคล ภำพเก่ำที่ทรงคณุคำ่ตอ่สงัคมไทย วฒันธรรมและประเพณีไทย
ที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์กำรบริกำรอำกำศยำน ศิลปะและ
เทคโนโลยีที่ได้พฒันำขึน้จำกองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิศวกรรมกำรบิน 

 
 
 
 
 
 

    

(15) บริษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็นสว่นหนึง่ของควำมภำคภมูิใจของสังคมไทยในชำติที่
จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นมำของวิถีกำรบริกำรบนอำกำศยำนบนฐำนของ
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้ บริโภคทั่วโลก นวัตกรรมทำง
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เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทศันศิลป์ในอำกำศยำนของบริษัท ฯ  แหลง่เรียนรู้ของ
องค์กร ฯ กำรอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยเชิงสญัลกัษณ์ของแต่ละสว่นงำน 

 

(16) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยจะช่วยสง่เสริมกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบ 
เพื่อกำรศกึษำตลอดชีวิตกบับคุคลทัว่ไปในสงัคม 

 
 

    

2. วตัถปุระสงค์ 
(16) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกำรออกแบบกิจกรรมเสริมที่มีควำม

เหมำะสมตอ่กลุม่ผู้ รับบริกำร 
     

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

(17) บริกำรค้นคว้ำข้อมลูทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ทำงธุรกิจขนสง่ทำงอำกำศ และ
อำคันตุกะสัมพันธ์ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ำยงำนบริกำรอำกำศยำน/
ภำคพืน้) 

 
 
 

    

(18) สร้ำงระบบกำรจัดเก็บ กำรแสดงวัตถุที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของบริษัท ฯ 
และอัตลักษณ์ของบริษัท ฯ ในฐำนะเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินธุรกิจ
ประเภทสำยกำรบิน 

 
 

    

(19) สร้ำงควำมตระหนกั หวงแหน รักษำภำพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรกำรบิน
ไทย 

 
 

    

(20) สร้ำงควำมเพลดิเพลนิและสนุทรียภำพแก่ประชำชนทัว่ไป      
3. ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

(13)   ด้ำนกำรศกึษำ      
             1.1  เป็นแหลง่ควำมรู้ข้อมลูขำ่วสำรในอตุสำหกรรมกำรบิน      
             1.2  เป็นแหลง่กำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต      
             1.3  เป็นสถำนที่เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพภัณฑำรักษ์และสำขำ

อุตสำหกรรม   บริกำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกัศึกษำ นกัเรียน และบุคคล
ทัว่ไป สำมำรถเข้ำมำฝึกหดังำนตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูรสถำนศกึษำของ
ตนเอง 

     

             1.4  เป็นสถำนที่รวบรวมข้อมลูวิชำกำรและทกัษะทำงวิชำชีพในศำสตร์ทำงด้ำน
ศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริกำรบนเที่ยวบิน 

     

1.5 เป็นกำรสนบัสนนุให้ผู้ เข้ำชมได้ตระหนกัถึงคณุคำ่ของ “สำยกำรบินแหง่ชำติ” 
มีบทบำทและภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่สิ่งที่ เป็นมรดกทำง
วฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ของชำติไทย 

     

(14)  ด้ำนกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม      
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             2.1  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทยร่วม
สมยั-ดัง้เดิม 

     

             2.2  เป็นกำรอนรัุกษ์มรดกทำงศิลปะและวฒันธรรมกำรแตง่กำยไทย (ชดุไทยของ
ลกูเรือ) 

 
 

    

             2.3  เป็นศนูย์อนรัุกษ์ภำพถ่ำยในอดีต-ปัจจุบนั เอกสำรส ำคญั วสัด ุอปุกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำหรับกำรถวำยงำน ให้กบัพระบรมวงศำนวุงศ์ 

     

             2.4  เป็นศนูย์อนรัุกษ์ภำพถ่ำยประวตัิควำมเป็นมำ กิจกรรมส ำคญัทำงสงัคมและ
วฒันธรรมทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 
 

    

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

             2.5  ก่อให้เกิดควำมซำบซึง้และภำคภมูิใจในวฒันธรรมองค์กรของบริษัทกำรบิน
ไทย ฯ 

 
 

    

             2.6  ก่อให้เกิดคณุธรรม จริยธรรม จิตบริกำร และควำมรับผิดชอบต่อสงัคมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำมบริบท
วฒันธรรมไทย 

 
 
 

    

             2.7  ก่อให้เกิดทักษะกำรวิเครำะห์ สงัเครำะห์ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ สร้ำง
นวตักรรม โดยประยกุต์ใช้ควำมรู้จำกแหลง่เรียนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณอย่ำง
เหมำะสม เมื่อต้องเผชิญปัญหำทำงสงัคมและงำนบริกำรในสถำนกำรณ์ตำ่ง 
ๆ ด้วยเสนห์่ของเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทย 

 
 
 
 

    

             2.8  ก่อให้เกิดบคุลกิภำพที่ดีทัง้ภำยในและภำยนอก สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผู้อื่น
ได้อย่ำงเหมำะสม อีกทัง้พัฒนำตนเองทำงด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพ
อยำ่งตอ่เนื่อง 

 
 
 

    

             2.9 เป็นสถำนท่ีทอ่งเที่ยวพกัผอ่นหยอ่นใจของประชำชน      
(15) ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ                 

              3.1 ส่งเสริมให้เกิดรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในด้ำนพิพิธภณัฑ์ โดยบริษัท ฯ น ำ
สินค้ำหตัถกรรมแปรรูปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำร
บนเที่ยวบินมำจดัวำงจ ำหนำ่ย 

 
 
 

    

              3.2 ส่งเสริมกำรประหยัดด้ำนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเสริมให้แก่
ประชำชน 

 
 

    

              3.3 ส่งเสริมแนวควำมรู้นวตักรรมกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรบริกำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพฒันำเชิงพำณิชย์ 

 
 

    

              3.4  สง่เสริมแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบท ำ
หน้ำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืน้ฐำนกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำร
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สร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท ฯ ที่เช่ือมโยงกับ
รำกฐำนทำงวฒันธรรม กำรสัง่สมควำมรู้ทำงสงัคม เทคโนโลยีและนวตักรรม
สมยัใหม ่

 
 

              3.5 ประชำสัมพันธ์โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ในกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 

 
 
 

    

(16) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง             
 

     

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

              4.1 สง่เสริมให้ประชำชนได้รู้เพิ่มพนูควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรองค์กรรัฐวิสำหกิจ 
ในระบบกำรค้ำเสรีและกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน 

 
 

    

              4.2 สง่เสริมควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรบริหำรองค์กรของบริษัทกำรบินไทย ฯ      
              4.3 สง่เสริมให้เกิดควำมรักควำมภำคภมูิใจในองค์กรของตนเอง      
              4.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรรุ่นใหม่ได้รับรู้วฒันธรรมองค์กรและเรียนรู้แนวทำงกำร
จดักำร 

 
 

    

              4.5 ท ำให้ทรำบเร่ืองรำวควำมเป็นมำขององค์กรในอดีต      
4. กลุม่เปำ้หมำย 

(4) ทำ่นคิดวำ่บคุคลกลุม่ใดควรจะได้รับประโยชน์จำกพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย      
              1.1 นกัเรียนระดบัประถมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำในจงัหวดัและตำ่งจงัหวดั      
              1.3 นิสติ นกัศกึษำ จำกสถำบนักำรศกึษำตำ่ง ๆ      
              1.4 นกัวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.5 ประชำชนทัว่ไป      
              1.6 นกัทอ่งเที่ยวในประเทศและตำ่งประเทศ      
              1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมตำ่ง ๆ สมำคม ฯลฯ      
              1.8 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………………………. 
 

     

  
2. ร่าง ต้นแบบกำรบริหำรพิพิธภณัฑ์ 

 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 



444 
 

 

1. ถ้ำประเทศไทยจะมีพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ท่ำนคิดว่ำ บริษัทกำรบินไทย ฯ ควร
ก ำหนด ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำย เปำ้หมำย และวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งไร 
 

          

(4) ปรัชญำ      
                     1.1  “สำยกำรบินแหง่ชำติ  ภมูิปัญญำของสงัคม เสนห์่ไทยสูส่ำกล”      
                     1.2  “กำรเรียนรู้อดีต ศกึษำปัจจบุนั ก้ำวทนัโลก”      
                     1.3  “กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบินที่ดีสู่กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรทำงกำรบินของชำติ” 
 
 

    

(5) ปณิธำน      
1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

                     2.1  “ปลกูจิตส ำนึกในคุณค่ำแห่งตวัตน สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ
กำรบิน และแสวงหำปฏิญญำควำมร่วมมือกับสำยกำรบินพนัธมิตร สตำร์ 
อลัไลแอนซ์ องค์กำรภำยนอกและประชำคมด้ำนพิพิธภณัฑ์กำรบินสำกล” 

 
 
 

    

                     2.2  “จะจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบิน เพื่อปลูกฝัง
อดุมกำรณ์และควำมรักในกิจกำรบินของชำติ” 

 
 

    

(3)วิสยัทศัน์      
                    3.1  “เป็นศนูย์กำรเรียนรู้ธุรกิจกำรบินพำณิชย์ของประเทศไทย และเป็นผู้น ำ

สหวิทยำกำรทำงอำคนัตุกะสมัพนัธ์ในศำสตร์ที่เก่ียวข้องอุตสำหกรรมกำร
บิน” 

 
 
 

    

                    3.2  “เป็นผู้น ำกำรพฒันำควำมรู้กำรบินไปสูม่ำตรฐำนสำกล”      
              (4)   พนัธกิจ           

       4.1  เป็นหน่วยงำนเอกเทศ มุ่งที่จะจดัเก็บ อนรัุกษ์ทรัพยำกรทำงวฒันธรรม
ของบริษัทกำรบินไทย เพื่อให้บุคคลและสงัคมภำยนอกได้ศึกษำหำควำมรู้
จำกพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

 
 
 

    

4.2  เป็นศูนย์กลำงเผยแพร่ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บน
พืน้ฐำนของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่กำรผลิต กำรบริกำรขนส่งทำง
อำกำศ และสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้ประเทศไทย 

 
 
 

    

4.3  เป็นหน่วยงำนที่ท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และรักษำ
สิง่แวดล้อม  

 
 

    

4.4  เป็นหนว่ยงำนท่ีจดับริกำรพืน้ท่ีเช่ำและเอนกประสงค์      
4.5  เป็นหนว่ยงำนท่ีบริหำรจดักำรด้วยระบบธรรมำภิบำล เพื่อเพิ่มศกัยภำพ

ขององค์กร 
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              (5)  เปำ้หมำย      
5.1  สร้ำงจิตส ำนึกในคุณค่ำแห่งสำยกำรบินแห่งชำติ เพื่อให้บุคคลและ
สงัคมแหง่ปัญญำเกิดส ำนกึแหง่กำรพฒันำสงัคมและเศรษฐกิจอยำ่งยัง่ยืน 

 
 

    

5.2  ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศที่กระตุ้ นกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและ
สนบัสนนุกำรวิจยัธุรกิจกำรบินและสหวิทยำกำรในสำขำวิชำตำ่ง ๆ  

 
 

    

5.3  ส่งเสริมศกัยภำพของพิพิธภณัฑ์ ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงเลือกและ
แหลง่เรียนรู้นอกระบบโรงเรียน  

 
 

    

                    5.4  บริกำรพืน้ที่จัดแสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำรให้ได้
มำตรฐำนสำกล 

 
 

    

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

5.5  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และสร้ำงเครือข่ำยงำน
พิพิธภณัฑ์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ 

     

5.6 สร้ำงฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนองค์ควำมรู้กำรบินเพื่อถ่ำยทอด
สำธำรณะ  

     

5.7  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

     

(6)  นโยบำยกำรบริหำร      
6.1 เป็นผู้ประสำนงำน อนรัุกษ์ จดัเก็บ และตัง้แสดงวตัถเุก่ียวกบับริษัทกำร

บินไทย ฯ   
     

6.2 เป็นศนูย์กลำงของเครือขำ่ยกำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนธุรกิจกำรบิน       
6.3 เป็นแหลง่เสริมสร้ำงและปลกูฝังจินตนำกำรและควำมรักชำติในด้ำนกำร

บิน  
     

2.  ทำ่นมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัโครงสร้ำงองค์กำร (พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย) อยำ่งไร                     
(1)  โครงสร้ำงตำมหน้ำที่ธุรกิจ      

(2)โครงสร้ำงแบบผสม      
               (3)    โครงสร้ำงเชิงซ้อน      
3. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับวิธีกำรจ ำแนกส่วนหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนของ
พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย อยำ่งไร 

     

(4) ส ำนกังำนเลขำนกุำร – งำนบริหำรและธุรกำร งำนคลงัและพสัด ุ
   ฝ่ำยนิทรรศกำร – งำนนิทรรศกำร งำนทะเบียนและสงวนรักษำ 
   ฝ่ำยข้อมูลและเผยแพร่ผลงำน  – งำนข้อมูลกำรบินและส่งเสริมวิชำกำร 
งำนเผยแพร่ 
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(5) งำนธุรกำร – หนว่ยบริหำรและแผน หนว่ยกำรเงินและพสัด ุ
   งำนวิจัยและสำรสนเทศ – หน่วยวิจัยและพัฒนำ หน่วยสำรสนเทศและ
นวตักรรม 
   งำนส่งเสริมศิลปวฒันธรรม – หน่วยเผยแพร่และประสำนงำนเครือข่ำย 

หนว่ยนิทรรศกำร หนว่ยหอศิลป์ 
   งำนพิพิธภณัฑ์ – หนว่ยพิพิธภณัฑ์บริษัท ฯ หนว่ยหอประวตัิบริษัท ฯ หนว่ย

พิพิธภัณฑ์กำรบินพำณิชย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ครัวกำร
บินไทย 

 

     

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

(6) สำยงำนปฏิบตัิกำร – ฝ่ำยบคุคล ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ี 
   สำยงำนสร้ำงสรรค์ – ฝ่ำยนิทรรศกำร ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ ฝ่ำยกิจกรรม

เครือขำ่ย ฝ่ำกิจกรรมกำรศกึษำ 
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ – ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยหำทุน ฝ่ำยสมำชิกสมัพนัธ์ 

ฝ่ำยสือ่สำรและฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ 

     

4.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ บุคลำกร ที่จะบรรจุในพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย 
อยำ่งไร           

     

             (1)    หวัหน้ำหนว่ยงำน ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้      
                      1.1  อกัษรศำสตร์        
                      1.2  ประวตัิศำสตร์และโบรำณคดี      
                      1.3  กำรบริหำรจดักำรงำนพิธภณัฑ์      
                      1.4  กำรบริหำรธุรกิจ             

(3)  บคุลำกร – งำนด้ำนภณัฑำรักษ์ ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้      
                      2.1 ประวตัิศำสตร์และโบรำณคดี      
                      2.2 วิชำกำรพิพิธภณัฑ์      
                      2.3 นิเทศศำสตร์ (กำรสือ่สำรและกำรประชำสมัพนัธ์)      
                      บคุลำกร – งำนด้ำนกำรศกึษำ  ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้          
                      2.4 เทคโนโลยีกำรศกึษำ      
                      2.5 วิจยัและประเมินผล      
                      2.6 กำรศกึษำนอกระบบโรงเรียน      
                      บคุลำกร – งำนด้ำนอตุสำหกรรมกำรบินและอำคนัตกุะสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ

กำรบิน ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้
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                      2.7 วิศวกรรมกำรบิน      
                      2.8 กำรจดักำรอตุสำหกรรมกำรบินและบริกำร      
                      2.9 อตุสำหกรรมกำรบริกำรและกำรทอ่งเที่ยว      
                       บคุลำกร – งำนด้ำนเทคนิค ควรมีควำมรู้ ตอ่ไปนี ้          
                       2.10 ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟำ้อิเลก็ทรอนิกส์      
                       2.11 เทคโนโลยีกำรศกึษำ      
                       2.12 ศิลปกรรมศำสตร์      
                       แหลง่ได้ของบคุลำกร      
                       2.13 บรรจใุหม ่      

1. ประเด็นศกึษำ – ควำมคิดเห็น 
(สว่นบทน ำ/ข้อเสนอโครงกำร)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

                       2.14 รับโอนจำกหนว่ยงำนภำยในองค์กร      
                       2.15 รับอำสำสมคัร      

 
  
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ (จ ำนวน 6 ข้อ)  
ค ำชีแ้จง: ขอให้ท่ำนพิจำรณำและโปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่องระดบัควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็นไปได้ของ
ข้อควำมในด้ำน “กำรบริหำรและด ำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำสว่นประมำณคำ่ 5 ระดบั) 
 5 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้มำก 
 3 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ปำนกลำง 
 2  หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อย 
 1 หมำยถึง ควำมเป็นไปได้น้อยที่สดุ 
     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

1. สถำนท่ีและอำคำร 
(10) ทำ่นต้องกำรให้มีกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในสถำนท่ีใด      

              1.1 ส ำนกังำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสติ       
              1.2 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังำนบริษัทกำรบินไทย เขตหลกัสี ่      
              1.3 ศนูย์ปฏิบตัิกำรบริษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสวุรรณภมูิ)      
              1.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                    ……………………………………………………. 
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(11) ทำ่นต้องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยในลกัษณะใด      

              2.1 เป็นอำคำรที่ดดัแปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศัน์และ
ปรับปรุงสภำพอำคำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงเป็นพิพิธภณัฑ์ ฯ  

     

              2.2 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นควำมเป็นเอกลกัษณ์ไทย      
              2.3 เป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยเน้นกำรออกแบบให้ทนัสมยั      
              2.4 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

(12) ทำ่นต้องกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ไปนีม้ำกน้อยเพียงใด      
              3.1 ลำนจอดรถ      
              3.2 เคำเตอร์ประชำสมัพนัธ์/ห้องโถงต้อนรับ      
              3.3 ผงัจ ำลองแสดงอำคำรสถำนท่ี      
              3.4 ปำ้ยแสดงทิศทำงภำยในห้องจดัแสดง      
              3.5 เคำเตอร์รับฝำกสิง่ของ      
              3.6 ร้ำนถ่ำยรูปภำพ      
              3.7 ร้ำนถ่ำยเอกสำร      
              3.8 เคำเตอร์โทรศพัท์สำธำรณะ      
              3.9  เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์      
              3.10 ระบบกำรปอ้งกนัอคัคีภยั      
              3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น      
              3.12 มมุพกัผอ่น      
              3.13 ร้ำนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์บริษัท ฯ      
              3.14 ร้ำนอำหำร/ภตัตำคำร บริษัทกำรบินไทย      
              3.15 ห้องฉำยเทปภำพจอใหญ่      
              3.16 ห้องบรรยำย      
              3.17 ห้องสมดุ      
              3.18 ห้องประชมุ      
              3.19 ห้องพกัผอ่นเจ้ำหน้ำที่      
              3.20 ห้องจดัแสดงนิทรรศกำร       
              3.21 ห้องน ำ้ส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
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              3.22 ปุ่ มกดลฟิท์ส ำหรับผู้พิกำร      
              3.23 รถเข็นส ำหรับผู้พิกำร/ผู้สงูอำย ุ      
              3.24 ทำงลำดส ำหรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair)      
              3.25 ลำนเอนกประสงค์      
              3.26 สวนหยอ่ม      
              3.27 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                      …………………………………………………………… 
 
 

     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

2. หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 
(16) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึน้ ท่ำนต้องกำรให้หน่วยงำนใดเป็นแกน

น ำ 
     

1.15 สำยกลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  
  (DY/8D – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั) 

     

1.16 สำยทรัพยำกรบคุคลและก ำกบักิจกรรมองค์กร  
  (DB/9N – ฝ่ำยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริหำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร) 

     

1.17 สำยปฏิบตัิกำร 
  (DO/OZ – ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและบริกำรกำรปฏิบตัิกำร) 

     

1.18 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 
 

     

(17) พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทยควรจะด ำเนินกำรเป็นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ       
               2.1    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรที่จดัท ำและด ำเนินกำรโดยบริษัทกำรบินไทย ฯ       
 2.2    เป็นพิพิธภณัฑ์องค์กรหรือหน่วยงำนอิสระภำยใต้สงักัดหน่วยงำนแกนน ำของ
บริษัท กำรบินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้กำรสนับสนุน เช่น ส ำนักงำน
บริหำรและพฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) สงักดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

 

     

(18) คณะกรรมกำรจัดตัง้พิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรประกอบด้วยบุคคล
ใดบ้ำง 
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3.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ : ฝ่ำยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ (DD-5P), รอง
กรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สนบัสนนุกำรถวำยบินแก่ (DD-D), สำยกล
ยทุธ์และพฒันำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและโครงกำรส ำคญั), 
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบญัชี (DE), สำยทรัพยำกร
บุคคลและก ำกับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ำยวำงแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรและบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร ; DB-DW ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ; DB-WL ฝ่ำยกฏหมำย ), สำยปฏิบัติกำร (DO), สำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำรลูกค้ำ (DA), กำรบริกำรภำคพืน้ (D1), ฝ่ำยช่ำง 
(DT)  

 

     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

               3.2   ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียน บคุลำกรบริษัทกำรบินไทย ฯ 

     

               3.3   สมำคมสโมสรพนกังำนกำรบินไทย      
               3.4   สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย      
               3.5   สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังำนบริษัทกำรบินไทย      

3.6   อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 

 

     

(19) งบประมำณและรำยได้      
              4.1 งบประมำณแผน่ดิน      
              4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศกึษำธิกำร      
              4.3 งบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรมแหง่ชำติ      
              4.4 งบประมำณจำกบริษัทกำรบินไทย      
              4.5 งบประมำณจำกกำรสนับสนุนของสปอนเซอร์ (สนับสนุนรำยปี/รำย
กิจกรรม) 

     

              4.6 งบประมำณหลกัจำกกำรสนบัสนนุของกรุงเทพ ฯ      
              4.7 แหลง่เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน      

 4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจดัจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ      
              4.9 ผลประโยชน์จำกกองทนุตำ่ง ๆ  ท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ ฯ        
              4.10 รำยได้พิเศษ เช่น จดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ      
              4.11 อื่น ๆ (ระบ)ุ       
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                   …………………………………………………………… 
(20) เมื่อกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ ฯ เสร็จสิน้ ทำ่นต้องกำรให้มีรำยได้เสริมจำกวิธีกำรใด      

             3.1 ตัง้ตู้ รับบริจำค      
             3.2 จ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชม      
             3.3 จ ำหนำ่ยของที่ระลกึและเอกสำรสิง่พิมพ์      
             3.4 ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ เช่น ร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม      
             3.5 ให้เช่ำสือ่วสัดอุปุกรณ์ เช่น แผน่ซีดีรอม       
             3.6 รับจ้ำงผลิตสื่อตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น โรงเรียน 
สถำบนักำรศกึษำ 

     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

             3.7 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
                   …………………………………………………………… 
 

     

3. กำรประชำสมัพนัธ์ 
(7) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ควำมรู้

ข้อมลูรำยละเอียดส ำหรับประชำชน โดยผำ่นทำง .... 
     

            1.1 ผู้น ำชมุชน      
            1.2 ศนูย์ประชำสมัพนัธ์ ชมุชน/กรุงเทพ ฯ      
            1.3 แจกเอกสำรสิง่พิมพ์      
            1.4 กรมประชำสมัพนัธ์ในสว่นกลำง เพื่อเผยแพร่ทัง้ทำงวิทยแุละโทรทศัน์      
            1.5 เวปไซต์ของบริษัทกำรบินไทย ฯ      

1.6 อื่น ๆ (ระบ)ุ  
…………………………………………………………… 

     

(8) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
ควรใช้วิธีกำรใด (กรุณำใส ่หมำยเลขเรียงล ำดบั  1, 2, 3, 4, 5 โดยล ำดบั) 

             [   ]   โทรทศัน์ 
             [   ]   วิทยกุระจำยเสยีง 
             [   ]   หนงัสอืพิมพ์ 
             [   ]   จดหมำยขำ่ว/แผน่พบั 
             [   ]   โปสเตอร์/ปำ้ยประกำศ 
             [   ]   วำรสำร 
             [   ]   หนงัสอืเชิญ 
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             [   ]   อื่น ๆ …………………………………………………………… 
4. กำรให้ควำมร่วมมือ 

(4)  ทำ่นเห็นวำ่กำรให้ควำมร่วมมือกบัโครงกำรจดัตัง้ ฯ ควรเป็นแบบใด      
             1.1  ให้กำรสนบัสนนุในกำรจดัหำเงินหรืองบประมำณ      
             1.2  ช่วยบริจำคเงินทนุ      
             1.3  ช่วยในกำรติดตอ่นกัวิชำกำรและผู้ เช่ียวชำญมำช่วยด ำเนินกำร      
             1.4  ช่วยประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชน นกัเรียน นิสติ นกัศกึษำ เข้ำชมพิพิธภณัฑ์ 
ฯ 

     

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

             1.5  ช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลหรือเล่ำเร่ืองรำวต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทำง
กำรศกึษำ 

     

             1.6  ช่วยแนะน ำแหล่งหรือบคุคลที่จะบริจำคสิ่งของที่มีคณุค่ำต่อกำรอนรัุกษ์
เป็นมรดกขององค์กรกำรบินไทย 

     

              1.7  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 

     

 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ำน “กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภัณฑ์” โครงกำร ฯ 
(จ ำนวน 2 ข้อ)  

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

1.     กำรออกแบบกำรจดัแสดงหรือสือ่แสดงในพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
(7)  วิธีกำรที่จะสนบัสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภณัฑ์บริษัท

กำรบินไทยให้เกิดควำมเหมำะสม 
     

             1.1  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจัดแสดง โดยจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ำงสิง่ที่แสดง 

     

             1.2  บริษัทกำรบินไทย ฯ ก ำหนดเนือ้หำจดัแสดง และออกแบบกำรจดัแสดง 
โดยด ำเนินกำรวำ่จ้ำงเอกชนสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.3  บริษัทกำรบินไทย ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน ตัง้แต่กำรก ำหนดเนือ้หำ 
ออกแบบ และจดัสร้ำงสิง่ที่จะน ำมำแสดง 

     

             1.4  ไมม่ีรูปแบบท่ีแนน่อน แล้วแตเ่นือ้หำหรือลกัษณะกำรแสดงที่เป็นไปได้       
             1.5  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
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(8) มลูเหตทุี่จงูใจให้ทำ่นต้องกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย      
              2.1  เนือ้เร่ืองที่จดัแสดง      
              2.2  เทคนิคกำรจดัแสดง      
              2.3 วตัถสุิง่ของที่จดัแสดง      
             2.4  กำรบริกำรและประชำสมัพนัธ์       

 1. ประเด็นศกึษำ – ควำมต้องกำร 
(กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ)  

ระดบัควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

             2.5  กำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์และของที่ระลกึ      
             2.6  กิจกรรมที่มีควำมบนัเทิงและผอ่นคลำย      
             2.7  กิจกรรมตำ่งที่นำ่สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั      
             2.8  อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 
 

     

2.   กิจกรรมกำรบริกำรในพิพิธภณัฑ์ ฯ        
      (1)  ควำมเป็นไปได้ของกำรจดักิจกรรมทำงเลอืก      
            1.1   นิทรรศกำร      
            1.2   สมันำ ประชมุ อภิปรำย บรรยำย      
            1.3   กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั กำรสำธิต      
            1.4   กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลัติวิชัน่ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์      
            1.5   อื่น ๆ  
                     …………………………………………………………… 

     

  
 
  
 

 
 

ขอบพระคณุทีท่ำ่นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม 
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ระยะท่ี 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงทดสอบ 
 

  4.1 แบบประเมินคณุภำพต้นแบบชิน้งำน 
 

เร่ือง รูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
โดย นำยสมชยั สรำญสริิบริรักษ์             นิสติระดบัปริญญำโท          รหสัน.ศ. 53112338 
 สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม       คณะโบรำณคดี                 มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  รองศำสตรำจำรย์ สภุำภรณ์ จินดำมณีโรจน์             
ปีกำรศกึษำ 2557 
 แบบประเมินคณุภำพต้นแบบชิน้งำน ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1  สถำนภำพของผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 ตอนที่ 2  กำรรับรองรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
 ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคณุวฒุิ 

1. ช่ือผู้ รับรอง 
2. ต ำแหนง่ 
3. สถำนท่ีท ำงำน 

 
ตอนที่ 2 กำรรับรองรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
 
ค ำชีแ้จง 
 โปรดพิจำรณำขัน้ตอนและองค์ประกอบในต้นแบบชิน้งำน ของรูปแบบกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำร
บินไทย ตำมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ ขอให้ท่ำนท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็นของทำ่น 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินดงันี ้
 
 5 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นวำ่ ข้อควำมนัน้มีควำมเหมำะสม มำกที่สดุ 
 4 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นวำ่ ข้อควำมนัน้มีควำมเหมำะสม มำก 
 3 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นวำ่ ข้อควำมนัน้มีควำมเหมำะสม ปำนกลำง 
 2 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นวำ่ ข้อควำมนัน้มีควำมเหมำะสม น้อย 
 1 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นวำ่ ข้อควำมนัน้มีควำมเหมำะสม น้อยที่สดุ  
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องค์ประกอบที่น ำมำประเมิน 
  
 

ระดบั 
ควำมเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 

ตอนที่ 1 บทน ำ 
หลกักำรและเหตผุล  
วตัถปุระสงค์  
กำรวิเครำะห์ข้อมลูแหลง่เรียนรู้ต้นแบบ  
ผลกำรวิพำกษ์ข้อมลูแหลง่เรียนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้ำงกำรจดัตัง้)  
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรจดักำร (องค์กรกำรบินไทย)  
กำรวิเครำะห์หว่งโซค่ณุคำ่และกำรเพิ่มคณุคำ่จำกกิจกรรมกำรตลำด  

     

ตอนที ่2 รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร (กำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย) 
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
กำรบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
งบประมำณกำรด ำเนินกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
วิธีกำรวดัผลและทดสอบผลกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 

     

ตอนที ่3  กำรประยกุต์ใช้ต้นแบบโครงกำร 
เง่ือนไข  
มำตรกำรและวิธีกำร  
กำรประเมินโครงกำร 

     

ตอนที ่4 รำยละเอียดแผนผงัพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย 
สถำนที่ด ำเนินกำร  
ลกัษณะอำคำร  
สภำพพืน้ที่และประโยชน์ในกำรใช้งำน    

     

ตอนที ่5 ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์บริษัทกำรบินไทย  
ด้ำนกำรศกึษำ  
ด้ำนกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม  
ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ  
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
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รำยนำมผู้ทรงคณุวฒุิ 

 
1. นำงสำวทดักำญจน์ ไทรทอง 
2. นำยกิตติ ชินเจริญธรรม 
3. นำงสำวอไุรวรรณ แดงงำม 
4. นำงสำวจริมำ อปุรำนเุครำะห์ 
5. พนิดำ ปัญจวิไลพิบลูย์ 
6. นำยปฐมพงษ์ ภผูำ 
7. นำงสำวสภุำพร พนัธุ์สนิ 
8. นำยจกัรพนัธ์ ผำสกิำ 
9. นำยระพีพฒัน์ เกษโกศล 
10. นำงสำวพนิดำ โถทอง 
11. นำงสำวออ่นตำ ยวนเกิด 
12. นำงสำวสภุศริณ ภรณ์ประภำวงศ์ 
13. นำยฐำกร อ ำนวยชยั 
14. นำยจรเขต นำมดีเลศิ 
15. นำงสำวธีรำรัตน์ สรุะเทพ 
16. นำงสำวหงส์ฟำ้ ธีรวงศ์นกุลู 
17. นำยศรำวธุ เยี่ยมแท้ 
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ภาคผนวก ข 
รายการวิจัยเอกสาร 
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ผลการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย   
1.1.1 กลุ่มงานวิจัย – การบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์ 

ใช้เอกสารตังต่อไปนีใ้นการศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัย – รูปแบบการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ ดังนี ้
1.1.1 กลุม่งานวิจยั – การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

ล าดบั ประเภท 
O เ ชิ ง
คณุภาพ  
O เ ชิ ง
ปริมาณ  
O ผสานวิ ธี
วิจยั 
 

วตัถปุระสงค์ กรอบทางทฤษฎี   เคร่ืองมือวิจยั  องค์ความรู้ / 
ผลการวิจยั  

ผลงานวิจยัมีศกัยภาพใน
การน าไปใช้ประโยชน์  

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเชิงพฒันาตอ่

ยอดวิจยั 
1 O เ ชิ ง

คณุภาพ 
 

1. ศกึษา
กระบวนการและ
ปัญหาในการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ เพ่ือหา
รูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจดัการพิพิธภณัฑ์
ชมุชนท้องถ่ินแหลง่
เดาเมืองนา่น บ้านเตา

1, พิพิธภณัฑ์ชมุชนท้องถ่ิน  
2. การจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม 

3. การจดัการเชิงบรูณาการ 

1. แบบสอบถาม 
(Open-ended) 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง
บนัทกึเสียง แบบจด
บนัทกึภาคสนาม 
และ กล้องถ่ายภาพ 

1. การบรูณาการ
กรอบการจดัการ
พิพิธภณัฑ์บนฐาน
ของการพึง่ตนเอง
และพึง่พาภายนอก
อยา่งเหมาะสม 
โดยเช่ือมโยง 4 มิต ิ
คือ การเมือง ความ

 O ด้านนโยบาย           O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
 O ด้านสาธารณะ        O 
ด้านวิชาการ 
 
 
…. เ น้ น ส า ร ว จ แ ห ล่ ง
ท รั พ ย า ก ร วัฒน ธ ร ร ม 
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ไหแชเ่ลียง จ านวน 4 
แหง่ 

เช่ือ เศรษฐกิจ และ
การทอ่งเท่ียว 

(โ บ ร า ณ ค ดี ) เ พ่ื อ น า
ข้อเท็จจริงมาบูรณาการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน
ท้องถิน (แนวทาง) 

2 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาประวตัศิาสตร์ 
บริบททางสงัคมและ
วฒันธรรมของชมุชน
บ้านร้องเม็ง อ าเภอสนั
ทราย จงัหวดัเชียงใหม ่ 

2. ศกึษาภมูิหลงัการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินวดัร้องเม็ง 
อ าเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพ่ือน าเสนอวิธีการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ร้อง
เม็ง อ าเภอสนัทราย 

1. พิพิธภณัฑ์และการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

3. แนวคิดการมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

4. การจดัการความรู้และการ
จดัการความรู้ชมุชน 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดักระท าข้อมลู 
– แบบสงัเกตการณ์ (และ
แบบจดบนัทกึภาคสนาม 

1. รูปแบบ
และวิธีการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
อยา่งยัง่ยืน 

2. ปัจจยั
ก าหนดศกัยภาพ
และขีด
ความสามารถของ
ชมุชนท่ีมี
ความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ 

3. แนว
ทางการจดัตัง้ศนูย์
เรียนรู้และเผยแพร่

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ         
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมกระบวนการวิจัย
เชิ งประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีเชิ งลึก  โดย
ประ เมินจากหลักฐ าน
ต่างๆ  เช่น  บันทึกห รือ
เอกสาร อ้าง อิ ง  บุคคล 
หลักฐานท่ีเป็นวัตถุทาง
โบราณคดี เป็นต้น เพ่ือ
ส ร้ า งความ เ ข้ า ใ จ เ ชิ ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
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จงัหวดัเชียงใหม ่อยา่ง
มีสว่นร่วม 

งานศลิปะพืน้บ้าน
ของชมุชน 

ประวัติศาสตร์ชุมชน สู่
ก ร อ บ ก า ร จั ด ก า ร
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน (การจัดแสดง การ
บริหารพิพิธภณัฑ์ และการ
พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
ทางศลิปวฒันธรรม)  

3 O ผสานวิ ธี
วิจยั 
 

1. ศกึษาการบริหาร
จดัการ พิพิธภณัฑ์เชิง
โหยหาอดีต การ
ตีความและส่ือ
ความหมายงานมรดก
วฒันธรรมใน
พิพิธภณัฑ์ 

1. พิพิธภณัฑ์และการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ 

2. การตีความหมายและการ
ส่ือความหมายมรดก
วฒันธรรม 

3. การโหยหาอดีตและธุรกิจ
โหยหาอดีต 

4. ความจริงแท้ในการ
ทอ่งเท่ียววฒันธรรม 

5. การบริโภคเชิงสัญญะและ
แนวคิดว่าด้วยอัตลักษณ์
หรือตวัตน 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดักระท าข้อมลู 
– แบบสงัเกตการณ์ และ
แบบจดบนัทกึภาคสนาม 

1. รูปแบบและแนว
ทางการจดัการ
พิพิธภณัฑ์เชิงโหย
หาอดีต 

O ด้านนโยบาย           O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ        O 
ด้านวิชาการ 
 
. . . .  เ ส ริมการวิ จัย เ ชิ ง
ส ารวจ โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการท่ี
มีตอ่พิพิธภณัฑ์เชิงโหยหา
อดีต 
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4 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ า น ค รู
มนตรี ตราโมท ศิลปิน
แหง่ชาต ิ

2. เ สนอแนวทางและ
รูปแบบการจัดการ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ า น ค รู
มนตรี ตราโมท ศิลปิน
แหง่ชาต ิ

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. การจัดการแหล่ง เ รี ยน รู้
ตลอดชีวิต 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. แบบจด
บนัทกึภาคสนาม 

1. แนว
ทางการจดัการ
พิพิธภณัฑ์บ้าน 

 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านวิชาการ 
 
…. เสริมการศกึษาองค์กร
ต้ น แ บ บ  เ พ่ื อ ส า ร ว จ
อง ค์ประกอบหลักและ
ย่ อ ย  แ น ว ท า ง ก า ร
วิเคราะห์เชิงเนือ้หา และ
แนวทา ง ก า รป ร ะ เมิ น
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง
โครงการจดัตัง้ 

5 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศึกษา รูปแบบการ
จัดการ การจัดแสดง 
และปัญหาท่ีพบใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศ รี
สุพรรณ อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา 

2. เ พ่ือหาแนวทางใน
ก า ร จั ด ก า ร

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
3. การจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม 

4. ทฤษฏีการมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

1. แบบสอบถาม
ปลายเปิด 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง
บนัทกึเสียง และ กล้อง
ถ่ายภาพ 

รู ป แ บ บ แ ล ะ แ น ว
ท า ง ก า ร จั ด ก า ร
พิพิ ธภัณ ฑ์ ท้อง ถ่ิ น 
(วดั) 

O ด้านนโยบาย           O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ        O 
ด้านวิชาการ 
 
 
.... เสริมกระบวนการวิจยั
ภาคสนามเชิ งลึก  เ พ่ือ
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ
รูปแบบในกา ร จัด
แ ส ด ง ใ ห้ มี ค ว า ม
น่ า ส น ใ จ  ทั ้ง ด้ า น
เนือ้หาและรูปแบบ
การน าเสนอเพ่ือให้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศ รี
สุพ ร รณเ ป็นแหล่ ง
เรียนรู้ ศกึษา ค้นคว้า 
ของประวัติศาสตร์
ของท้องถ่ิน 

ส า ร ว จ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ประวัติศาสต ร์ ท้ อง ถ่ิน
ใก ล้ เ คี ย ง  โ ดย เ ฉพาะ
เ ข้าถึ งแหล่ง ข้อมูลทาง
โบราณคดี ปราชญ์ท้องถ่ิน 
และองค์การปกครองส่วน
ท้ อ ง ถ่ิ น  ท่ี มี ผ ล ต่ อ
โครงการวิจยั 

6 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาและรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัประวตั ิ
ความเป็นมา แนวทาง
และรูปแบบการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง 
(ไทยพวน) ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี 

1. การจดัการทรัพยากร
วฒันธรรรมโดยชมุชนมี
สว่นร่วม 

2. การจดัการพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้าน 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง
บนัทกึเสียง และ กล้อง
ถ่ายภาพ 

1. 3 E-
Model for Cultural 
Resources 
Management (สา
ยนัต์ ไพรชาญจิตร์, 
2547) 

2. แนว
ทางการจดัการ

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ         
O ด้านวิชาการ 
 
. . . .  เ ส ริมการวิ จัย เ ชิ ง
ส ารวจ โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการท่ี
มีต่อพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน 
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จงัหวดันครนายก 
ตลอดจนจดุเดน่ และ
จดุด้อยของจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจบุนั 

2. น าเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมในการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง 
(ไทยพวน) ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอบางพลี 
จงัหวดันครนายก 

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
5 ด้าน : การจดัการ
ข้อมลู สถานท่ี 
งบประมาณ การมี
สว่นร่วมของชมุชน 
และผู้ รับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

กอ รปกั บ ก า ร ล ง พื ้น ท่ี
ภาคสนาม (การผสานวิธี
วิ จั ย ) โ ด ย อ า ศั ย
กระบวนการ เทคนิ ค ท่ี
หลากหลาย เ พ่ือค้นหา
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ้น บ้ า น ท่ี
เหมาะสม (แหล่งเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อธัยาศยั) 
 
 

7 O ผสานวิ ธี
วิจยั 
 

1. ศึกษาประวัติและการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
พิพิธภัณฑ์กายวิภาค
ศาสตร์  คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. การพิพิธภณัฑ์ 
2. การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 
3. การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. แบบสอบถาม (Open-
ended) 

2. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

3. เคร่ืองมือจดักระท าข้อมลู 
– เคร่ืองบนัทกึเสียง สมดุ

1. แนวทางการ
ปรับปรุงและการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
การวิภาคศาสตร์ 

2. แนวทางการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ใน
มหาวิทยาลยั 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ         
O ด้านวิชาการ 
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2. ศึกษาปัญหาของการ
จดัการพิพิธภัณฑ์กาย
วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์  
คณะแพทย์ศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

3. เพ่ือจดัท าแนวทางการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ก า ร
จดัการของพิพิธภัณฑ์
ก า ย วิ ภ า คศ า สต ร์  
คณะแพทย์ศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

จดบนัทึก แผนผงัภายใน
ห้องนิทรรศการของ
อาคารการวิภาคศาสตร์ 

…. เสริมการศกึษาองค์กร
ต้นแบบ เพ่ือส ารวจ
องค์ประกอบหลกัและ
ยอ่ย แนวทางการ
วิเคราะห์เชิงเนือ้หา และ
แนวทางการประเมิน
ความเป็นไปได้ของ
โครงการจดัตัง้ 

8 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษา
ศกัยภาพของ
พิพิธภณัฑ์เจ้าพระยา 
บดนิทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) 

1. ประวตัิความเป็นมาและ
การจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์
เจ้าพระยาบดนิทรเดชา 

2. การบริหารงานและการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
เจ้าพระยาบดนิทรเดชา 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง
บนัทกึเสียง กล้องถ่ายรูป 

1. แนวทาง
ในการบริหาร
จดัการและการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์
ให้เป็นแหลง่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ         
O ด้านวิชาการ 
 
…. เสริมการศึกษาเชิงลึก 
3 ด้าน คือ 1. เส้นทางใน
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2. ก าหนด
แผนในการจดัการ
พิพิธภณัฑ์เจ้าพระยา 
บดนิทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ให้เป็นแหลง่
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

สมดุจดบนัทกึ แผนผงั
ภายในห้องนิทรรศการ 
และรายงานผู้ เย่ียมชม
ประจ าปี 2552-2554 

2. กรอบ
การวางแผนการจดั
แสดง เทคนิคการ
จดัแสดง การจดัท า
ปา้ยนิเทศประจ า
วตัถ ุการ
ประชาสมัพนัธ์ การ
จดักิจกรรม และ
สถานท่ีตัง้ 

การรบของเจ้าพระยาบ
ดินทรเดชา 2. ประวตัิของ
เจ้าพระบดินทรเดชา และ 
3. ส วนพฤกษศ า ส ต ร์
บริเวณรอบ ๆ พิพิธภณัฑ์ 
 

9 O เ ชิ ง
ปริมาณ  

1. ศกึษาการมีสว่นร่วม
ของชมุชนในการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินวดัพรหมราช 
ต าบลตมู อ าเภอปัก
ธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

2. เปรียบเทียบการมีสว่น
ร่วมของชมุชนในการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์

1. แนวคิดการมีสว่นร่วม 
2. การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินวดัวดั
พรหมราช 

1. แบบสอบถาม 
(Open-ended/Rating 
Scale-5) 
 

1. การมี
สว่นร่วมของชมุชน
ในการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

2. การ
จดัการทรัพยากร
วฒันธรรมโดย
ชมุชน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ         
O ด้านวิชาการ 
 
 
.... เสริมกระบวนการวิจยั
ภาคสนามเชิงลกึ เพ่ือ
พฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินโดยอาศยัการมี
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ท้องถ่ิน วดัพรหมราช 
ต าบลตมู อ าเภอปัก
ธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา จ าแนก
ตามสถานภาพของ
บคุคลในชมุชน 

3. ศกึษาแนวทางการ
พฒันาการมีสว่นร่วม
ของชมุชน ในการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินวดัพรหมราช 
ต าบลตมู อ าเภอปัก
ธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

สว่นร่วมของ วดั 
หนว่ยงานท่ีมีบทบาท
เก่ียวข้องกบัชมุชนท้องถ่ิน  
.... เสริมกระบวนการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการ
จดัการเรียนรู้ และการ
สร้างเครือข่ายของการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการ
จดัการเรียนรู้ 
.... ส ารวจแหลง่เรียนรู้
เก่ียวข้องกบั
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน
ใกล้เคียง โดยเฉพาะ
เข้าถึงแหลง่ข้อมลูทาง
โบราณคดี ปราชญ์
ท้องถ่ิน และองค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีมี
ผลตอ่โครงการวิจยั 
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10 O ผสานวิ ธี
วิจยั 
 

1. ศึ ก ษ า คุณ ค่ า แ ล ะ
กระบวนการจัดตั ง้
จิปาถะภัณฑ์บ้านคู
บวั ต าบลคบูวั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัราชบรีุใน
การให้การเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสต ร์ของ
ชมุชนท้องถ่ิน 

2. ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ห รื อ
เ ง่ือนไข ท่ีก่อให้เกิด
ความส า เ ร็จในการ
ก่ อ ตั ้ ง แ ล ะ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร จิ ป า ถ
ภัณฑ์สถานบ้านคูบัว 
ต าบลคูบัว  อ า เภอ
เมือง จงัหวดัราชบรีุ 

3. ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาจิปาถะภัณฑ์

1. พิพิธภณัฑ์ 
2.ชมุชน การศกึษาชมุชน 
และศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 

3. คณุคา่ 
4. วฒันธรรมชมุชน 
5. การพฒันาชมุชน 
6. อตัลกัษณ์ 
7. การบริหารจดัการ 
8. ประวตัิความเป็นมาของ
ชมุชนชาวไท-ยวน ต าบลคู
บวั จงัหวดัราชบรีุ 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
(Semi-structured 
Interview Protocol-
open-ended Type)  

2. แบบสอบถาม(Open-
ended/Rating Scale-5)  

1. คณุคา่และ
กระบวนการจดัตัง้
จิปาถะภณัฑ์สถาน 

2. ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ี
ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการ
ก่อตัง้และการ
ด าเนินการ 

3. แนวทางการพฒันา
แหลง่เรียนรู้ท่ี
สามารถรวบรวม
องค์ความรู้และภมูิ
ปัญญาทาง
ประวตัิศาสตร์ของ
ชมุชนท้องถ่ิน วิถี
ชีวิตศลิปวตัถแุละ
โบราณวตัถ ุและ
การธ ารงอตัลกัษณ์

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
 
 
.... เสริมการส ารวจข้อมูล
สารสนเทศทางอง ค์กร
ต้นแบบท่ีประกอบด้วย
แนวการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าต่อการจัดการ 
เพ่ือบรรจุไว้ในสถานท่ีจัด
แสดง  
. . . .  เส ริมการวิ เคราะห์
แ น ว น โ ย บ า ย ด้ า น
พิพิ ธภัณฑ์ ท้อง ถ่ินของ
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บ้านคูบัว ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบรีุ 

ของบรรพบรุุษของ
ชมุชนพืน้ถ่ิน 

หน่ ว ย ง าน ท่ี มี บทบาท
เก่ียวข้อง 
. . . .  เส ริมการวิ เคราะห์
ความต้องการและความ
คิ ด เ ห็ น ท่ี มี ต่ อ
กระบวนการพฒันาชมุชน
ก่ อ น ท่ี จ ะ ตั ด สิ น ใ จ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาชุมชนส าหรับ
การรอง รับอัตราของผู้
เ ย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ไปสู่
การบริการท่องเท่ียวทาง
พิพิธภณัฑ์ 
. . . .  ค ว ร เ ป รี ยบ เ ที ยบ
กระบวนการพัฒนาของ
องค์กรต้นแบบระหว่าง
องค์ประกอบหลกั กบั การ
รบริหารจัดการร่วมสมัย 
ทั ้ ง นี ้  ค ง ต้ อ ง อ า ศั ย
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องคาพยพจากผู้ ให้ข้อมูล
หลกั ผู้ให้ข้อมลูทัว่ไป และ
กลุม่ผู้ปฏิบตั ิ

11 O เ ชิ ง
ปริมาณ 

1. ศกึษาปัจจยั
สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอ่
การเข้าชมพิพิธภณัฑ์
วงัสวนผกักาด 

2. เสนอแนะกลยทุธ์การ
พฒันาสว่นผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภณัฑ์วงัสวน
ผกักาด 

1.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด 

2.การวิเคราะห์สว่นผสมทาง
การตลาด 

3.พิพิธภณัฑ์ 
 

1. แบบสอบถาม 
(Close-ended) 

1. SWOT ANALYSIS 
2. กลยุทธ์การพัฒนา
ส่ ว น ผ ส ม ท า ง
การตลาด 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
. . . .  ค ว ร เ ป รี ยบ เ ที ยบ
กระบวนการพัฒนาของ
องค์กรต้นแบบระหว่าง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น
การตลาดกบั การรบริหาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมของ
พืน้ท่ีกรณีศึกษา ทัง้นี ้คง
ต้องอาศยัองคาพยพจาก
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ผู้ ให้ข้อมลู
ทัว่ไป และกลุม่ผู้ปฏิบตัิ 
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12 O ผสานวิ ธี
วิจยั 

1. ส ารวจทศันคต ิความ
คดิเห็น รวมถึงความ
คาดหวงัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ี
มีตอ่การจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์อาหารไทย 
บริเวณพืน้ท่ีแพร่งนรา 

2. ศกึษาความเป็นไปได้
และแนวทางในการ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์อาหารไทย
ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
และแหลง่รวบรวม
ข้อมลูทางด้านอาหาร
ไทยแหง่ใหมใ่น
กรุงเทพมหานคร 

1.พิพิธภณัฑ์ 
2. การบริหารจดัการ 
3. อาหารไทย 
4. พิพิธภณัฑ์ต้นแบบ: ทีเค 
พาร์ค และพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่ชาต ิมิวเซียม
สยาม 

1. แบบสอบถาม(Open-
ended/Rating Scale-
5) 

2. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

1. แนวทาง
การศกึษาความ
เป็นไปได้ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ 

2. แนว
ทางการบริหารการ
ด าเนินงานโครงการ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
….. เสริมการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ
จดัตัง้ และวิเคราะห์
โครงการ/งาน (การ
ด าเนินการ) โดย
สมัภาษณ์ผู้ช านาญด้าน
พิพิธภณัฑ์ และผุ้บริหาร
ในองค์กรต้นแบบ (ถ้ามี) 
เพ่ือก าหนดแผนการ
ด าเนินโครงการ 

13 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาความเป็นมา
ของพิพิธภณัฑ์

1. พิพิธภณัฑ์ 
พิพิธภณัฑ์ศลิปกรรม
ท้องถ่ิน 

1. แบบส ารวจพืน้ท่ี
กรณีศกึษา 

1. แนวทางการพฒันา
รูปแบบการจดัการ
พิพิธภณัฑ์

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
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ศลิปกรรมท้องถ่ิน
อีสาน 

2. ศกึษาสภาพและ
ปัญหาของการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ศลิปกรรม
ท้องถ่ินภาคอีสานใน
ปัจจบุนั 

3. พฒันารูปแบบการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมท้องถ่ินภาค
อีสานให้เป็นแหลง่
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
สงัคมชมุชน 

2. กฏหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐ 

2. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

3. แบบสงัเกตการณ์
พืน้ท่ีกรณีเฉพาะ 

4.แบบสอบถามการ
สนทนากลุม่ 

5. การประชมุเชิง
ปฏิบตัิการ 

ศลิปกรรมท้องถ่ิน
ภาคอีสาน 

2. กระบวนการจดัการ
ทรัพยากรองค์การ: 
การวางแผน การ
จดัการองค์การ 
การชีน้ า และการ
ควบคมุ 

3.  Triangulation: 
Data, 
Investigator, 
Theory and  
Methodology 

4. สภาพแวดล้อมการ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท่ีมี
ความแตกตา่ง  5 
รูปแบบ คือ บริหาร
โดยวดั เอกชน 

 
 
. . . .  คว ร มี ก า รพัฒนา
รูปแบบโครงการทางการ
จั ด ก า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ศิลปกรรมท้อง ถ่ินภาค
อี ส าน  โ ดย ใ ช้ แ น วคิ ด
ทฤษฎ๊การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (พืน้ท่ีกรณีศึกษา
ตั ว อ ย่ า ง ) ท่ี มุ่ ง เ น้ น
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชุนและชุมชนกับ
แหล่งเรียนรู้ มีการสร้าง
ระบบหรือเกณฑ์การสืบ
ทอดวัฒนธรรมไปสู่ รุ่ น
ลูกหลานอย่างต่อเ น่ือง
และเป็นรูปธรรม (กิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกนั) 
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ชมุชน สถานศกึษา 
วดักบัชมุชน  

14 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาความเป็นมา
และกระบวนการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ของ
พิพิธภณัฑ์จิปาถะ
ภณัฑ์สถานบ้านคบูวั 

2. ศกึษาการมีสว่นร่วม
ของชมุชนุคบูวัในการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ของ
พิพิธภณัฑ์จิปาถะ
ภณัฑ์สถานบ้านคบูวั 

1. การมีสว่นร่วมของชมุชน 
2. ทรัพยากรทางวฒันธรรม 
3. การจัดการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม 

4. พิพิธภัณฑ์และการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-ed) 

2. แผนภาพวิธี
จดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ 
จิปาถะภณัฑ์ สถานบ้าน
คบูวั 

3. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง
บนัทกึเสียง กล้อง
ถ่ายภาพ และสมดุบนัทึก
ภาคสนาม 

1. กระบวนการ
ในการจดัการ
ทรัพยากร
วฒันธรรมส าหรับ
การด าเนินงานใน
พิพิธภณัฑ์ 

2. คณุคา่ทางการ
จดัการทรัพยากร
วฒันธรรม 

3. การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนกบัการ
จดัการทรัพยากร
วฒันธรรม  เพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันา
ด้านการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมกิจกรรมในการ
เก็บข้อมลูวิจยั เชน่ การ
จดัสนทนากลุม่ (Focus 
Group) การวิพากษ์โดย
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 
(Expertise Judgemental 
Approach) และ
กระบวนการทาง
มนษุยวิทยาสงัคม 
(Sociological 
Ethnography)  
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.... เสริมการเก็บข้อมลูเชิง
ผสานวิธีกบักลุม่ตวัอย่าง
ท่ีได้รับผลกระทบตอ่
โครงการใด ๆ เก่ียวข้อง
กบัการใช้วิธีการสร้างสว่น
ร่วมตระหนกัตอ่การ
พฒันาชมุชนท้องถ่ินของ
ชาวบ้าน หรือ นโยบายเร่ง
พฒันาโครงการตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัแหลง่เรียนรู้
ทางวฒันธรรม ท่ีอาจสร้าง
ปัญหาและอปุสรรคจาก
ความก้าวหน้าในงาน
พฒันาชมุชนในภาพรวม 

15 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาการจดัการ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตหิอศลิป์ กรม
ศลิปากรในการเป็น

1. การจดัการพิพิธภณัฑ์ 
2. การทอ่งเท่ียว  

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
eded) 

2. เคร่ืองมือจดักระท า
ข้อมลู – เคร่ือง

1. วิถีชีวิตชมุชน 
2. การวิจยัและพฒันา
ชมุชน 

3. วิธีการจดัแสดง
วตัถทุางวฒันธรรม

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
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แหลง่ทอ่งเท่ียวเพ่ือ
การศกึษาเรียนรู้ 

บนัทกึเสียง กล้อง
ถ่ายภาพ และสมดุ
บนัทกึภาคสนาม 

ท่ีสมัพนัธ์กบัเนือ้หา
ด้านประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรมของ
ชมุชน 

.... เสริมกิจกรรมในการ
เก็บข้อมลูวิจยั เชน่ การ
จดัสนทนากลุม่ (Focus 
Group) การวิพากษ์โดย
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 
(Expertise Judgemental 
Approach) และ
กระบวนการทาง
มนษุยวิทยาสงัคม 
(Sociological 
Ethnography)  
.... เสริมการเก็บข้อมลูเชิง
ผสานวิธีกับกลุ่มตวัอย่าง
ท่ี ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
โครงการใด ๆ เก่ียวข้องกบั
การใช้วิ ธีการสร้างส่วน
ร่ ว ม ต ร ะ ห นั ก ต่ อ ก า ร
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินของ
ชาวบ้าน หรือ นโยบายเร่ง
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พัฒนาโครงการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม ท่ีอาจสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคจาก
ความ ก้าวห น้า ในงาน
พฒันาชมุชนในภาพรวม 
 
 

16 O ผสานวิ ธี
วิจยั 
 

1. ศกึษาทรัพยากร
ทอ่งเท่ียวและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ของพิพิธภณัฑ์วงัสวน
ผกักาด และ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร 

2. เปรียบเทียบรูปแบบ
การจดัการพิพิธภณัฑ์
ทางวฒันธรรม ของ
พิพิธภณัฑ์วงัสวน

1. การทอ่งเท่ียว 
2. การเรียนรู้และ
แหลง่การเรียนรู้ 

3. พิพิธภณัฑ์ 
4. บริบทพืน้ท่ี
ศกึษา 

1. แบบส ารวจทรัพยากร
การทอ่งเท่ียวและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

2. แบบส ารวจรูปแบบการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
ทางวฒันธรรมใช้ส าหรับ
ผู้บริหารหรือภณัฑารักษ์ 

3. แบบส ารวจความคิดเห็น
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการพิพิธภณัฑ์ 

1. หลกัการ
ด าเนินงานของ
องค์กรพิพิธภณัฑ์
ด้านแผนการ
เคล่ือนย้ายวตัถใุน
กรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉิน 

2. พนัธกิจส าคญัท่ีท่ี
องค์กรพิพิธภณัฑ์
มุง่ส ารวจและ

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            
O ด้านวิชาการ 
 
.... ส่งเสริมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  โดยเฉพาะ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท่ี แ ส ว ง ห า
ทิศทางในการแก้ปัญหา
ห รื อ ล ด อุ ป ส ร ร ค ท่ี มี
ผลกระทบต่อการด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
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ผกักาด และ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร 

3. ศกึษาระดมความ
คดิเห็นตอ่การจดัการ
พิพิธภณัฑ์ของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 
ชาวตา่งประเทศ และ
มคัคเุทศก์ ท่ีมีตอ่
ศกัยภาพในการเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือ
การศกึษาเรียนรู้ของ
พิพิธภณัฑ์วงัสวน
ผกักาด และ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร 

4. เสนอแนะแนวทางใน
การจดัการพิพิธภณัฑ์
ทางวฒันธรรม 

4. แบบประเมินระดบัความ
คดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวไทย ชาวตา่งชาต ิ
และมคัคเุทศก์ท่ีมีตอ่การ
จดัการพิพิธภณัฑ์ทาง
วฒันธรรมในการเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวเพ่ือ
การศกึษาเรียนรู้ 

5. แบบประเมิน
เปรียบเทียบคณุภาพ/
ศกัยภาพ ของพิพิธภณัฑ์
ทัง้ 2 แหง่ 

 

ด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. แนวทางการ
ประเมินใน
ศกัยภาพและผล
การปฏิบตังิานของ
องค์กรพิพิธภณัฑ์ 
 

สมควรมีการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ โดยอาศัยการวิจัย
แ ล ะพัฒนา  (กา ร วิ จั ย
ร่วมกับสถาบนัอ่ืน ๆ) เพ่ือ
ร ะ บุ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี
ตอบสนองตอ่ปัจจยัท่ีย่อม
เ กิ ด ขึ น้  ด้ ว ย เ หตุผ ล ท่ี
องค์กรพิพิธภัณฑ์ไม่ได้น า
หลักการของ ICOM  ฯลฯ 
เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีจะ
ส่งผลต่อการบริหารและ
พัฒนางานจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ให้เกิดกิจกรรม
ท่ีสร้างแรงจงูใจในการเข้า
ชม และเกิดการเ รียน รู้  
พ ร้ อ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม
เพลิดเพลินท่ีเกิดขึน้จาก
วิ ธีการจัดแสดงชิ น้ส่วน
วตัถ ุ
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17 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 

 

1. ศกึษาเปรียบเทียบ
การบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร 
ภายในพืน้ท่ีฝ่ังพระ
นครและฝ่ังธนบรีุ จาก
การคดัเลือก
กรณีศกึษา จ านวน 4 
แหง่ ถึงรูปแบบในการ
ด าเนินงานและการ
บริหารจดัการวา่มี
ความแตกตา่งกนั
หรือไม ่อยา่งไร 

2. ศกึษาถึงปัจจยัในการ
ด าเนินงานท่ีท าให้การ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร 
ภายในพืน้ท่ีฝ่ังพระ

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้าน 

3. การบริหาร
จดัการ 

4. การมีสว่นร่วม
ของชมุชนท้องถ่ิน 

5. นโยบายรัฐกบั
การก่อตวัของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – แบบ
สงัเกตกุารณ์ และแบบ
จดบนัทึกภาคสนาม  
 

1. การบริหารและการ
ด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ 

2. แนวทางการ
เปรียบเทียบเชิง
องค์ประกอบใน
การบริหารจดัการ 

3. การก าหนดกรอบ
มาตรฐานการ
บริหารองค์กร
ภายใน 

4. การวางกรอบ
มาตรฐานการ
ด าเนินงานส่วน
ร่วมของชมุชน
ท้องถ่ินในระบบ
การบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการศึกษาข้อมูล
ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ก า ร
บริหารงานองค์กร และ
แผนของกิจกรรมแบบมี
สว่นร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน 
. . . .  ค ว ร มี ก ร อ บ ก า ร
วางแผนความส าเร็จและ
กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเป็น
สากล  
. . . .  ควร มีส่ วน ร่ วมกับ
ชมุชน (สถาบนัการศึกษา) 
เ พ่ือจัดท าหลักสูตรและ
ก า ร ส อ น ท่ี มี เ นื ้อ ห า
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นครและฝ่ังธนบรีุ จาก
การคดัเลือก
กรณีศกึษา จ านวน 4 
แหง่ ประสบ
ความส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 

3. พฒันาแนวทางในการ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครหรือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืน 
ๆ ท่ีเหมาะสม โดยเน้น
การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนท้องถ่ินในการ
ด าเนินงานเป็นส าคญั 
เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร เป็น
แหลง่เรียนรู้ตลอด

เก่ียวกบัชมุชนท้องถ่ินของ
กรุงเทพ ฯ  
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ชีวิตของชมุชน และ
เยาวชนในท้องถ่ิน
อยา่งแท้จริง 

18 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาความเป็นมา 
การบริหารจดัการ 
ปัญหาและอปุสรรค
ในการบริหารการ
จดัการพิพิธภณัฑ์พล
เรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรตวิงศ์ 
กรมหลวงชมุพรเขต
อดุมศกัดิ์ 

2. เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพฒันา
พิพิธภณัฑ์พลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากร

1. การบริหาร
จดัการและการบริหาร
จดัการภาครัฐ 

2. มรดกทาง
วฒันธรรม 

3. แหลง่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4. พิพิธภณัฑ์ 
5. การบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-end) 

2. แบบสอบถาม
(Open-ended/Rating 
Scale-5) 

1. แนวทางการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ 
(บคุคลส าคญั)  

2. กิจกรรมสง่เสริม
การตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ 

3. แนวทางการจดัการ
ทางวฒันธรรม 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
 
.... เสริมการวิจยัด้านการ
จดัการความรู้ส าหรับ
บคุลากรภณัฑารักษ์ และ
การส่ือสารและการตลาด 
เพ่ือการจดัการทาง
วฒันธรรม 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
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เกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ 
 

โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการ
แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ด าเนินงาน (การตลาด
และประชาสมัพนัธ์) 
 
 
 

19 O ผสานวิ ธี
วิจยั 

1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั
ในการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครให้
เป็นแหลง่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. พฒันาแนวทางในการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครให้

1. การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2. พิพิธภณัฑ์ 
3. พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร 

4. เทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบเดลฟาย 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. แบบสอบถามเดลฟาย
เทคนิค 
 

1. แนวทางการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

2. เทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบเดล
ฟายเทคนิค 

3. ผลข้อมลูการวิจยั
งานนี ้เป็นส่วนหนึง่
ของการวางกรอบ
นโยบายของ
กรุงเทพฯ ท่ี

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัด้านการ
จดัการความรู้ส าหรับ
บคุลากรภณัฑารักษ์ ด้าน
การส่ือสาร และด้าน
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เป็นแหลง่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

สามารถน าไป
พฒันาและ
ปรับปรุงในด้าน
การด าเนินงานของ
แหลง่เรียนรู้
ประเภทพิพิธภณัฑ์
อ่ืน 

การตลาด เพ่ือการจดัการ
ทางวฒันธรรม 
 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการ
แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ด าเนินงาน (การตลาด
และประชาสมัพนัธ์) 
 
... สร้างชดุโครงการวิจยัท่ี
เน้นการผสานวิธีวิจยัให้
มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะทนุ
ทางวฒันธรรม กบั การ
จดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
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บนฐานของสงัคมการ
เรียนรู้ หรือ การสร้าง
เครือข่ายภมูิปัญญาชมุชน
ท้องถ่ินท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในทกุเวลา ทกุ
สถานท่ี และสง่เสริม
สนบัสนนุให้สงัคมไทยเป็น
สงัคมแหง่การเรียนรู้ตอ่ไป 

20 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ก าหนดยทุธศาสตร์
การจดัการพิพิธภณัฑ์ 
โบราณสถานและศา
สนสถาน ร่วมกบั
ท้องถ่ินและจงัหวดั 

2. ศกึษาแนวทางในการ
พฒันาคณุภาพ
บคุลากร 

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. โบราณสถาน 
3. ศาสนสถาน 
4. การพฒันาชมุชน 

1. แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (Non-
structured/Open-
ended) 
 

2. แบบ
สมัภาษณ์ในการประชมุ
กลุม่ยอ่ย (Structured 
/Open-ended)  

3. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – เคร่ือง

1. ยทุธศาสตร์การ
จดัการพิพิธภณัฑ์ 
โบราณสถาน
และศาสนสถาน 

2. แนวทางการพฒันา
บคุลากร
ภณัฑารักษ์  

3. แนวทางการจดัการ
มีสว่นร่วมกบัชมุชน 

 
O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
 
 
 
.... เสริมการวิจยัด้านการ
จดัการความรู้ส าหรับ
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บนัทกึเสียง แบบ
สงัเกตการณ์ แบบ
สงัเกตการณ์ และ กล้อง
ถ่ายภาพ 

บคุลากรภณัฑารักษ์ ด้าน
การพฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรม ด้านการส่ือสาร
และพฒันาการตลาดพิ
พิพิธภณัฑ์ เพ่ือการจดัการ
ทางวฒันธรรม (ชมุชน
ท้องถ่ิน) 
 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การจดัการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
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21 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษาขีด
ความสามารถในการ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
จงัหวดันครราชสีมา 

2. ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชมุชน เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ ง ถ่ิ น 
จงัหวดันครราชสีมา 

1. สงัคมและวฒันธรรม 
2. พิพิธภณัฑ์ 
3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
4. พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจังหวัด
นครราชสีมา 

5. การวิจยัเชิงคณุภาพ 

1. แบบส ารวจ
ข้อมลูด้านการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

2. แบบ
สมัภาษณ์ (Structured 
/Non-structured) 

3. แบบ
สงัเกตการณ์ 
(Participatory/Non-
Participatory 
Observation) 

4. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – กล้อง
ถ่ายรูป เคร่ืองถ่ายวีดีโอ 
และแบบจดบนัทกึ
ภาคสนาม 

1. วิธีการ 
กระบวนการบริหาร
จดัการ และการ
ด าเนินงาน ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
โดยชมุชนในพืน้ท่ีมี
สว่นร่วมในการ
ด าเนินงานเป็น
หลกั 

2. แนวทางการมีสว่น
ร่วมของบคุคลใน
ท้องถ่ิน เชน่ 
ชาวบ้าน พระสงฆ์ 
องค์การบริหารสว่น
ต าบล โรงเรียน 
นกัวิชาการ 
มหาวิทยาลยั  (การ
ตดัสินใจ แนว
ปฏิบตัิ การรับ

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
 
 
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่
ศกึษากระบวนการบริหาร
จดัการทรัพยากร
วฒันธรรมและทรัพยากร
ทางการบริหาร (บคุคล
และวตัถวุฒันธรรม) 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานส าหรับบคุลา
องค์กร (พิพิธภณัฑ์) และ
บรรลผุลตามภารกิจและ
เปา้หมายของสถาบนัหรือ
องค์กร (พิพิธภณัฑ์) อยา่ง



 
 

485 
 

ผลประโยชน์ การ
ตดิตามและ
ประเมินผล) 

3. แนวการวิเคราะห์   
จดุแข็ง จดุออ่น 
โอกาส และ
อปุสรรค ของชมุชน
ท้องถ่ิน เพ่ือน า
ข้อมลูค้นพบมา
บริหารจดัการ และ
เพิ่มขีด
ความสามารถของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 

มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
.... เสริมการวิจยัแบบ 
(Participation Action 
Research) โดยให้ชมุชน
ท้องถ่ินมีสว่นร่วมใน 
กระบวนการตัง้แต ่การ
ค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมก าหนด
แนวทาง วางแผนแก้ไข
ปัญหา การปฏิบตัิตาม
แผน และการประเมินผล 
(ลงส ารวจภาคสนาม และ 
มุง่ศกึษาพืน้ท่ีกรณีศกึษา
เฉพาะ) 
 
.... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
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จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การจดัการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
 
.... เก็บข้อมลูจาก ผู้ รู้ ผู้
ปฏิบตัิ และผู้ มีบทบาท
เก่ียวข้อง โดยท่ีผลของ
ข้อมลูวิจยัจะสง่ผลตอ่
ประโยชน์ตอ่ส่วนรวมใน
อนาคต 
 

22 O  เ ชิ ง
คณุภาพ 

1. ศกึษากระบวนการ
ศกึษาประวตัศิาสตร์

1. การศกึษา
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน 

1. แบบ
สมัภาษณ์ (Structured) 

1. บทเรียนท่ีเกิดขึน้
จากงานวิจยันี ้คือ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
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 ท้องถ่ินพืน้ท่ีเมือง
โบราณกนัทรวิชยั 

2. จดักระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนักบัชมุชนเมือง
โบราณกนัทรวิชยั 

3. ศกึษารูปแบบการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวดัพทุธมงคล 

2. การจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

3. การ
เปล่ียนแปลงสงัคม 

4. การจดัแสดง
นิทรรศการภายใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

5. การวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการอยา่งมีสว่นร่วม 

6. พืน้ท่ีเมือง
โบราณกนัทรวิชยั 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท าข้อมลู – กล้อง
ถ่ายรูป แบบจดบนัทึก
ภาคสนาม เคร่ือง
อดัเสียง วีดีโอ เอกสาร
เผยแพร่เฉพาะ แผนผงั
การสร้างเครือญาตแิละ
สายตระกลูส าคญัใน
พืน้ท่ีเมืองโบราณกนัทร
วิชยั และแผนท่ีคนู า้คนั
ดนิพืน้เมืองโบราณกนัทร
วิชยั 

หลกัการเลือกพืน้ท่ี
กรณีศกึษา และ
ค้นหาโจทย์วิจยั 
แนวทางการจดั
กระท าและ
วิเคราะห์ข้อมลู 
การจดัเวทีแหง่การ
เรียนรู้ การทศัน
ศกึษาดงูาน
ภาคสนาม การร่วม
ปฏิบตัิกิจกรรม
โครงการในพืน้ท่ี
กรณีศกึษา การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งทีมงาน
นกัวิจยัและแตล่ะ
โครงการ การ
ปฏิบตังิานวิจยั
แบบ (PAR)  

O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่
ศกึษากระบวนการบริหาร
จดัการทรัพยากร
วฒันธรรมและทรัพยากร
ทางการบริหาร (บคุคล
และวตัถวุฒันธรรม) 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานส าหรับบคุลา
องค์กร (พิพิธภณัฑ์) และ
บรรลผุลตามภารกิจและ
เปา้หมายของสถาบนัหรือ
องค์กร (พิพิธภณัฑ์) อยา่ง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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 .... เสริมการวิจยัแบบ 
(Participation Action 
Research) โดยให้ชมุชน
ท้องถ่ินมีสว่นร่วมใน 
กระบวนการตัง้แต ่การ
ค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมก าหนด
แนวทาง วางแผนแก้ไข
ปัญหา การปฏิบตัิตาม
แผน และการประเมินผล 
(ลงส ารวจภาคสนาม และ 
มุง่ศกึษาพืน้ท่ีกรณีศกึษา
เฉพาะ) เพ่ือบรูณาการ
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญั
ทางประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน 
และยงัสามารถขยายพืน้ท่ี
การศกึษาไปยงัชมุชน
เมืองโบราณอ่ืน ๆ ใน
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ภมูิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
.... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การจดัการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 

23 O  เ ชิ ง
ปริมาณ 
 
 
 

1. ศกึษาบริบทเชิงการ
ทอ่งเท่ียวของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจา่
ทวี 

1. การจดั
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 

2. การตลาด 
3. การพฒันา
สว่นผสมทางการตลาด 

1. แบบสอบถาม 
(Open-ended) 

2. แบบ
สมัภาษณ์ (Structured) 

1. นโยบายการ
สง่เสริมการ
ทอ่งเท่ียวในระดบั
จงัหวดั การบริหาร
จดัการและ

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
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2. ศกึษาวิเคราะห์
สว่นผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจา่
ทวี 

3. เสนอแนะกลยทุธ์การ
พฒันาสว่นผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจา่
ทวีให้ได้รับความนิยม
มากยิ่งขึน้ 

 

4. การวิเคราะห์ 
SWOT 

5. การวางแผน
การตลาดการท่องเท่ียว 

6. พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

7. หนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์ 

 

แผนปฏิบตักิารท่ีมี
ความสอดคล้องตอ่
การสง่เสริมและ
การพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวด้าน
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน  

2. แนววิเคราะห์
สว่นผสมทาง
การตลาด 4 ด้าน 
คือ สินค้า ราคา 
การจดัจ าหนา่ย 
และการตลาด 

 
. . . .  บู รณาการศาสต ร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร วัฒน ธ ร ร ม 
โ ดย เ ฉพ า ะก า ร วิ จั ย ท่ี
เก่ียวข้องกับรูปแบบการ
จัดกา รท รัพยาก รทาง
วัฒนธรรม (การจัดการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ท่องเท่ียว และกลยทุธ์การ
พัฒ น า ส่ ว น ผ ส ม ท า ง
การตลาดของพิพิธภณัฑ์) 
 
.... ข้อควรระวงัในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เปา้หมายท่ีเหมาะสมตาม
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ศัก ยภ าพผู้ วิ จั ย  (เ ช่ น 
ทักษะทางภาษา  และ
ความสัมพัน ธ์ กับกลุ่ ม
ชาวบ้าน) 
 

24 O ผสานวิ ธี
วิจยั 

1. ศกึษาการมีสว่นร่วม
ของท้องถ่ิน ความ
ต้องการของคนใน
ท้องถ่ิน และการ
ด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

2. ศกึษาความพงึพอใจ 
และความต้องการ
ของผู้ เข้าชมภายใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
เขตสมัพนัธวงศ์ ด้าน
ท่ีตัง้อาคาร 
องค์ประกอบอาคาร 

1. พิพิธภณัฑสถาน 
2. พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

3. การออกแบบ
และการบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

1. แบบสอบถาม
ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 
(Selective/Open-
ended) 

2. แบบสอบถาม
คนในท้องถ่ิน (Open-
ended/Rating Scale-5 
level) 

3. แบบ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (In-
depth Interview) 

1. การวางแผนการใข้
ทรัพยากรกายภาพ
ภายในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน การจดัการ
องค์ประกอบ
ภายในอาคาร 
ความต้องการของ
คนท้องถ่ิน ความ
พงึพอใจของผู้ เข้า
ชม และการ
ด าเนินงาน โดย
สมัพนัธ์กบั
คา่ใช้จา่ยท่ี
เหมาะสม เพ่ือเพิ่ม

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... ควรพิจารณา
ความสมัพนัธ์ด้านปัจจยั
เก่ียวข้อง 6 ด้าน คือ 
ผู้ออกแบบ พืน้ท่ีภายใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน การ
ตกแตง่ภายในพิพิธภณัฑ์ 
การออกแบบพืน้ท่ีการจดั
แสดงเนิอ้หาท่ีเช่ือมโยง
ไปสูก่ารท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์ท้องถ่ิน การ
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เนือ้หาในการจดัแสดง 
และการจดัระบบ
เทคนิคของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน เขตสมั
พนัธวงศ์ 

3. ศกึษาความสมัพนัธ์
ของการมีสว่นร่วม 
ความต้องการของคน
ในท้องถ่ิน และการ
ด าเนินงานกบัความ
พงึพอใจของผู้ เข้าชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

4. ก าหนดแนวทางใน
การออกแบบและการ
บริหารจดัการพืน้ท่ี
ภายในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน เขตสมัพนัธว

4. แบบส ารวจ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 

ประสิทธิภาพใน
การใช้พืน้ท่ีให้มี
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งการ
ปรับเปล่ียน
ลกัษณะการใช้งาน 
คา่ใช้จา่ย และ
ผู้ใช้งาน 

2. แนวทางการใช้
ประโยชน์จาก
ประสิทธิภาพทาง
พืน้ท่ีและรายได้
สว่นการบริหาร
จดัการพืน้ท่ีภายใน
ของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน  

3. แนวทางการ
วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการองค์กร  การ
สร้างความร่วมมือระหว่าง
บคุลากรขององค์กรกบั
ชาวบ้านในท้องถ่ิน 
 
.... เสริมการวิจยัและ
พฒันาการออกแบบการ
จดัแสดง ท่ีสามารถ
ส่ือสารให้ผู้ เข้าชมเกิดการ
รับรู้สิ่งท่ีจดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดย
ศกึษาข้อมลูด้าน
องค์ประกอบและแนวทาง
จดัการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้นแบบ 
โดยเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัในการจดัแสดง การ
รับรู้ และความเข้าใจ
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งศ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินงาน โดย
เปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคา่ใช้จ่าย
ตอ่เดือนกบัจ านวน
ผู้ เข้าชม 
 

เนือ้หาการจดัแสดงของผู้
เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
.... เสริมการวิจยัศกึษา
วิธีการลดคา่ใช้จ่ายให้กบั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารการด าเนินงานท่ี
ยัง่ยืน ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ออกแบบและ
เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ 
 

25 O เ ชิ ง
คณุภาพ  
 

1. ศกึษาแนวทางการ
บริหารจดัการ 
Museum Shop ของ
พิพิธภณัฑ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จใน
ตา่งประเทศ ร่วมกบั
การศกึษา
สถานการณ์ของ 

1. ประวตัิศาสตร์
พิพิธภณัฑ์ในยโุรป 
สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไทย 

2. ความหมายของ
พิพิธภณัฑ์ 

3. ภารกิจของ
พิพิธภณัฑ์ 

1. แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
depth Interview) 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู – แบบ
สงัเกตการณ์ (Informal 
Observation) แบบจด
บนัทกึภาคสนาม 

1. วิสยัทศัน์ด้านการ
บริหารจดัการส่วน 
Museum Shop  

2. ปัญหา อปุสรรค 
โอกาส และ
อปุสรรคในการ
ด าเนินงานของ 
Museum Shop ใน

O ด้านนโยบาย              O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
... ควรมีการน า
ผลงานวิจยัท่ีค้นพบของ
แตล่ะพืน้ท่ีกรณีศกึษา ใน
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Museum Shop ใน
ประเทศไทยและ
เสนอแนะแนวทางใน
การบริหารจดัการ 
Museum Shop ของ
พิพิธภณัฑ์ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4. พิพิธภณัฑ์กบั
พนัธกิจด้านการให้ความรู้
แก่สาธารณะชน 

5. พิพิธภณัฑ์กบั
พนัธกิจด้านการเงิน 

6. Museum Shop: 
บริการท่ีสามารถซือ้หาได้ 

7. กลยทุธ์และการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

8. พิพิธภณัฑ์กบั
การประชาสมัพนัธ์ 

9. นโยบายด้าน
จริยธรรมส าหรับ Museum 
Shop 
 

ระดบัสากลและ
ระดบัชาติ 

3. รูปแบบและ
นโยบายการ
บริหารงานของ 
Museum Shop 3 
ด้าน คือ การให้
ความรู้ การสร้าง
รายได้ และการ
สง่เสริม
ภาพลกัษณ์ของ
องค์กร  

อตัราสว่นท่ีพอเหมาะและ
ก าหนดเกณฑ์
ความส าคญัขององค์การ 
(ประวตัิความเป็นมาท่ีมี
คณุคา่ตอ่การศกึษา อตัรา
การเผยแพร่เปรียบเทียบ
ในกลุม่พิพิธภณัฑ์ของ
สากล ฯลฯ)  
 
... เสริมการวิจยัและ
พฒันาการออกแบบการ
จดัแสดงสินค้าภายใน 
Museum Shop ท่ี
สามารถส่ือถืงคณุคา่และ
มลูคา่ของตวัแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีส่ือสารอตั
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
องค์กร 
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.... เสริมการสร้างแบบ
ส ารวจเชิงปริมาณ เพื่อ
เก็บข้อมลู 3 ด้าน คือ การ
ให้ความรู้ การสร้างรายได้ 
และการสง่เสริม
ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
โดยตรวจสอบข้อมลู
เพิ่มเตมิ หรือ ในกรณีท่ี
ต้องการทดสอบความ
ชดัเจนจากข้อเท็จจริงท่ี
ค้นพบจากเชิงคณุภาพ
ของข้อมลูวิจยัท่ีเก็บมา 
เพราะบางครัง้ ผู้ เก่ียวข้อง
ตระหนกัถึงผลท่ีตามมา 
ดงันัน้ แบบส ารวจเชิง
ปริมาณ อาจเป็นการชี ้
น าไปสูค่ าตอบ หรือ 
ทบทวนสิ่งท่ีได้เป็น
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นามธรรมกลบัไปสูร่ะบบ
ชัง่ตวงวดัเชิงงบประมาณ
และการใช้จา่ยของผู้ เข้า
ชมสถานท่ี 
 

26 O ผสานวิ ธี
วิจยั 

1. ศกึษาความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีตอ่จดุแข็ง 
จดุอ่อน โอกาสและ
อปุสรรคของมิวเซียม
สยาม 

2. ศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีตอ่ส่วนประสม
ทางการตลาดของมิว
เซียม 

3. ศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ตอ่องค์ประกอบของ

1. การพฒันา
แหลง่ทอ่งเท่ียว 

2. พิพิธภณัฑ์และ
ประเภทของพิพิธภณัฑ์ 

3. นกัทอ่งเท่ียวท่ีมี
ตอ่พิพิธภณัฑ์ 

4. SWOT 
ANALYSIS 

5. สว่นประสมทาง
การตลาด (9P) 

6. องค์ประกอบ
ของแหลง่ทอ่งเท่ียว (3As) 

1. แบบสอบถาม 
(Open-ended/Rating 
Scale-5) 

2. แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
depth Interview) 

1. ข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
สภาพแวดล้อม
ทางการจดัการ 

2. สว่นประสมทาง
การตลาด 9 ด้าน 
คือ ผลิตภณัฑ์ 
ราคา การจดั
จ าหนา่ย  การ
สง่เสริมทาง
การตลาด 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ บคุลากร
การทอ่งเท่ียว การ
บรรจหีุบหอ่ และ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการสร้างแบบ
ส ารวจเชิงปริมาณ เพื่อ
เก็บข้อมลู 3 ด้าน คือ การ
ให้ความรู้ การสร้างรายได้ 
และการสง่เสริม
ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
โดยตรวจสอบข้อมลู
เพิ่มเตมิ หรือ ในกรณีท่ี
ต้องการทดสอบความ
ชดัเจนจากข้อเท็จจริงท่ี
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แหลง่ทอ่งเท่ียวของมิว
เซียมสยาม 

การจดัโปรแกรม
ตามความต้องการ
ของทอ่งเท่ียว การ
ประสานงานกนั
ระหวา่งองค์กร
ธุรกิจ  

3. องค์ประกอบของ
ของแหลง่เรียนรู้ 3 
ด้าน คือ สิ่งดงึดดู
ใจ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และการ
เข้าถึงแหลง่
ทอ่งเท่ียว 

ค้นพบจากเชิงคณุภาพ
ของข้อมลูวิจยัท่ีเก็บมา 
เพราะบางครัง้ ผู้ เก่ียวข้อง
ตระหนกัถึงผลท่ีตามมา 
ดงันัน้ แบบส ารวจเชิง
ปริมาณ อาจเป็นการชี ้
น าไปสูค่ าตอบ หรือ 
ทบทวนสิ่งท่ีได้เป็น
นามธรรมกลบัไปสูร่ะบบ
ชัง่ตวงวดัเชิงงบประมาณ
และการใช้จา่ยของผู้ เข้า
ชมสถานท่ี 

27 O ผสานวิ ธี
วิจยั 

1. ศกึษาการน าส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์มาใช้ใน
การจดัแสดงในหอ
เกียรตภิมูิรถไฟ 

2. ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
เก่ียวกบัความคิดเห็น

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
น าเสนอส่ือปฏิสมัพนัธ์ 

3. แนวทางการน าเสนอส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์ 

1. แบบสอบถาม (Open-
ended) 

2. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured) 

3. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – รายละเอียด

1. แนว
ทางการเลือกใช้ส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์ 

2. การ
จดัรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัด้านการ
น าส่ือปฏิสมัพนัธ์มาใช้ใน
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ของผู้ชมในหอ
เกียรตภิมูิรถไฟ ใน
การเลือกใช้ส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์ส าหรับหอ
เกียรตภิมูิรถไฟ เพ่ือ
เพิ่มจ านวนผู้ เข้าชม
ให้มากขึน้ 

3. น าเสนอแนวทางการ
จดัสร้างส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์จากการ
วิเคราะห์ 

4. ลกัษณะการน าเสนอของ
หอเกียรตภิมูิรถไฟ 

5. หลกัในการวิเคราะห์ความ
คุ้มคา่ 

ด้านคา่ใช้จา่ยในการ
ลงทนุ ตวัอยา่งโปรแกรม
ใช้งาน (Articulate) 
วิธีการหาคา่ IRR (โดย
ใช้โปรแกรม EXCELL) 
 

3. แนว
วิเคราะห์การเลือกส่ือ
ปฏิสมัพนัธ์ 

4. แนว
ทางการวิเคราะห์
ความคุ้มทนุ 

5. แนว
ทางการท าตลาด
ส าหรับแหลง่เรียนรู้
ประเภทหอ
เกียรตภิมูิ 

การจดัแสดงภายในแหลง่
เรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ  
 
.... ควรมีการก าหนดแบบ
แผนการศกึษาท่ีมีความ
ชดัเจน และส ารวจข้อมลู
ส าคญัก่อนน าสู่
กระบวนการวิจยัท่ี
เหมาะสม  
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1.1.2 กลุ่มงานวิจัย – รูปแบบการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 
 

ใช้เอกสารตังต่อไปนีใ้นการศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัย – รูปแบบการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ ดังนี ้
 

1.1.2 กลุม่งานวิจยั – รูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
ล าดบั ประเภท 

O เ ชิ ง
คณุภาพ  
O เ ชิ ง
ปริมาณ  
O  ผสาน
วิธีวิจยั 

วตัถปุระสงค์ กรอบทางทฤษฎี   เคร่ืองมือวิจยั  องค์ความรู้ / 
ผลการวิจยั  

ผลงานวิจยัมีศกัยภาพใน
การน าไปใช้ประโยชน์  

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             O 
ด้านวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเชิงพฒันาตอ่

ยอดวิจยั 
1        
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2 O เ ชิ ง
ปริมาณ 

1. ศกึษา
ความคดิเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
พืน้บ้าน จงัหวดั
อา่งทอง 

2. ศกึษา
ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พิพิธภณัฑ์และ
นกัวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการศกึษา
ท่ีมีตอ่รูปแบบการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านท่ีเหมาะสม
ของจงัหวดัอา่งทอง 

3. น าเสนอ
รูปแบบจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. รูปแบบพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านใน
ตา่งประเทศและใน
ประเทศ 

3. เทคโนโลยีการศกึษา
กบัการศกึษาใน
พิพิธภณัฑ์ 

4. ประวตัิความเป็นมา
ของจงัหวดัอา่งทอง 

1. แบบสอบถาม
ท่ีใช้กบักลุม่ผู้น าชมุชน
และผู้บริหาร  

2. แบบสอบถาม
ท่ีใช้กบักลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านพิพิธภณัฑ์และ
นกัวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการศกึษา 

1. แนวทางในการ
ด าเนินการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 

2. แนวทางการพฒันา
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านให้
เป็นแหลง่บริการ
การศกึษานอกระบบ 

3. แนวทางในการจดั
รวบรวมวตัถเุคร่ืองใช้
สอยพืน้บ้านจากภมูิ
ปัญญาชาวบ้าน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่ศกึษา
ความเป็นไปได้ของ
โครงการการจดัตัง้ ฯ เพ่ือ
การจดัการทางวฒันธรรม 
(ชมุชนท้องถ่ิน/แผน
โครงการ) ให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้ประสงค์  
 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทาง
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จงัหวดัอ่างทองโดย
สรุปจากข้อมลูท่ีได้ 

วฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) การ
จดัการแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมการสง่เสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
.... เสริมการวิจัยผสานวิธี 
โดยเ ก็บข้อมูลของกลุ่ ม
ตวัอย่างท่ีมีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็นการเติมเต็มให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

3 O เ ชิ ง
คณุภาพ 

1. ศกึษา
ประเภท รูปแบบ
ลกัษณะการบริหาร 
ท่ีสอดคล้องกบัแนว
ทางการจดัตัง้

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
หรือพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้าน 

1. แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
depth Interview) 

2. แนวทางการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

3. แนวทางการ
อนรัุกษ์ไว้ซึง่ 
โบราณสถาน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ต าบลหน้าพระธาต ุ
อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ ให้
ประสบความส าเร็จ
อยา่งยัง่ยืน 

2. ศกึษา
การรวบรวมลกัษณะ
วตัถหุรือตามสาระ
วิชาท่ีสอดคล้องกบั
แนวทางการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ต าบลหน้าพระธาต ุ
อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ ให้
ประสบความส าเร็จ
อยา่งยัง่ยืน 

3. ศกึษา
อาคารสถานท่ี

3. การจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ 

4. การวางแผนและการ
บริหารโครงการ 

โบราณวตัถ ุและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

4. แนวทางการ
จดัการด้านเนือ้หาจดั
แสดงท่ีสอดคล้องกบั
รูปแบบพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่ศกึษา
ความเป็นไปได้ของ
โครงการการจดัตัง้ ฯ เพ่ือ
การจดัการทางวฒันธรรม 
(ชมุชนท้องถ่ิน/แผน
โครงการ) ให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้ประสงค์  
 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) การ
จดัการแสดงนิทรรศการ 
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รวมถึงวิธีการ
น าเสนอเนือ้หาท่ีจดั
แสดง ให้สอดคล้อง
กบัแนวทางการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน ต าบลหน้า
พระธาต ุอ าเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
ให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่ง
ยัง่ยืน 

กิจกรรมการสง่เสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
.... เสริมการวิจยัผสานวิธี 
โดยเก็บข้อมลูของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงั
ตอ่รูปแบบการจดัตัง้ ฯ อนั
เป็นการเตมิเตม็ให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

4 O เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษา
องค์ความรู้ท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่น
ต าบลโนนผึง้ อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวดั
อบุลราชธานี 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2. ภมูิปัญญาชาวบ้าน 
3. การจดัการความรู้ 
4. การมีสว่นร่วม 

1. แบบสมัภาษณ์  
(Structured/Open-
ended) โดยประเมินผล
ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ
ทางมชัฌิมเลขคณิต 
(แจงนบั ความถ่ี และคา่
ร้อยละ) 

 

1. แนวทางการ
จดัการความรู้ในด้าน
ภมูิปัญญาชาวบ้าน 
โดยอาศยัการมีสว่นร่วม
ของบคุคลและองค์การ
ส าคญั เพ่ือพฒันาเป็น
แหลง่เรียนรู้ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่ศกึษา
ความเป็นไปได้ของ
โครงการการจดัตัง้ ฯ เพ่ือ
การจดัการทางวฒันธรรม 
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2. ศกึษา
แนวทางการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่น
ต าบลโนนผึง้ อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวดั
อบุลราชธานี 

3. ศกึษา
การมีสว่นร่วมในการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
องค์การบริหารสว่น
ต าบลโนนผึง้ อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวดั
อบุลราชธานี 
 

2. วิธีการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

(ชมุชนท้องถ่ิน/แผน
โครงการ) ให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้ประสงค์  
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากร
วฒันธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบ
การจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) การ
จดัการแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมการสง่เสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
.... เสริมการวิจัยผสานวิธี 
โดยเ ก็บข้อมูลของกลุ่ ม
ตวัอย่างท่ีมีความคาดหวัง
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ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็นการเติมเต็มให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

5 O เ ชิ ง
ปริมาณ  
 

1. ศกึษาและรวบรวม
ทศันะความคิดเห็น
ของบคุคลตา่ง ๆ ท่ีมี
ตอ่รูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ส าหรับจงัหวดั
หนองคาย 

2. ก าหนดรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ตามความคิดเห็น
ของกลุม่เปา้หมายท่ี
เหมาะสมส าหรับ
จงัหวดัหนองคาย 

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
3. การด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ 

4. การจดักิจกรรมของ
พิพิธภณัฑ์ 

5. การบริหารของ
พิพิธภณัฑ์ 
 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured /Open-
ended) 

2. แบบสอบถาม (Open-
ended) 

1. รูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

2. แนวทางการ
จดัตัง้และก าหนดรูป
กิจกรรมขององค์กร 

3. การบริหาร
และการด าเนินโครงการ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 

 
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่ศกึษา
ความเป็นไปได้ของ
โครงการการจดัตัง้ ฯ เพ่ือ
การจดัการทางวฒันธรรม 
(ชมุชนท้องถ่ิน/แผน
โครงการ) ให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้ประสงค์  
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากร
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วฒันธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบ
การจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) การ
จดัการแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมการสง่เสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
.... เสริมการวิจยัผสานวิธี 
โดยเก็บข้อมลูของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงั
ตอ่รูปแบบการจดัตัง้ ฯ อนั
เป็นการเตมิเตม็ให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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6 O เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษารูปแบบการ
จดัการแสดงของ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ
อบุลราชธานี 

2. ศกึษาการ
ด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ
อบุลราชธานี 

3. ศกึษาปัญหาในการ
ด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ
อบุลราชธานี 

1. ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
พิพิธภณัฑสถาน 
 

1. แบบสมัภาษณ์ (Non-
structured/Open-
ended) 

2. เคร่ืองมือจดักระท า
ข้อมลู – กล้องถ่ายรูป 
แบบจดบนัทกึข้อมลู 
เคร่ืองมือวดัระยะและ
อปุกรณ์ในการเขียน
แบบ (ร่างแผนผงัห้องจดั
นิทรรศการ 

1. พฒันาการ
ของพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตอิบุลราชธานี 

2. แนวทางการ
จดัตัง้และการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

3. แนวทางการ
จดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 

 
... บรูณาการศาสตร์
ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากร
วฒันธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบ
การจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) การ
จดัการแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมการสง่เสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ ) 
.... เสริมการวิจัยผสานวิธี 
โดยเ ก็บข้อมูลของกลุ่ ม



 
 

512 
 

ตวัอย่างท่ีมีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็นการเติมเต็มให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

7 O ผ ส า น
วิธีวิจยั 
 

1. วิเคราะห์การ
จดัระบบทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับ
พิพิธภณัฑ์พทุธ
ปฏิมา 

2. พฒันาการจดัระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับ
พิพิธภณัฑ์พทุธ
ปฏิมา ประกอบด้วย
การออกแบบการ
จดัระบบทรัพยากร
สารสนเทศ ส าหรับ
พทุธปฏิมาและการ

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. การจดัระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับ
พิพิธภณัฑ์ 

3. พทุธศลิปะ 
4. ประเภท วสัด ุและ
เทคนิคในการ
ก่อสร้างพระพทุธรูป 

5. การพฒันา
ฐานข้อมลูและ
เว็บไซต์ 
 

1. แบบประเมินความ
คดิเห็น ส าหรับผู้สนใจ
ทัว่ไปและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบังานด้านพิพิธภณัฑ์ / 
ผู้ดแูลระบบ ท่ีมีความ
คาดหวงัตอ่การใช้ระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ส าหรับพิพิธภณัฑ์พทุธ
ปฏิมา (Open-ended)  

2.  เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู – คูมื่อ
การใช้ระบบทรัพยากร
สารสนเทศ คูมื่อหวัเร่ือง
ภาษาไทยด้านพทุธ

1. การจดัหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. การก าหนดหวัเร่ือง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านพทุธศลิปะ 

4. โปรแกรมการจดัการ
ฐานข้อมลู และเว็บไซต์ 
(MySQL) ภาษา (PHP) 
ในการตดิตอ่กบั
ฐานข้อมลู ประมวลผล
บนระบบปฏิบตักิารลี
นกุซ์ (Linux) 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
... เสริมการพฒันารูปแบบ
มาตรฐานในการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบทรัพยากรสารสนเทศ
ส าหรับพิพิธภณัฑ์พทุธ
ปฏิมา 
 
... ควรพฒันาหลกัสตูรและ
การสอนด้านการจดัระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
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พฒันาหวัเร่ือง
ส าหรับพทุธศลิปะ 

ศลิปะ แบบแผนการลง
รายการทรัพยากร
สารสนเทศพทุธปฏิมา  
คลงัเนือ้หาทาง
พระพทุธรูป (ปางตา่ง ๆ)  

 

5. ทฤษฎีการจดัหมวดหมู ่ 
และแบบแผนเมทาเด
ทา ท่ีใช้ในการจดัระบบ 
ได้แก่ Dublin Core, 
CDWA, VRA และ 
MODS 

 
 

ส าหรับพิพิธภณัฑ์พทุธ
ปฏิมา โดยอาศยัแนวคดิ
และหลกัการด้านการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
 
.... เสริมการวิจยัผสานวิธี 
โดยเก็บข้อมลูของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงั
ตอ่รูปแบบการจดัตัง้
เว็บไซต์ ฯ อนัเป็นการเตมิ
เตม็ให้กรอบการวาง
แผนการด าเนินการได้
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 
 

8 O เ ชิ ง
ปริมาณ  
 

1. สร้างและประเมิน
คณุภาพแหลง่
เรียนรู้บนเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต: 

1. หลกัสตูรกลุม่สาระ
การเรียนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

1. แบบประเมินท่ีใช้ในการ
หาคณุภาพเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

1. กระบวนการ
สร้างและพฒันาแหลง่
เรียนรู้บนเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต: การ

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
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พิพิธภณัฑ์เมือง
พิจิตร 

2. ศกึษาประสิทธิภาพ
ของแหลง่เรียนรู้บน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต: 
พิพิธภณัฑ์เมือง
พิจิตร 

3. เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน
ก่อนการเรียนและ
หลงัเรียน โดยใช้
แหลง่เรียนรู้บน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต: 
พิพิธภณัฑ์เมือง
พิจิตร 

2. พิพิธภณัฑ์ 
3. แหลง่เรียนรู้ 
4. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

5. การออกแบบและ
พฒันาระบบการ
เรียนการสอน 

6. การประเมินส่ือการ
เรียนการสอน 

7. การประเมินส่ือการ
เรียนการสอน 

8. การวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

9. จิตวิทยาวยัรุ่น 

2. แบบประเมินคณุภาพ
แหลง่เรียนรู้บนเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

3. แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก าหนดปัญหา การ
วิเคราะห์ การออกแบบ 
การพฒันา การทดลอง
ใช้ การประเมินผล และ
การปรับปรุงให้สมบรูณ์ 

2. แนวทางการ
ส ารวจหาประสิทธิภาพ
แหลง่เรียนรู้บน
เครือข่าย 
 
อินเทอร์เน็ต 

.... ควรน าโปรแกรมด้าน
กราฟิกตา่ง ๆ มา
ประยกุต์ใช้กบั
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นและการจงูใจ
ในการเรียนรู้ตอ่ยอดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
.... ควรติดตามและ
ประเมินผลการทดลอง
เคร่ืองมือ (คณุภาพของ
แหลง่เรียนรู้)  โดยมีระบบ
การปฏิสมัพนัธ์ผา่นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
.... เสริมการวิจยัผสานวิธี 
โดยเก็บข้อมลูของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงั
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ตอ่รูปแบบการจดัตัง้
เว็บไซต์ ฯ  (แหลง่เรียนรู้) 
อนัเป็นการเตมิเตม็ให้กรอบ
การวางแผนการด าเนินการ
ได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 

9 O เ ชิ ง
ปริมาณ  
 

1. ศกึษาความคิดเห็น
ของข้าราชการ
ทหารในส านกังาน
ปลดักระทรวง
กลาโหม (ในศาลา
วา่การกลาโหม) ท่ีมี
ตอ่แนวทางในการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความคดิเห็น
ของข้าราชการ
ทหารในส านกังาน

1. การให้บริการ 
2. ชนิดของพิพิธภณัฑ์ 
3. พิพิธภณัฑ์ทหาร 
4. การจดัแสดง 
5. การบริหารจดัการ
งานพิพิธภณัฑ์ทหาร 
 

1. แบบสอบถาม (4 Level 
of Likert Rating 
Scale/Open-ended) 

2. แบบประเมินท่ีใช้ในการ
หาคณุภาพเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 

1. แนวทาง
เสนอแนะเชิงนโยบาย 
เชิงปฏิบตักิาร และเชิง
วิชาการ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
 
.... เสริมการวิจยัผสานวิธี 
โดยเก็บข้อมลูของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงั
ตอ่รูปแบบการจดัตัง้ ฯ 
(แหลง่เรียนรู้) อนัเป็นการ
เตมิเตม็ให้กรอบการวาง
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ปลดักระทรวง
กลาโหม (ในศาลา
วา่การกลาโหม) ท่ีมี
ตอ่แนวทางในการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาติ 
จ าแนกตามตวัแปร 
เพศ อตัราชัน้ยศ 
อาย ุระดบั
การศกึษา ความ
สนใจใน
ประวตัิศาสตร์ และ
พิพิธภณัฑ์ 
 

แผนการด าเนินการได้
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 
 

10 O  ผสาน
วิธีวิจยั 

1. ศกึษารูปแบบและ
โครงสร้างของระบบ
ประชาสมัพนัธ์ ของ
พิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมสมยัใหม่ 

1. การประชาสมัพนัธ์ 
2. ประวตัิหอศลิป์ 
สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 

1. แบบสอบถาม (Open-
ended/Rating Scale-
5) 

2. แบบสมัภาษณ์ 
(Structured) 

1. รูปแบบและ
โครงสร้างระบบ
ประชาสมัพนัธ์ หอศลิป์ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
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2. ศกึษาบทบาท
หน้าท่ีของการ
ประชาสมัพนัธ์ ของ
พิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมสมยัใหม่ 

3. ศกึษาปัญหาและ
อปุสรรคในการ
บริหารจดัการงาน
ประชาสมัพนัธ์ ของ
พิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมสมยัใหม่ 

3. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – ตาราง
นิทรรศการท่ีแสดง ณ 
หอศลิป์ สมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ 

2. บทบาทและ
หน้าท่ีของกรม
ประชาสมัพนัธ์  

... เสริมการวิจยัด้าน
รูปแบบกลยทุธ์การ
ประชาสมัพนัธ์และ
ภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมสมยัใหม ่โดย
วิเคราะห์บริบทขององค์กร 
บริหารจดัการองค์กร และ
แนวทางการประชาสมัพนัธ์
ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะ
บรูณาการผลข้อมลู
การศกึษากบัการปริทรรศน์
วรรณกรรมสูร่ะบบการหา
คา่ความตรงเชิงเนือ้หา
วิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ของพิพิธภณัฑ์ศลิปกรรม
สมยัใหม ่(ประกอบด้วย 
แนวคิด วิธีการโดยรวมของ
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แผนประชาสมัพนัธ์ท่ีได้
ออกแบบขึน้ดงั
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ
ของกระบวนการส่ือสาร 
เชน่ เนือ้หาของสาร ชอ่ง
ทางการน าเสนอ และส่ือท่ี
ใช้ในการประชาสมัพนัธ์) 
 

11 O เ ชิ ง
คณุภาพ 
 

1. ศกึษากระบวนการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ชน
เผา่บ้านจะแล ใน
ท่ีนีห้มายถึง“ ซุ้มดนิ 
ศลิปวฒันธรรม วิถี
ชีวิตชนเผา่บ้านจะ
แล”  แมย่าว อ.
เมือง จ.ว. เชียวราย 
และเว็บไซต์
พิพิธภณัฑ์ชนเผา่

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2. การมีส่วนร่วมของ
ชมุชน 

3. การสร้างพลงัชมุชน 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
(In-depth Interview) 

2. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบจดบนัทึก
ข้อมลู เคร่ืองบนัทกึเสียง 
กล้องถ่ายภาพ 

1. บริบทของชนเผา่ลาหู่ 
2. ความเปล่ียนแปลงของ
ชมุชน 

3. แนวทางการรักษา
วฒันธรรมของชมุชน 

4. กระบวนการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ชนเผา่ 

5. กระบวนการมีสว่นมี
สว่นร่วมของชมุชนและ
เสริมสร้างพลงัชมุชน

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
 
... เสริมการวิจยัด้าน
รูปแบบกลยทุธ์การ
ประชาสมัพนัธ์และ
ภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์
ศลิปกรรมสมยัใหม ่โดย
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ออนไลน์ 
(www.hilltribe.org) 

เพ่ือน าไปสูก่ารมีชมุชน
ท่ีเข้มแข็ง 
 

วิเคราะห์บริบทของ
วฒันธรรมชมุชน 
สภาวะการณ์ท่ีผู้น าชมุชน
และชาวบ้านด าเนินการกบั
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีส่ือ
ถึงวฒันธรรมชนเผา่ และ
แนวทางการประชาสมัพนัธ์
ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะ
บรูณาการผลข้อมลู
การศกึษากบัการปริทรรศน์
วรรณกรรม (การอนรัุกษ์
วฒันธรรมชนเผา่) สูร่ะบบ
การหาคา่ความตรงเชิง
เนือ้หาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของ
พิพิธภณัฑ์ (เคร่ืองมือท่ี
น าไปสูก่ารเช่ือมโยงองค์
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ความรู้ทางวฒันธรรมชน
เผา่) 
.... เสริมการวิจยัศกึษาแนว
ทางการจดันิทรรศการ
หมนุเวียน และกิจกรรมการ
มีสว่นร่วมของผู้ มีบทบาท
และมีสว่นได้รับผลกระทบ
จากแนวทางเลือกในการ
อนรัุกษ์และถ่ายทอดมรดก
ทางวฒันธรรมของชมุชน 
โดยครอบคลมุด้าน
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต 
ศลิปะ สงัคมและวฒันธรรม 
และความสมัพนัธ์ของ
เนือ้หาท่ีสามารถสร้าง
ความเข้าใจเร่ืองของ
วฒันธรรมชนเผา่ของ
ตนเองและการเรียนรู้อย่าง
อิสระในด้านสถานการณ์
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ขา่วสารบ้านเมืองจากโลก
ภายนอก  
 

12 O  ผสาน
วิธีวิจยั 

1. ศกึษาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอยูใ่น
ท้องถ่ินท่ีน าไปใช้ใน
การจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สามบณัฑิต อ าเภอ
อทุยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

2. ศกึษาความเป็นไป
ได้ในการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สามบณัฑิต อ าเภอ
อทุยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2. ภมูิปัญญาชาวบ้าน 
3. การมีสว่นร่วม 
4. บริบทสามบณัฑิต 
อ าเภออทุยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

1. แบบสนทนากลุม่ 
(Focus Group) 

2. แบบสอบถาม (Open-
ended) 

1. การจดัการ
ความรู้ในการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

2. องค์ความรู้
และภมูิปัญญาชาวบ้าน 

3. แนวทางการ
มีสว่นร่วมในการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

4. ตวัแปร
ศกึษาในด้านความ
ต้องการของชมุชน
ท้องถ่ินตอ่การจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัแบบผสาน
วิ ธีวิจัย ท่ี มีการแบ่งระยะ
ศึกษา เพ่ือให้เกิดข้อมูลท่ีมี
ความเช่ือมโยงและมีมิติ
แห่งฐานมโนทัศน์ของการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
(พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) แ ล ะ ก า ร
ประเมินความเป็นไปได้ของ
แนวทางการจัดตัง้ ฯ โดย
อ า ศั ย ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลท่ีมีผล
ต่องานวิจัย (?) เพ่ือเสนอ
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แนวทางการการบริหาร
จัดตัง้ ฯ และกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม  
 
. . . . .  ควรมีการสร้างและ
ควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือ
การวิจัย ท่ี เหมาะสมกับ
แบบแผนโครงการวิจยั 
 
 
 

13 O  ผสาน
วิธีวิจยั 

1. ศกึษาหาอตัลกัษณ์
พิพิธภณัฑ์ของ
พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิขอนแก่น 

2. น าเสนอแนวทางใน
การจดัการอตั
ลกัษณ์พิพิธภณัฑ์
ของ

1. อตัลกัษณ์ 
2. อตัลกัษณ์กบังาน
พิพิธภณัฑ์ 

3. การประเมินคณุคา่
ทรัพยากรพิพิธภณัฑ์ 

4. การจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 

5. วฒันธรรมทวารวดี 

1. แบบสมัภาษณ์ 
(Structured/Informal 
Interview) 

2. แบบสอบถาม (Open-
ended/Rating Scale-
5) 

3. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบจดจด

1. แนวทาง
การศกึษาข้อมลู
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์
พิพิธภณัฑ์ 

2. กระบวนการ
ในการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ให้มีการ

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
…. เสริมการวิจยัเอกสาร
สนเทศท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
โครงสร้างองค์กร 
(พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ) 
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พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิขอนแก่น 

6. วฒันธรรมทวารวดี
ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

7. ใบเสมาหินทรายใน
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

บนัทกึข้อมลู  ตาราง
ส าเร็จของ Taro 
Yamane  

แสดงตวัตนซึง่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน
ของพิพิธภณัฑ์ท่ีถือเป็น
ตวัแทนวฒันธรรมของ
ภมูิภาค (ในประเทศ
ไทย) 
 

เพ่ือสนบัสนนุแนวความคิด
การบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบั
ข้อมลูด้านโบราณคดี สู่การ
จดัการอตัลกัษณ์
พิพิธภณัฑ์ และการจดั
แสดงนิทรรศการเฉพาะทาง  

14 O เ ชิ ง
คณุภาพ  
 
 

1. ศกึษา
ประวตัิศาสตร์ 
สงัคมและ
วฒันธรรมของ
หมูบ้่านมะขามล้น 
เพ่ือน าไปหา
แนวทางจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ของหมูบ้่านร่วมกบั
ชมุชน  

1. วิธีการเก็บข้อมลู
แบบประวตัิศาสตร์
บอกเล่า 

2. การศกึษา
ประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน 

3. ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและ
วฒันธรรม 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

1. แบบสมัภาษณ์ 
2. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบจดบนัทึก
ภาคสนาม เคร่ือง
บนัทกึเสียง 

1.  แนว
ทางการรวบรวมข้อมลู
ท้องถ่ิน โดยร่วมกนั
ศกึษากบัชาวบ้านใน
ชมุชน 

2. กระบวนการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
และการบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้มี
ความยัง่ยืน 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัศกึษา
ความเป็นไปได้ของ
โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
และวิเคราะห์โครงการ 
กอปรกบัการเสนอ
แนวความคิดการมีสว่นร่วม
ของชมุชน 
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5. การมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

.... ควรมีการวางกรอบ
แผนการวิจยัท่ีชดัเจนและมี
ระบบ โดยเฉพาะการ
ปริทรรศน์วรรณกรรม 
เพ่ือท่ีจะน าองค์ความรู้เก่ียว
โยงกบัฐานข้อมลูพืน้ถ่ิน
ทางภาษา วิถีชีวิต เอก
สารสนเทศในอดีตหรือ
หลกัฐานทางโบราณคดี
ตา่ง ๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม
ไว้ตามแหลง่ตา่ง ๆ ท่ียงัมี
ร่องรอยให้ค้นหาหรือสืบหา
จากบคุคลในพืน้ถ่ิน
ปัจจบุนั 
 

15 O เ ชิ ง
คณุภาพ  
 

1. ศกึษาเนือ้หา
เก่ียวกบัภมูิปัญญา
ท้องถ่ินของบ้าน
หนองขาว 

1. การจดันิทรรศการ 
2. ความรู้สกึท่ีมีตอ่
อาคารจดัแสดง
นิทรรศการ 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
(Structured/In-depth 
Interview) 

1.  การวิจยั
แบบเชิงปฏิบตักิาร
อยา่งมีสว่นร่วม 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
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2. ศกึษารูปแบบการ
จดัแสดงนิทรรศการ
ท่ีเหมาะสมกบั
อาคารโกวิทอิน
ทาทร 
กลุม่เปา้หมาย และ
เนือ้หานิทรรศการ 

3. สงัเคราะห์แนวทาง
การจดัแสดง
นิทรรศการเก่ียวกบั
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน
บ้านหนองขาว 

4. น าเสนอผลแนว
ทางการจดัแสดง
นิทรรศการของกลุม่
ชาวบ้านหนองขาว 

3. ระยะเวลาในการเข้า
ชม 

4. การปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้ เข้าชม 

5. การศกึษาพฤตกิรรม
ผู้ เข้าชม 

6. บทบาทด้าน
การศกึษา 

7. การสร้างการเรียนรู้ 
8. การให้ข้อมลูพืน้ฐาน 
9. ส่ือนิทรรศการ 

 

2. แบบสมัภาษณ์ไมเ่ป็น
ทางการ (Informal 
Interview) 

3. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบ
สงัเกตการณ์ แบบจด
บนัทกึภาคสนาม 

2. แนวทางการ
จดัแสดงนิทรรศการใน
ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

.... เสริมการวิจยัศกึษา
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จ
ในการจดัการนิทรรศการ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 
... ควรมีการประเมิน
แบบจ าลองท่ีผา่นการ
วิพากษ์จากกลุม่ชาวบ้าน
และผู้ มีบทบาทส าคญัตอ่
การวิจยั 

16 O เ ชิ ง
คณุภาพ  
 

1. ศกึษาและประมวล
องค์ความรู้ใน
ภาพรวมเก่ียวกบัวงั

1. การศกึษา
ประวตัิศาสตร์จาก

1. แบบสมัภาษณ์ 
2. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – เคร่ือง

1.  SWOT 
ANALYSIS 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
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สาเกและชีวิตของผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัสาเก 
เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตร์
ของประเทศไทย 

2. น าองค์ความรู้
ทัง้หมดมาศกึษา
ความเป็นไปได้เพ่ือ
พฒันาและจดัตัง้วงั
สาเกให้เป็น
พิพิธภณัฑ์บ้าน
บคุคลส าคญั 
(Historic House 
Museum) ตอ่ไป 

การบอกเลา่ (Oral 
History Theory) 

2. การวิเคราะห์ด้วย 
SWOT ANALYSIS 
และ TOWS 
MATRIX 

บนัทกึเสียง แบบจด
บนัทกึภาคสนาม 

2.  TOWS 
MATRIX 

3.  ก า ร
วิเคราะห์ข้อมลูทางด้าน
เอกสาร 

4. การวิจยั
ภาคสนาม 

5. วิธีพรรณา
ความวิเคราะห์  

6.  Snow Ball 
Interview 

7. องค์ความรู้
ทางประวตัศิาสตร์ 

8. กฏบญัญตัิ
และกฏหมายท่ี
เก่ียวข้องกบั
โบราณสถานและ
อาคารอนรัุกษ์ในเขต
กรุงรัตนโกสินทร์ 

O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัศกึษา
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จ
ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
บ้านบคุคลส าคญั และการ
จดักิจกรรมหรือนิทรรศการ
ให้นา่สนใจ 
 
... ควรมีองค์กรพิเศษหรือ
สว่นร่วมของสมาคมท่ีมี
บทบาทส าคญัตอ่การ
พฒันาพิพิธภณัฑ์บ้าน
บคุคลส าคญั ได้ให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านการ
อนรัุกษ์ องค์ความรู้ของ 
Historic House Museum 
และกระบวนการจดัเก็บ
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ข้อมลูทางวฒันธรรม
เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ ฯ  
 

17 O เ ชิ ง
คณุภาพ  
 

1. ศกึษาความต้องการ
ของนกัเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นและตอน
ปลายเก่ียวกบัการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์
เมืองสรุาษฎร์ 

2. ศกึษารูปแบบ
พิพิธภณัฑ์เมืองสุ
ราษฎร์ธานีท่ี
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของ
กลุม่เปา้หมาย 
(นกัเรียนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น
และตอนปลาย

1. แหลง่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. การศกึษาตลอดชีวิต 
3. การเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

4. การเรียนรู้ 
5. จิตวิทยาวยัรุ่น 
6. พิพิธภณัฑ์ (เอกสาร) 
7. สรุาษฎร์ธานี 

(เอกสาร) 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
(In-depth Interview) 

2. แบบสมัภาษณ์ในการ
สนทนากลุม่ (Focus 
Group 
Interview/Discussion) 

3. เคร่ืองมือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบ
สงัเกตการณ์ แบบจด
บนัทกึข้อมลู เคร่ือง
บนัทกึเสียง 

1. แนวทางในการจดั
นิทรรศการและการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์เมือง
ส าคญัในประเทศไทย 

2. การบริหารจดัการข้อมลู
สารสนเทศท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกบัการ
จดัแหลง่เรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้ตาม
ความคาดหวงัของกลุม่
ผู้ใช้บริการ 

O ด้านนโยบาย               O 
ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O 
ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัศกึษา
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จ
ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
และการจดักิจกรรมหรือ
นิทรรศการให้น่าสนใจ 
 
... ควรมีองค์กรพิเศษหรือ
สว่นร่วมของสมาคมท่ีมี
บทบาทส าคญัตอ่การ
พฒันาพิพิธภณัฑ์บ้าน
บคุคลส าคญั ได้ให้
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โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี) 

3. ศกึษาความเป็นไป
ได้ของการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์เมืองสุ
ราษฎร์ธานีใน
อนาคต 

ค าแนะน าปรึกษาด้านการ
อนรัุกษ์ องค์ความรู้ของ 
City Museum และ
กระบวนการจดัเก็บข้อมลู
ทางวฒันธรรมเก่ียวกบั
พิพิธภณัฑ์ ฯ  
 
... ควรมีการทบทวนถึง
แบบจ าลองท่ีค้นพบ สูก่าร
ประยกุต์ได้จริง (Expertise 
Judgements) 
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รายการอ้างอิง กลุ่มงานวิจัย – รูปแบบการจัดตัง้พิพธิภัณฑ์ 

 

1ธญัญา นว่มด้วง. (2538). การน าเสนอรูปแบบการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน จงัหวดัอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี 
   การศกึษา) ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2อมร ประพนัธ์. (2554). แนวทางการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ต าบลหน้าพระธาต ุอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ. วิทยานิพนธ์หลกัสตูรรัฐศาสตร 
   มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเพ่ือความมัน่คง (พนสันิคม) คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. 
3พนัธ์ทิพย์ จนัทิมาตย์. (2553). แนวทางการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลโนนผึง้ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี.  
  รายงานการศกึษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
4หสันยั ริยาพนัธ์. (2540). การน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในจงัหวดัหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยี
   เทคนิคศกึษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
5บรีุ บรุวฒัน์. (2543). รูปแบบและการด าเนินงานพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี. รายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระปริญญาศลิปศาสตรมหา 
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1.1.3 กลุ่มงานวิจัย-โครงการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์  
ใช้เอกสารตังต่อไปนีใ้นการศึกษา โดยแสดงผลที่ได้รับจากการศึกษาดังนี ้

 
1.1.3 กลุม่งานวิจยั – โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 

ล าดั
บ 

ประเภท 
O เ ชิ ง
คณุภาพ  
O เ ชิ ง
ปริมาณ  
O ผสานวิธี
วิจยั 

วตัถปุระสงค์ กรอบทางทฤษฎี   เคร่ืองมือวิจยั  องค์ความรู้ / 
ผลการวิจยั  

ผลงานวิจยัมีศกัยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์  
O ด้านนโยบาย               O ด้านชุมชนและ
พืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O ด้านวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเชิงพฒันาตอ่ยอดวิจยั 
1 O เ ชิ ง

คุณภา
พ  

1.  ส ารวจ สืบค้น
ความหมาย ประวตัิ
ความเป็นมา วตัถุ
ทางวฒันธรรมชมุชน 
ต าบลน า้อ้อย อ าเภอ
พยหุะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์ 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2. พิพิธภณัฑ์สถานวิทยา 
3. การบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

1. แบบสมัภาษณ์ 
2. เคร่ือง
มือจดักระท า
ข้อมลู – กล้อง
ถ่ายรูป วีดีโอ 
แบบสงัเกตการณ์
ภาคสนาม 

1. แนวทาง
การศกึษาศกัยภาพ
ในการด าเนินการ
จดัการพิพิธภณัฑ์
ชมุชน 

2. แนว
ทางการจดัท าบญัชี

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
  
.... เสริมการวิจยัท่ีมุง่ศกึษากระบวนการบริหาร
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมและทรัพยากร
ทางการบริหาร (บคุคลและวตัถวุฒันธรรม) 
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2. จดัท า
บญัชีและฐานข้อมลู
ของวตัถทุาง
วฒันธรรมชมุชน 
ต าบลทา่น า้อ้อย 
อ าเภอพยหุะคีรี 
จงัหวดันครสวรรค์ 

3. ศกึษา
โอกาสและความ
เป็นไปได้ได้ในการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์
ชมุชนท้องถ่ิน ต าบล
ทา่น า้อ้อย อ าเภอ
พยหุะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์ 

(Participatory 
Observation) 
และแบบจด
บนัทกึภาคสนาม 

และฐานข้อมลูของ
วตัถทุางวฒันธรรม
ชมุชน  

3. แนวทาง
การศกึษาความ
เป็นไปได้ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ 
(เชิงคณุภาพ
เบือ้งต้น) 

4. แนว
ทางการบริหาร
จดัการแบบมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านใน
ชมุชน (กิจกรรม) 

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตังิานส าหรับ
บคุลากรองค์กร (พิพิธภณัฑ์) และบรรลผุลตาม
ภารกิจและเปา้หมายของสถาบนัหรือองค์กร 
(พิพิธภณัฑ์) อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
.... เสริมการวิจยัแบบ (Participation Action 
Research) โดยให้ชมุชนท้องถ่ินมีสว่นร่วมใน 
กระบวนการตัง้แต ่การค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมก าหนดแนวทาง วางแผนแก้ไข
ปัญหา การปฏิบตัิตามแผน และการ
ประเมินผล (ลงส ารวจภาคสนาม และ มุง่
ศกึษาพืน้ท่ีกรณีศกึษาเฉพาะ) 
 
... บรูณาการศาสตร์ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากรวฒันธรรม (พิพิธภณัฑ์
ชมุชน) โดยเฉพาะการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
รูปแบบการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 
(การส ารวจสภาพแวดล้อมทางการจดัการ 
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(หว่งโซค่ณุคา่) การจดัการแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมการสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ 
 
.... เสริมการวิจัยผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคาดหวังต่อรูปแบบการ
จัดตัง้ ฯ อันเป็นการเติมเต็มให้กรอบการวาง
แผนการด าเนินการได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

2 O 
ผสาน
วิธีวิจยั 

1. ศกึษา
แนวทางในการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
ไทย-รามญั ของ
จงัหวดัปทมุธานี ให้
เป็นแหลง่ข้อมลูแหลง่
รวบรวมวตัถสุิ่งของท่ี
เป็นศลิปวตัถ ุ
โบราณวตัถแุละ
หลกัฐานทาง
วฒันธรรมพืน้บ้าน ท่ี

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 

3. การจดัแสดงในพิธ
ภณัฑ์ 

4. การวางแผนและการ
บริหารโครงการ 

5. วฒันธรรมและการ
บริหารจดัการ
วฒันธรรม 

6. การบริหารการตลาด 

1. แบบสมัภาษณ์ 
(Open-ended) 

2. แบบสอบถาม 
(Open-ended) 

1. แนวทางในการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ ฯ 

2. แนวทางการบริหาร
จดัการโครงการ 

3. แนวทางการบริหาร
การตลาด 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
  
.... .... เสริมการวิจยัแบบ (Participation 
Action Research) โดยให้ชมุชนท้องถ่ินมีสว่น
ร่วมใน กระบวนการตัง้แต ่การค้นหาปัญหา
และความต้องการ ร่วมก าหนดแนวทาง 
วางแผนแก้ไขปัญหา การปฏิบตัิตามแผน และ
การประเมินผล (ลงส ารวจภาคสนาม และ มุง่
ศกึษาพืน้ท่ีกรณีศกึษาเฉพาะ) 
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มีอยูใ่นจงัหวดั
ปทมุธานี ตามความ
ต้องการของชมุชน 

2. ศกึษา
แนวทางในการจดั
แสดงภายใน
พิพิธภณัฑ์ให้มีความ
นา่สนใจ ทัง้ในด้าน
เนือ้หาและรูปแบบ
การน าเสนอ เพ่ือให้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
ของจงัหวดัปทมุธานี
เป็นศนูย์กลางการ
เรียนรู้ และ
ค้นคว้าวิจยั ตลอดจน
จนเผยแพร่ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง 

3. ศกึษา
แนวทางการบริหาร

 
... บรูณาการศาสตร์ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากรวฒันธรรม (พิพิธภณัฑ์
ชมุชน) โดยเฉพาะการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
รูปแบบการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 
(การส ารวจสภาพแวดล้อมทางการจดัการ 
(หว่งโซค่ณุคา่) การจดัการแสดงนิทรรศการ 
(ระบบเทคโนโลยีประยกุต์) กิจกรรมการ
สง่เสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์  
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จดัการพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านไทย-รามญั 
ของจงัหวดัปทมุธานี 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีรายได้เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงาน 

4. เพ่ือ
สนบัสนนุกิจกรรม
การทอ่งเท่ียวของ
จงัหวดั และ
สนบัสนนุนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการ
เสริมการทอ่งเท่ียว 

3 O 
ผสาน
วิธีวิจยั 
 

1. ศกึษา
ข้อมลูเบือ้งต้น
เก่ียวกบัความสนใจ
ด้านละครไทยของ
ประชาชนทัว่ไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1. การละครไทย 
2. การบริหารจดัการ 
3. การบริหารการตลาด 
4. การศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ 

5. พิพิธภณัฑ์ 

1. แบบ
สมัภาษณ์ 
(Structured/Op
en-ended) 

1. การศกึษ
าความเป็นไปได้ของ
โครงการและการ
วิเคราะห์โครงการ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัศกึษากลยทุธ์ด้านการตลาด
ของพิพิธภณัฑ์ โดยสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเพ่ือ
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เพ่ือน ามา
ประกอบการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ละครไทย 

2. ศกึษา
ความเป็นไปได้และ
แนวทางการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ละครไทย
ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
และแหลง่ข้อมลู
ทางด้านละครไทย 

3. ศกึษา
และวางแนวทางการ
จดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑ์ละครไทย
ให้มีความน่าสนใจ 
ทัง้ในด้านเนือ้หาและ
รูปแบบการน าเสนอ 

4. ศกึษา
และวางแนวทางการ

2. แบบส
อบถาม (Open-
ended) 

3. เคร่ือง
มือจดักระท ากบั
ข้อมลู – แบบจด
บนัทกึข้อมลู 
เคร่ืองบนัทกึเสียง 
 

2. การ
บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ 

3. การ
บริหารจดัการตลาด
พิพิธภณัฑ์ 

เก็บข้อมลูและจดักระท ากบัข้อมลูด้วยเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถน าไปสูก่ารรวบรวมแหลง่ข้อมลูท่ี
เสนอแนะค าตอบท่ีมีความเป็นไปได้สงู
ประกอบกบัการประมาณคา่ทางสถิติวิเคราะห์
ท่ีสามารถส่ือสารถึงระดบัความต้องการของ
กลุม่ตวัอยา่งเปา้หมายท่ีชดัเจน เพ่ือน าไปสู่การ
เขียนโครงการเสนอ ฯ 
 
...ควรมีแนวทางการตอ่ยอดองค์ความรู้ 
โดยเฉพาะแนวทางการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์ และบคุคลทาง
วิชาชีพการละครไทยให้ขยายวงกว้างยิ่งขึน้ 
ดงันัน้ การสืบทอดและสานตอ่ศลิปะการละคร
ไทยนีจ้ะได้มีความยัง่ยืน และจะมีพิพิธภณัฑ์
ละครไทยท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางหรือองค์กรท่ี
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สมาพนัธ์
ตา่งๆ ท่ีมีเปา้หมายเดียวกนั 
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บริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ละครไทย
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ และมีรายได้
เพียงพอตอ่การ
ด าเนินงาน 

4 O เ ชิ ง
ป ริ ม า
ณ  
 

1. ศกึษา
ความคดิเห็นและ
ความต้องการของ
นกัเรียน นกัศกึษา 
ครูอาจารย์ และ
ประชาชน ท่ีมีตอ่
พิพิธภณัฑ์การบนิ
และอวกาศแหง่ชาติ 

2. ศกึษา
ความคดิเห็นของ
กลุม่ผู้บริหารและ
ผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบั
ความเป็นไปได้ใน

1. โครงการ 
2. พิพิธภณัฑสถาน 
3. ความหมายของ
พิพิธภณัฑสถาน 

4. บทบาทและหน้าท่ีของ
พิพิธภณัฑสถาน  

5. ความส าคญัของ
พิพิธภณัฑสถานเพ่ือ
การศกึษาและ
ประชาชน 

6. พิพิธภณัฑสถานของ
กองทพัไทย 

1.  
แบบสอบถาม/
แบบสอบถามเดล
ฟายเทคนิค 
(Structured/Ope
n-ended) ใช้กบั
กลุม่ตวัอยา่ง
โครงการ (บคุคล
ทัว่ไป ผู้บริหาร 
และกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญ 

2.  แบบ
ประเมินต้นแบบ

1. การวางกรอบการ
วิจยัเชิงปริมาณท่ี
เก่ียวกบัการศกึษา
โครงการ 

2. เดลฟายเทคนิค 
3. แนวทางก าหนด
กรอบการพฒันา
โครงการทาง
วฒันธรรม 

4. แนวทางเสนอกรอบ
การด าเนินการ
โครงการใดๆ ท่ีบรรจุ
สาระส าคญัไว้ใน

O ด้านนโยบาย               O ด้านชุมชนและ
พืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O ด้านวิชาการ 
 
... บรูณาการศาสตร์ระหวา่งสาขาวิทยการ
จดัการและทรัพยากรวฒันธรรม (พิพิธภณัฑ์) 
โดยเฉพาะการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการ
จดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม (การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการจดัการ (หว่งโซค่ณุคา่) 
การจดัการแสดงนิทรรศการ (ระบบเทคโนโลยี
ประยกุต์) กิจกรรมการสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์  
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การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
การบนิและอวกาศ
แหง่ชาติ 

3. สร้าง
ต้นแบบโครงการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์การ
บนิและอวกาศ
แหง่ชาติ 

7. พิพิธภณัฑ์ของ
กองทพับก 

8. พิพิธภณัฑ์ของ
กองทพัเรือ 

9. พิพิธภณัฑ์ของ
กองทพัอากาศ 

10. พิพิธภณัฑ์การบนิและ
อวกาศในตา่งประเทศ 

11. พิพิธภณัฑ์การบนิและ
อวกาศในประเทศไทย 

12. โครงการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์การบนิและ
อวกาศ 

13. เทคนิคเดลฟาย 

ชิน้งาน (โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ) 

สว่นของต้นแบบ
ชิน้งาน 

.... เสริมการวิจยัทางเอกสาร การส ารวจแหลง่
ทรัพยากร การเปิดเสวนาการวิจยัเพ่ือส ารวจหา
องค์ประกอบท่ีสงัเคราะห์ขึน้จากผลข้อมลูการ
วิจยัในภาพรวม ทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา
และความนา่เช่ือถือของคณุภาพเคร่ืองมือการ
วิจยัท่ีได้พฒันาขึน้ 
 
.... เน่ืองจากเป็นโครงการระดบัชาต ิ
จ าเป็นต้องเสนอแนวทางการจดัโครงสร้าง
หนว่ยงานท่ีสอดคล้องกบัภารกิจหลกัและรอง 
โดยสมควรมีการควบรวมอ านาจการบริหาร
หรือลดความซ า้ซ้อน และสร้างความสะดวกตอ่
การประสานงานหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้
องค์กรสามารถขบัเคล่ือนและบริการสนอง
ความต้องการตอ่ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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5 O 
ผสาน
วิธีวิจยั 

1. ศกึษา
และจดัท าแผนหลกั
พิพิธภณัฑ์ฝ่ิน
สามเหล่ียมทองค า 

2. ใช้เป็น
กรอบและแนวทางใน
การออกแบบ
รายละเอียดและ
พฒันาพิพิธภณัฑ์ฝ่ิน
สามเหล่ียมทองค าใน
ระยะตอ่ไป 

3. ศกึษา
ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจ
และด้านการเงินของ
โครงการ 

4. ประเมินผ
ลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม 

1. สภาพการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดั
เชียงราย 

2. ตลาดการท่องเท่ียว 

1.  
เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู – 
แบบจดบนัทกึ
ข้อมลู แผนท่ี ฯ 
รายละเอียดทาง
สถิติ โปรแกรม
การสร้างภาพ ฯ 

1. การก าหนดแผนการ
วิจยัโครงการ  

2. กรอบและแนวทางใน
การออกแบบ
รายละเอียดและ
พฒันาพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรมให้เป็น
พิพิธภณัฑ์ 

3. แนวการวิเคราะห์
โครงการท่ีจะต้องได้
ข้อมลูทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยท่ีน า
ข้อมลูเหลา่นัน้สู่
กระบวนการ
เสนอแนะแนว
ทางการบริหาร
โครงการและ

O ด้านนโยบาย               O ด้านชุมชนและ
พืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ            O ด้านวิชาการ 
 
.... การวิจยัศกึษาโครงการท่ีลอ่แหลมทาง
ช่ือเสียงของพืน้ท่ีโครงการมีทัง้โอกาสและ
อปุสรรค ดงันัน้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ โดยส ารวจหาจดุเดน่และจดุด้อย
เสียก่อน และการพฒันาโครงการพิพิธภณัฑ์ฝ่ิน 
จงึได้ก าหนดแนวความคดิในการพฒันาพืน้ท่ี
โครงการจากข้อเสนอทางจดุประสงค์ สนบัสนนุ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ ดงันัน้ 
งานวิจยัอ่ืนท่ีใกล้เคียงอาจประยกุต์แนวการ
เสนอแนะ ดงันี ้
1. เป็นสถานท่ีสร้างส่ือการศกึษา เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เร่ือง ... บทบาทของ ... ตอ่สงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง และความสมัพนัธ์
ระหวา่งสถานท่ีกบัชมุชนตา่ง ๆ ในบริเวณ
พืน้ท่ีใกล้เคียงของโครงการ 
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5. เสนอแนะ
แนวทางการบริหาร
โครงการและ
แผนการด าเนินงาน
ให้บรรลผุล 

แผนการด าเนินงาน
ให้ส าเร็จ 

2. เป็นสถานท่ีสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ชนกลุม่น้อย
และประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงจากการสง่เสริมภายใต้ ...... 
รวมทัง้แสดงให้เห็นวา่มีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีจรรโลงให้ชนกลุม่
น้อยด าเนินวิถีชีวิตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
และก าลงัพฒันาเปล่ียนไป ไมใ่ชภ่าพพจน์ท่ี
ส่ือทางลบในประชาคมโลก 

3. เป็นสถานท่ีท่ีจะให้ชนกลุม่น้อยเผา่ตา่ง ๆ ได้
เกิดจิตส านกึท่ีดีตอ่วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง 

4. การพฒันาโครงการ ค านงึถึงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเป็นส าคญั เพ่ือเป็นแบบอยา่ง
ของการพฒันาโครงการอ่ืน ๆ  

5. การพฒันาโครงการ ค านงึถึงความเป็นไปได้
ทางการเงิน และการศกึษาทางเลือก 
(กิจกรรม) 
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6 O 
ผสาน
วิธีวิจยั  
 

1. ศกึษา
แนวทางในการ
จดัการแสดงใน
พิพิธภณัฑ์เดก็
กรุงเทพ 

2. สร้าง
รูปแบบกลุม่ละคร
เดก็จ าลองใน
พิพิธภณัฑ์เดก็
กรุงเทพ 

3. วิเคราะห์
ผลลพัธ์ตา่ง ๆ เพ่ือ
ประเมินความเป็นไป
ได้ในการประกอบ
ธุรกิจจริง 

4. เป็น
โครงการต้นแบบ
ให้กบัโครงการอ่ืน
หรือผู้ ท่ีสนใจได้

1. พิพิธภณัฑ์ 
2. ละครเดก็ 
3. กิจกรรมพิเศษ 

 

1. แบบสอบถาม 
(Open-ended) 

2. แบบสมัภาษณ์ 
(In-
depth/Open-
ended)  

3. เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู 
– แบบจดบนัทึก
ข้อมลู  

1. SWOT ANALYSIS 
2. แนวคิดและทฤษฎี
ด้านละครเด็ก 

3. การศกึษาความ
เป็นไปได้ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ 

4. กรอบแนวทางการ
จดัการและรูปแบบ
การแสดงของกลุม่
ละครเดก็ 3 ด้าน คือ 
การจดัการองค์กร 
การออกแบบละคร
เดก็ และการตลาด
และการ
ประชาสมัพนัธ์ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
... เสริมกระบวนการทดสอบคณุภาพของ “ร่าง
ต้นแบบ” และแนวทางการพฒันารูปแบบ
กิจกรรม (การจดัการแสดงละครเดก็) ใน
พิพิธภณัฑ์เดก็ เพ่ือท่ีจะสง่เสริมการเรียนรู้ทาง
มรดกทางวฒันธรรมไทยตอ่เยาวชน และผู้ ท่ี
สนใจอยา่งเหมาะสม 
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น าไปใช้ประโยชน์
ตอ่ไป 

7 O 
ผสาน
วิธีวิจยั  
 

1. ศกึษาหา
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งงาน
ประตมิากรรมกบั
สิ่งแวดล้อม ณ 
อาคารพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ เป็นท่ี
สร้างสรรค์ผลงาน
และก าหนดขอบเขต
ของเนือ้หาเพ่ือ
สร้างสรรคง์าน
ประตมิากรรม 

2. ศกึษา
และหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งงาน
ประตมิากรรมกบั
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภมูิ

1. ประตมิากรรมก่อนเข้า
สูย่คุใหม ่
(คริสต์ศตวรรษท่ี 19) 

2. ประตมิากรรมสมยัใหม่ 
3. วิวฒันาการของศลิปะ
ร่วมสมยั 

4. อิทธิพลจากศลิปะ
สมยัใหม ่

5. อิทธิพลของการ
สร้างสรรค์ 

6. อิทธิพลจากศลิปกรรม 
7. วิวฒันาการของ 

Minimal Sculpture 
8. อิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรม 
บทความบางสว่นจาก 
สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ 

1. ต้นแบบ
ประตมิากรรม 

2. เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู 
– ภาพสถานท่ี
จริง กระดาษ
ส าหรับท าร่าง  
ฯลฯ 

1. รูปทรงและโครงสร้าง
ทางประตมิากรรม 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
.... เสริมการวิจยัศกึษาการผสานแนวความคดิ
ในการสร้างสรรค์งานประตมิากรรมกบั
สิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีบง่บอกถึงเอกลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมขององค์กร โดยมีการ
ทดสอบคณุภาพของงานร่างท่ีพฒันาขึน้ตาม
กระบวนการวิจยั 
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ปัญญาทาง
สถาปัตยกรรม 

3. สร้างสรร
ค์งานประตมิากรรมท่ี
มีคณุคา่และความ
งามทางสนทุรียภาพ
ไว้แสดงตอ่สายตา 

4. เป็นแหลง่
รวบรวม
แนวความคิด
สร้างสรรค์การเรียนรู้
เก่ียวกบัเนือ้หา
ทางด้าน
ประตมิากรรมแบบ
สมยัใหมเ่ป็นแนวทาง
แก่ผู้สนใจ 

9. แนวความคิดเก่ียวกบั
การสร้างสรรค์ 

10. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ศลิปะกบัวิทยาศาสตร์ 

8 O 
ผสาน
วิธีวิจยั  

1. ศกึษา
สภาพแวดล้อมใน
พิพิธภณัฑ์สถาน

1. กรอบแนวคดิเชิง
ประวตัิศาสตร์ 

1. แบบสอบถาม 1. การประเมิน
สภาพแวดล้อม
อาคาร 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
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 แหง่ชาต ิพระนคร 
และออกแบบ
ปรับปรุงให้
สอดคล้องกบั
ลกัษณะและรูปแบบ
อาคาร 

2. ศกึษา
สภาพแวดล้อม
ภายในพิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาต ิพระ
นคร และออกแบบให้
พิพิธภณัฑ์ได้
แสดงออกถึงจิต
วิญญาณของสถานท่ี 

3. ศกึษา
สภาพแวดล้อม
ภายในพิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาต ิพระ
นคร และออกแบบให้

2. กรอบแนวคดิความพงึ
พอใจของกลุม่ผู้ใช้
อาคาร 

3. กรอบแนวคดิสภาพ
อาคารปัจจบุนั 

4. แนวการวิเคราะห์
เนือ้หาจดัแสดง 

5. แนวการวิเคราะห์
มาตรฐานพิพิธภณัฑ์
สากล 

2. แบบสมัภาษณ์ 
(Structured/Op
en-ended) 

3. เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู 
– แบบ
สงัเกตการณ์ 
แบบจดบนัทกึ
แผนท่ีพฤติกรรม 

2. รูปแบบการจดัแสดง
และเร่ืองราวทาง
ประวตัิศาสตร์ให้
เหมาะสมกบัพืน้ท่ี
และความตอ่เน่ือง 

3. มาตรฐานงาน
พิพิธภณัฑสถาน
สากล 

 
.... เสริมการวิจยัศกึษาแนวทางในการ
ออกแบบและปรับปรุงอาคาร ท่ีมีความส าคญั
ในเชิงประวตัิศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรม  
 
.... เสริมการวิจยัและออกแบบเชิงบรูณาการ
ระหวา่งเนือ้หากบัพืน้ท่ีอาคาร โดยสร้าง
มาตรฐานงานพิพิธภณัฑ์ให้กบัพืน้ท่ีจดัแสดง 
เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว 
 
.... ควรมีการก าหนดรายการตรวจสอบแผนท่ี
พฤตกิรรม (องค์ประกอบ) ในสภาพแวดล้อม
กรณีศกึษาเฉพาะ โดยท่ีควบคมุกรอบ
ระยะเวลาและลกัษณะของพืน้ท่ี 
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พิพิธภณัฑ์ให้อยูใ่น
มาตรฐานของการ
เป็นพิพิธภณัฑ์สถาน
ในระดบัสากล 

9 O 
ผสาน
วิธีวิจยั  
 

1. ประเมิน
ปัจจยัน าเข้าของ
โครงการคาราวาน
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
จงัหวดัปทมุธานี 

2. ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงานของ
โครงการคาราวาน
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
จงัหวดัปทมุธานี 

1. โครงการคาราวาน
วิทยาศาสตร์ 

2. การประเมินโครงการ 
 

1. แบบส
อบถาม (Open-
ended/Rating 
Scale-5) 

2. แบบ
สมัภาษณ์ 
(Structured/Ope
n-ended) 

3. เคร่ืองมือจดั
กระท ากบัข้อมลู 
– แบบจดบนัทึก
ข้อมลู แบบ
ตรวจสอบหาคา่ 
IOC 

1. ปัจจยัน าเข้าของ
โครงการ 

2. กระบวนการ
ด าเนินงานของ
โครงการ 

3. องค์ประกอบด้าน
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

O ด้านชมุชนและพืน้ท่ี 
O ด้านสาธารณะ             
O ด้านวิชาการ 
 
... เสริมการศกึษาสภาพแวดล้อมทางการ
จดัการ (SWOT ANALYSIS) และ การวิจยั
ประเมินทศันคตแิละความคิดเห็นของ
กลุม่เปา้หมายตอ่โครงการ เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาด้านรูปแบบการจดัแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมตา่ง ๆ  
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3. ประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการ
คาราวาน
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
จงัหวดัปทมุธานี 
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