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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต  โดยมุงศึกษาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดวยการประยุกตวิธีการวิจัยแบบการวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Future Research: 

EDFR) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญแบบเจาะจง จํานวน 17 คน ใชแนวสัมภาษณแนว

ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และแบบสอบถามการวิจัยอนาคต         

เปนเครื่องมือในการวิจัย 

 ผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ EDFR รอบที่ 1 ทําใหไดแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ในดานการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ ดานการประเมินคุณคาและเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการ

พิพิธภัณฑและดานการจัดการวัตถุ ดานการจัดแสดงและการใหบริการ ดานการจัดการความรู ดาน

กิจกรรมพิพิธภัณฑดานธุรกิจพิพิธภัณฑและนโยบายภาครัฐจากน้ันจึงนําไปพัฒนาแบบสอบถาม EDFR 

รอบที่ 2ถึงโอกาสความเปนไปไดของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ โดยพิจารณาจากคาพิสัยระหวาง 

ควอไทลมีคานอยกวา 1.50 ซึ่งแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันของผูเช่ียวชาญ และคามัธยฐานอยู

ในชวง 3.50 ข้ึนไป ซึ่งแสดงวาผูเช่ียวชาญใหความเห็นแตละแนวโนมมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก

และมากที่สุด ที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก การ

จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล ผูดูแลควรมี

ความรูในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ควรมีการวางแผนจัดเก็บวัตถุที่ดี การจัดแสดงควรใชสื่อทีท่ันสมัย 

เปนตนแบบแหลงศึกษาดูงานของวิชาชีพพยาบาลจัดทําแผนการตลาดการประชาสัมพันธ จัดทําของ 

ที่ระลึกพิพิธภัณฑ และการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

 

 

 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                            ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ   ........................................ 



 จ 

55601731: MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEY WORDS: LIFELONG LEARNING RESOURCES/MUSEUM  

 ANCHALEE PLERNMALAI: THE DEVELOPMENT OF A MUSEUM FOR LIFE LONG 

LEARNING RESOURCES: A CASE STUDY OF AN ARCHIVES AND A MUSEUM OF THAI NURSING. 

THESIS ADVISOR: THIRAWAT CHUNTUK, Ph.D. 145 pp. 

 This research aimed to provide resolutions towards museum development 

for lifelong learning resources, especially a museum of Thai Nursing Faculty of Nursing, 

Mahidol University. Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) was also applied in 

this paper. Moreover, purposive sampling was used to select 17 specialists.The data 

was collected by utilizing interview technique and questionnaires as research tool to 

towards the museum development for lifelong learning resources. 

The results from the interview with the specialists by using the first EDFR 

consisted of several aspects such as museum identity, valuation and people 

empowerment, collection management, presentation and services, knowledge 

management, museum activities, museum business and government policies.Then the 

findings from the first interview were used to develop the questionnaire.The data 

gathered from the interview applying on the second EDFR demonstrated the feasibility 

of resolutions towards museum development. The value of interquartile range was 

less than 1.50 and it meant that the opinions of specialists were concordant. Besides, 

the median value was higher than 3.50 which showed that the specialists’ opinions 

towards each resolution were at high and highest levels. The overall resolutions were 

practical for the museum development for lifelong learning resources including 

nursing and midwifery and restoring nursing profession’s pride. In addition, the 

administrators should have knowledge on the museum management, good plan of 

materials storage, and modern media usage for presentation. This museum should be 

a model and a learning resource for nursing profession by defining marketing plan and 

public relations campaign, providing museum’s souvenirs, and getting financial 

assistance from government. 
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