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 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 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ มาโดย

ตลอด และมีการเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัยในการดําเนินชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เพื่อ

ตอบสนองกับโลกยุคใหมที่การเรียนรู มีรูปแบบที่แปลกใหม และสามารถเขาถึงไดงายหนวยงานตางๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความพยายามจัดต้ังสถานที่เพื่อการเรียนรูในปจจุบันมีหลายแหง ทั้งจัดต้ัง

ข้ึนตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ที่ระบุวารัฐตองสงเสริมการ

ดําเนินงานและจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  

หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการ

กีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพมาตราน้ี

จะชวยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งรวมความถึงการศึกษาตอเนื่องในความหมายเดิมของระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน หรือมีการจัดต้ังตามวัตถุประสงคของการรับใชสังคม เชน สถานที่จัดแสดง

งานศิลปะ สุนทรียศาสตร การถายทอดวิถีชีวิต เปนตน เพื่อสงเสริมสังคมแหงยุคการเรียนรูซึ่งการ

จัดต้ังแหลงการเรียนรูกระทําไดหลายรูปแบบ (คณะรัฐมนตร,ี สํานักเลขาธิการ, 2542) แตที่พบอยาง

แพรหลาย คือ แหลงเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑ 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติขางตน ไดระบุวา พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามสถิติจํานวนพิพิธภัณฑในปจจุบันพิพิธภัณฑในประเทศไทยมีจํานวน

ทั้งสิ้น 1,319 แหง  โดยเกิดจากหนวยงานตางๆ  หากจําแนกตามองคกรที่บริหารจัดการ สามารถแบง

ไดดังน้ี 1) มูลนิธิและองคกรไมแสวงหากําไร 33 แหง  2) ชุมชน 73 แหง  3) เอกชน 201 แหง  

4) สถานศึกษา 299 แหง 5) หนวยงานราชการ 250 แหง 6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 111 แหง  

7) วัดและชุมชน 352 แหง  (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการมหาชน, 2556) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาจํานวนพิพิธภัณฑเกิดข้ึนมากมาย หากยอนไปในอดีตแลว 

พิพิธภัณฑเปนเพียงสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของ วัตถุตางๆ นํามาจัดแสดงเพ่ือการศึกษาคนควาเทาน้ัน 

โดยการจัดแสดงเหลาน้ีมีมาต้ังแตพิพิธภัณฑเริ่มถือกําเนิดในประเทศไทย ต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจัดต้ังข้ึนในปพ.ศ. 2417 และเปดใหเขาชมครั้ง

แรกเมื่อวันที่19 กันยายน พ.ศ. 2417 (สุมาลี สังขศร,ี 2548: 1) และเมื่อวันเวลาผานไปเกือบ 140 ป 

พิพิธภัณฑไดมีการปรับตัวเพื่อสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากข้ึน มีการเปลี่ยนรูปแบบการจดั
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แสดงเพื่อใหเกิดการเรียนรู เทคโนโลยีที่เพิ่มมากข้ึน พิพิธภัณฑหลายแหงตางปรับตัวเพ่ือรับกับความ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนและความทันสมัยเหลาน้ีเพื่อใหประชาชนสนใจในพิพิธภัณฑมากข้ึน 

(สุมาลี สังขศร,ี 2548: 16) 

 

 ความสําคัญจากการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีเพื่อใหพิพิธภัณฑเปนสถานที่

แหลงการเรียนรู พิพิธภัณฑหลายแหงจึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด กลยุทธ วัตถุประสงคของการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑข้ึนเพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนหรือคนรุนใหมได  โดยใหการเรียนรูเปน

สิ่งสําคัญ แนวทางการสงเสริมการเรียนรูน้ี สภาพิพิธภัณฑระหวางชาติ (International Council of 

Museum) ไดกลาววา “พิพิธภัณฑเปนองคกรที่ไมมีผลประโยชนใหบริการทางสังคมที่มีจุดมุงหมาย

เพื่อสงเสริมการเรียนรู การศึกษาและนันทนาการกับประชาชนในชุมชน” (สุมาลี สังขศรี, 2548: 1)

พิพิธภัณฑสามารถที่จะพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูแลวแตเพิ่มเติมสิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู เน่ืองจากพิพิธภัณฑ

เปนสถาบันที่มีวัตถุประสงคในการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุตางๆ ที่เปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรที่มีความเก่ียวกันกับมนุษยและธรรมชาติเพื่อการปลูกจิตสํานึกในการสืบสาน

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหบริการกับประชาชน ชุมชนโดยไมมีขอจํากัดใดๆ เพื่อการเรียนรู ความ

เพลิดเพลินตามความตองการของแตละบุคคล (สิรินยา จุรุเทียบ, อางถึงใน มนัญญา นวลศรี, 2552)  

 จากการสงเสริมใหพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรู หนวยงานที่จัดทําข้ึนเพือ่ความสอดคลอง

กับการสอน การใหบริการประชาชน คือ สถาบันการศึกษาหลายแหงจัดต้ังพิพิธภัณฑข้ึน เพื่อมุงการ

เปนสถาบันเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่มีพิพิธภัณฑ

จํานวนมาก และหน่ึงในน้ันคือ“พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย” อยูภายใตการบริหารจัดการของ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังอยูบริเวณช้ัน 4 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาล-

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกนอย (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) หากกลาวถึงภายใน

โรงพยาบาลศิริราช พิพิธภัณฑที่บุคคลภายนอกจะรูจักน้ันคือ พิพิธภัณฑทางการแพทยศิริราช ซึ่งมี

การจัดแสดงที่บุคคลทั่วไปใหความสนใจ คือ ซีอุย ซึ่งนอยคนนักที่จะใหความสนใจและรูจักพิพิธภัณฑ

ประวัติการพยาบาลไทย ดวยสถานทีต้ั่ง การจัดแสดง และการประชาสัมพันธ ดวยเหตุผลน้ีทางคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นวาควรมกีารปรับปรุงพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถสรางความสนใจเพ่ือใหบุคคลทั่วไปรูจักมากข้ึน (มหาวิทยาลยั 

มหิดล, คณะพยาบาลศาสตร, 2556) 

 จากปรากฏการณขางตนน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ประวัติการพยาบาลไทยใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตวาควรมีแนวทางอยางไรและตองมีการพัฒนา

ปรับปรุงดานใด ภายใตการประยุกตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อนําเสนอขอมูลพื้นฐานใน
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การบริหารจัดการพิพิธภัณฑใหสามารถรองรับประชาชนที่สนใจใหไดความรูและเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตของสังคมในอนาคตตอไป  

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อประยุกตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สําหรับศึกษาแนวโนมในอนาคตที่ใชเปน

แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เพื่อจัดทําแนวทางในการพัฒนาพพิิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

3. เพื่อวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาสําหรับการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

คําถามการวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล ใหเปนพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเปนอยางไร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาภาพอนาคตของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

  แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประ วั ติการพยาบาลไทย  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในดานตางๆ ดังน้ี 

1.1 การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ การหาอัตลักษณของพิพิธภัณฑ เพื่อเปน

เปาหมายรวมกันในการจัดการ   

1.2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

ชวยใหทราบวาวัฒนธรรมน้ันมีคุณคาและประโยชนอยางไร รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ 

1.3 การเสริมสรางศักยภาพผู ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ คือ  การแสดงศักยภาพ

ความสามารถในการจัดการพิพิธภัณฑใหเกิดประโยชน 

1.4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยูในพิพิธภัณฑ ให

สะทอนแนวคิดและวิธีการจัดการของผูดูแลจัดการพพิิธภัณฑ 

1.5 การจัดแสดงและการใหบริการ คือ การแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ และการถายทอด

ความรู  
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1.6 การจัดการความรู  คือ การแปลงความรูใหงาย และนําความรูนั้นไปใชใหเกิด

ประโยชน โดยการถายทอดสูคนอื่นๆ  

1.7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูที่สนใจเขารวมเปนระยะๆ 

เพื่อใหพิพิธภัณฑมีความเคลื่อนไหวตลอด 

1.8 ธุรกิจพิพิธภัณฑ คือ การดําเนินการตอยอดจากกิจกรรมพิพิธภัณฑเพื่อสามารถ

สรางเปนธุรกิจพิพิธภัณฑ  

1.9 นโยบายภาครัฐ คือ แนวคิดหรือนโยบายการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 2. ขอบเขตดานประชากร 

  การวิจัยครั้งน้ีใชประชากรเปนผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ตามเกณฑของแมคมิลแลน 

(Macmillan) ที่กลาวไววาจํานวนผูเช่ียวชาญต้ังแต 13 คนข้ึนไปอัตราความคาดเคลื่อนจะลดนอยลง

แบงเปน  

2.1 กลุมผูเช่ียวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑฯ  

2.2 กลุมผูเช่ียวชาญผูที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ   

2.3 กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการพยาบาล เชน อาจารย นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ     

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลผูวิจัยได

พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพที่ 1 คือ แบงเปนข้ันตอนเชิงสาเหตุ และข้ันตอนเชิงผลลัพธ

ประกอบดวย การศึกษาแนวคิดทฤษฎีวงจรกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑที่ไดมานําไปสรางแนวสมัภาษณ

และแบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ โดยประยุกตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 1 และ

รอบที่ 2 โดยไดกําหนดกลุมผูเช่ียวชาญไว 3 กลุม คือ 1) กลุมผูเช่ียวชาญที่มีบทบาทอํานาจ หนาที่ ใน

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพิพิธภัณฑฯ 2) กลุมผูเชี่ยวชาญผูที่มีบทบาทหนาที่ในการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ 3) กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการพยาบาล เมื่อไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลวจะ

ทราบแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ และเมื่อนําแบบสอบถามกลับไปเพ่ือยืนยันคําตอบเดิมกับ

ผูเช่ียวชาญ จะทราบถึงแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ และไดคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของสังคมตอไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดวย

การประยุกตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

2. เพื่อทราบถึงคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาสําหรับการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑฯ ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน วางนโยบาย และยุทธศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงพิพิธภัณฑฯ ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

ข้ันตอนเชิงสาเหตุ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวงจร

กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ 

สัมภาษณและสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17คน 

แนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

ผูเช่ียวชาญ 3กลุม           

1) กลุมผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาท

อํานาจ หนาที่ ในการ

กําหนดนโยบายการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑฯ  

2) กลุมผูเชี่ยวชาญผูที่มี

บทบาทหนาที่ในการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ     

 3) กลุมผูเชี่ยวชาญทางดาน

การพยาบาล เชน อาจารย 

ข้ันตอนเชิงผลลัพธ 

เทคนิค EDFR รอบที่ 1 

เทคนิค EDFR รอบที่ 2 

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา

พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

(แบบสอบถาม) 

(แนวสัมภาษณ) 

แบบวัด IOC 

3คน 

(ผูสอนดานพพิิธภัณฑ) 
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นิยามศัพทเฉพาะ  

 ผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในดานน้ันๆ อยางแทจริง หรือเปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยกําหนดไว ในที่น้ีหมายถึง ผูบริหาร ผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ ผูที่มีหนาที่ในการดําเนินงาน และผูทํางานทางดานการพยาบาล 

 แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ หมายถึง วิธีการหรือทางปฏิบัติที่ควรทํา ในที่น้ีหมายถึง

วิธีการในการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยในแนวทางที่เหมาะสมตามวงจรของกระบวนการ

จัดการพิพิธภัณฑ 

 แหลงเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง แหลงขอมูล สถาบันองคกร ที่สงเสริมใหบุคคลเกิดการ

เรียนรูตลอดชีวิต ไมจํากัดวาเปนบุคคลวัยใดวัยหน่ึงในที่นี้หมายถึงการสงเสริมใหพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยใหเปนแหลงเรียนรูของคนทุกชวงวัย 

 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโนมความเปนไปได

ในอนาคตใชคาดการณเหตุการณในอนาคตที่ยังไมเกิดข้ึน ในที่น้ีเปนการใชเทคนิคเพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 วงจรกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ หมายถึง กระบวนการดําเนินการงานพิพิธภัณฑเพื่อ

ดูแลและควบคุมใหเปนไปตามเปาหมาย ในที่น้ีหมายถึง กระบวนการในการพัฒนาพิพิธภัณฑใหเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 ข้ันตอนเชิงสาเหตุ หมายถึง ข้ันตอนการวิจัยที่แสดงถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลลัพธ ใน

ที่น้ีหมายถึงข้ันตอนการวิจัยที่แสดงถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้ันตอนเชิงผลลัพธ หมายถึง ข้ันตอนการวิจัยที่แสดงถึงผลลัพธ ในที่น้ีหมายถึงข้ันตอน

การวิจัยที่แสดงถึงผลลัพธของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ประวัติและความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  และประวัติ

และความเปนมาของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

2. ความเขาใจพื้นฐานเพือ่การวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 

4. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหารจัดการ 

5. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ประวัติและความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นับเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลแหงแรก

ของประเทศไทย กอต้ังเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 (ร.ศ.115) โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เน่ืองจากพระองคทรงเห็นวา การแพทยผดุง

ครรภในสมัยน้ันยังไมมีแพทยผดุงครรภที่มีความรู สตรีในสมัยน้ันตองเสียชีวิตจากการคลอดบุตรเปน

จํานวนมาก จึงไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคต้ังโรงเรียนข้ึนในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช

มีช่ือเรียกวา“โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข” สังกัดกรมศึกษาธิการ (คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และถนอมขวัญ ทวีบูรณ, 2554) 

 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกลาใหทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ 

(เปลี่ยน บุนนาค) ภริยาเสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นเปนผูอํานวยการโรงเรียนในปพ.ศ. 

2439-2446 หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 3 ป เรียนวิชาชีพพยาบาล 2 ปและวิชาผดุงครรภ 1 ปมี

นักเรียนรุนแรก 14 คน โดยอาจารยคนแรกคือ นายแพทยเอช อดัมสัน ตองสอนหนังสือภาษาไทยจน

อานออกเขียนได และสอนวิชาการผดุงครรภและการพยาบาล ต้ังแตพ.ศ. 2439  โดยมีวิชาที่เรียน 

ดังน้ี 
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 ปที่ 1 และปที่ 2 เรียนหมวดที่1, 2 และ 3 หมวดที่ 1 สอนบรรดาโรคซึ่งเกี่ยวของกับ

มดลูก หมวดที่ 2 สอนบรรดาโรคซึ่งเกิดในเวลามีครรภต้ังแตต้ังครรภตลอดจนถึงเวลาคลอด หมวดที่ 3 

วิธีการรักษาเวลาคลอดบุตร  

 ปที่ 3  ฝกหัดการพยาบาลไขและผดุงครรภ 

 และเมื่อสําเร็จการศึกษา นักเรียนแพทยผดุงครรภรุนแรกเรียนจบไมพรอมกัน ในปพ.ศ.

2443 มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 คน ไดรับพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลพรอมกับ

นักเรียนราชแพทยาลัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ, 

2557) 

 ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หรือเสด็จในกรมฯพระ

นามเดิมวา พระองคเจารังสิตประยูรศักด์ิ ทรงเห็นวาการพยาบาลยังไมเปนที่รูจักและยอมรับของ

สังคมไทย โดยทรงปรึกษากับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ขอใหสง

สตรีที่มาพึ่งพระบารมีมาเขาเรียน และทรงชักชวนคนช้ันสูงมาเรียนพยาบาลเปนการยกระดับนักเรยีน

พยาบาลใหสูงข้ึน  

 ในปพ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงจัดใหมี

เครื่องแบบพยาบาลข้ึนเปนครั้งแรก สําหรับพยาบาลที่เดินทางไปสงเชลยศึก ณ ประเทศอินเดีย เปน

กระโปรงสีขาวยาวใตเขาคอกลมแขนยาวประมาณศอก มีสายคาดเอวสีขาว สวมหมวกผาขาวบางคลุม

ศีรษะ เก็บผมเขาในหมวกหมด มีกระบังผาขาวพับข้ึนขางบน และสวมถุงเทายาวสีขาว สวมรองเทา

หุมสน (วิเชียร ทวีลาภ, 2550) 

 ในระยะตอมาโรงเรียนไดพัฒนามาเปนลําดับจนเปน “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและ

อนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” ซึ่งตอมาไดรับพระราชทาน

นามเปน “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในป พ.ศ. 2512  

 พ.ศ.2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ไดรับอนุมัติใหยกวิทยฐานะเปน “คณะพยาบาลศาสตร” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเปนคณะที่ 13 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 18 เลม 89 ตอนที่ 103 

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ เปนคณบดีคนแรก และ

มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทางการ

ศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามลําดับจนถึงปจจุบัน(คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

และถนอมขวัญ ทวีบูรณ, 2554) 

 ประวัติศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสรุปเปนแผนภาพ

ได ดังน้ี  

 พ.ศ. 2515  ยกฐานะเปนคณะ

พยาบาลศาสตร ภายใตมหาวิทยลัย

มหิดล และมีพฒันาการเรือ่ยมาจนถึง

ปจจุบัน 
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ภาพที่  2 สรุปประวัติศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1.1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

  พ.ศ. 2499คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปดสอนระดับปริญญาตรีเปน

ครั้งแรกในประเทศไทย โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 8 หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาใน

ขณะน้ัน ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 

สําหรับผูที่ประสงคจะเรียนวิชาผดุงครรภ จะตองเรียนตออีก 6 เดือน และจะไดรับประกาศนียบัตร

ผดุงครรภ  

  พ.ศ. 2521 คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ การรวม

หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ และหลักสูตรปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เขาดวยกัน ใชเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ)  

  พ.ศ. 2530คณะพยาบาลศาสตรและภาควิชาพยาบาลศาสตรคณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองสถาบันใหมีความเหมาะสม

พ.ศ. 2515  ยกฐานะเปนคณะพยาบาล

ศาสตร ภายใตมหาวิทยาลัยมหิดล และมี

พัฒนาการเรือ่ยมาจนถึงปจจบุัน 

พ.ศ. 2468 สมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศรอดลุยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก พระราชทานทรัพยซื้อ

ที่ดินใหโรงเรียนฯ พ.ศ. 2439 โรงเรียนหญงิแพทยผดุง

ครรภแลการพยาบาลไขกอต้ังข้ึนโดย

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

เปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรก 
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และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ระดับวิชาชีพ         

มีระยะเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  พ.ศ. 2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกครั้ง เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพ่ิมรายวิชาที่จําเปน ไดแก วิชาการสงเสริมสุขภาพ 

วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร, 2556) 

  ปรัชญา 

  คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล เช่ือวาประเทศชาติจะเจริญพัฒนาไดดีน้ัน 

ประชาชนจะตองมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจและสังคม และการไดรับบริการท่ีดีดานสขุภาพ 

ในสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเปนบุคลากรกลุมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ โดยมีบทบาทสําคัญในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะ

สุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ต้ังแตกอนเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต บทบาทดังกลาว 

ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชน

มีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขเต็มศักยภาพ  

  คณะพยาบาลศาสตร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลัก            

4 ประการ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูสาขาพยาบาล

ศาสตรที่จะนําไปสูการแกปญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงาน บริการพยาบาล การบริการ

วิชาการแกสังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร มุงมั่นที่จะพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ทําหนาที่

เปนศูนยกลางในการศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตรแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้ง

ในระดับชาติ และนานาชาติ  

  ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรใชหลักประชาธิปไตย สงเสริมใหนักศึกษา

คนควาดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแกปญหา มีบุคลิกภาพ   

ที่เหมาะสม มีความเจริญพัฒนาเปนผูใหญ มีความรักและเจตคติที่ดีตอคุณคาและความสําคัญของชีวิต

มนุษยเทาเทียมกัน สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาพยาบาล 

ทุกระดับจึงประกอบดวยความรูจากศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษย สิ่งแวดลอมและศาสตรทางการ

พยาบาล อาจารยผูสอนในคณะพยาบาลศาสตรตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีความรู    

ที่ทันสมัย เปนแบบอยางที่ดีดานการปฏิบัติการพยาบาล และดานคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการ

เรียนการสอนและแหลงฝกตองมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริมใหบัณฑิตแตละระดับ มีความรู 

ความสามารถทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเปนผูนํา 



11 

 

 

สามารถติดตอรวมมือประสานงานกับคนอื่นได มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ 

และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  

  บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรในระดับปริญญาตรีตองมีความรูและทักษะในการให

การพยาบาลทั่วไปแกผูรับบริการไดเปนอยางดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทตองมีความรูลึกซึ้ง และ

ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง สามารถใหการพยาบาลท่ีซับซอนในผูปวยวิกฤติและเรื้อรังแก

ผูปวยเฉพาะสาขาอยางมีประสิทธิภาพใชผลการวิจัยหรือทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหา สุขภาพไดบัณฑิตใน

ระดับปริญญาเอกตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูทางการ

พยาบาลเปนที่ปรึกษาทางวิชาการแกบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตรและเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ

(มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร, 2555) 

  พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดน มีคุณภาพคูคุณธรรม และมีคุณลักษณะตาม

คานิยมองคกร เปนพลังทางสติปญญาในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  

2. สรางงานวิจัยที่สามารถช้ีนํานโยบายระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสราง

องคความรูใหมในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  

3. สงเสริมการบริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาล-

ศาสตร  

4. สรางความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาล -

ศาสตรสูการเปนสถาบันช้ันนําในระดับประเทศและนานาชาติ   

5. สงเสริมการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม   

ในการปฏิบัติภารกิจและการดํารงชีวิต  

  วิสัยทัศน 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการ

พยาบาลระดับประเทศ และนานาชาติ เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสงัคม 

  ปณิธาน 

  “การพยาบาลน้ัน ไมใชวาจะมีประโยชนแตการพยาบาลอยางเดียว ยอมเปน

ประโยชนสําหรับบํารุงชาติและบานเมืองของเราดวย…” (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร, 

2556) 

 1.2 ประวัติและความเปนมาของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

  พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอต้ัง

ข้ึนโดยรองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ขณะที่ดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดลในขณะน้ันทานไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการจัดต้ังพิพิธภัณฑและ
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หอจดหมายเหตุทางการพยาบาลเพื่อเปนการสืบสานประวัติของวิชาชีพการพยาบาลและสิ่งของที่มี

คุณคาย่ิงในวิชาชีพการพยาบาลซึ่งนับวันจะสูญหายไปหรอืเลือนหายไป 

  ในปพ.ศ. 2530 รองศาสตราจารยดร.ทัศนา บุญทองคณบดีในขณะน้ันไดดําริที่จะ

จัดต้ังพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเพื่อเปนเกียรติแก คุณหญิงพิณพากยพิทยาเภทอาจารย

พยาบาลไทยคนแรกที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภหลังจากที่มูลนิธิร็อกกิ

เฟลเลอรไดเขามาปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน และเมื่อมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอรสิ้นสุดสัญญา คุณหญิง

พิณพากยพิทยาเภทไดข้ึนเปนผูอํานวยการ และไดกอต้ังหลักสูตรปริญญาตรีข้ึนเปนครั้งแรก ซึ่งทาน

เปนผูมีคุณูปการตอโรงเรียนแหงน้ีและวิชาชีพการพยาบาลจึงไดบรรจุโครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยไวในแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตรระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) 

ในชวงน้ีไดกราบเรียนเชิญ รองศาสตราจารยละออ หุตางกูร มาเปนประธานจัดทําพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดรับความเมตตาจากทานมาชวยดําเนินการใหซึ่งใน

ระยะแรกทานเริ่มตนทํางานเพียงคนเดียวในการระดมความคิดศึกษาคนควาในรายละเอียดตางๆ

ลวงหนาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยใหไดมากพอกอน 

  ตอมาคณะพยาบาลศาสตรไดแตงต้ังคณะทํางานข้ึนชุดหน่ึง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม

พ.ศ. 2536 โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการที่ปรึกษา ดังมีรายนามคือ 

  1. นายสรรใจ   แสงวิเชียร   ที่ปรกึษาคณะทํางาน 

  2. นางสาวปรียา  รามณรงค   ที่ปรกึษาคณะทาํงาน 

  3. นางสาวละออ  หุตางกรู   ประธานคณะทํางาน 

  4. นางสาววิเชียร  ทวีลาภ    คณะทํางาน 

  5. นางสาวทัศนา  บุญทอง   คณะทํางาน 

  6. นางสาวบังอร  ผลเนืองมา   คณะทํางาน 

  7. นางสาวทองใบ  ปุณยานันท   คณะทํางาน 

  8. นางจันทนา   นิลวรางกรู   คณะทํางาน 

  9. นางสาวถนอมขวัญ  ทวีบูรณ   คณะทํางานและเลขานุการ 

  และเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนวันครอบรอบ 100 ป การพยาบาล

ไทย พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเปดอยางเปนทางการ คณะพยาบาลศาสตรไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุเสด็จเปนองคประธาน

เปดงานฉลอง 100 ป โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข และทรงเปนองคประธานใน

พิธีเปดพิพิธภัณฑประวัติศาสตรการพยาบาลไทย (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร, 2556) 

  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ต้ังแตเปดบริการใหเขาชม

ต้ังแต 12  มกราคม พ.ศ. 2539 น้ัน จนถึงในปจจุบัน ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการ
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พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ซึ่งเปลี่ยนไปตามวาระของคณะกรรมการฯ ในแตละรุน โดยมีการ

จัดการประชุม เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและเพื่อรวบรวมวัตถุสิ่งของจากที่

ตางๆ ประมาณปละ 2-3 ครั้ง การบริหารจัดการในระยะยแรกน้ัน ไมไดมีหนวยงานหลักในการ

ควบคุมดูแลพิพิธภัณฑ แตมาในชวง 3-4 ป น้ีมีการจัดการพิพิธภัณฑใหข้ึนตรงกับงานประชาสัมพันธ

และพัฒนาภาพลักษณองคกร ของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ

คลองตัวข้ึน  

 1.3 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดเตรียมหองที่เหมาะสมที่สุดเทาที่มีอยูไวเปนพิพิธภัณฑหอง

น้ีอยูที่ปกขวา ช้ันที่ 4 ดานทิศตะวันออกหรือดานติดแมนํ้าเจาพระยาของอาคารพระศรีพัชรินทร เปน

หองที่มองเห็นทิวทัศนสวยงามมาก คือทางทิศเหนือจะเห็นแมนํ้าเจาพระยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สวนดานทิศใตมองเห็นพระบรมมหาราชวังและตนประดูใหญริมแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนตนไมเกาแกคู

มากับโรงเรียนพยาบาลฯ 

  ภายในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย แบงการจดัแสดงเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 บริเวณทางเดิน ซึ่งจัดแสดงหุนชุดพยาบาลตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน             

ตูจัดแสดงจําลองการทําคลอดอดีตกับปจจุบัน และรูปภาพบุคคลสําคัญของโรงเรียนต้ังแตยุคแรก 

  สวนที่ 2 ภายในหองคุณหญิงพิณพากยพิทยาเภท จัดแสดงอุปกรณการแพทยการ

พยาบาลในอดีต เอกสารจดหมายเหตุ เข็ม เหรียญ และหนังสือของโรงเรียนในยุคแรก 

  สรุปไดวาการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยในปจจุบัน เปนการ

รวบรวมประวัติความเปนมาของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

โรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย ดังน้ันการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑแหงน้ีรวบรวมอุปกรณ

ทางการพยาบาล เอกสารจดหมายเหตุตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล และอาจกลาวไดวาเปนการ

จัดแสดงนิทรรศการถาวรมาตลอด 
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ภาพที่ 3 ดานหนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

 

 

ภาพที่ 4 การจัดแสดงบรเิวณทางเดิน 
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ภาพที่ 5 การจัดแสดงภายในหองคุณหญิงพิณพากยพิทยาเภท 

 

2. ความเขาใจพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ 

ลวนมีทั้งดานดีและไมดี ดังน้ันการวิจัยในอนาคตคือการคาดการณวาจะเปนเชนไรในอนาคต และ

ไดรับความนิยมมาอยางตอเน่ือง เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนในการดําเนินงาน ในการเตรียม

ความพรอมในการกระทําสิ่งตางๆ เพื่อรับมือกับโลกซึ่งพัฒนาอยางตอเน่ือง  

 2.1 ความหมายและความสาํคัญ 

  จุมพล พูลภัทรชีวิน (อางถึงใน ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554: 17) นําเสนอความเขาใจ

ความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต ดังน้ี 

  คําวา “การวิจัยอนาคต” มาจากภาษาอังกฤษวา “Futures Research” ที่สื่อถึง

แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีที่ใชในการสํารวจแนวโนมความเปนไปไดในอนาคต

เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษาทั้งแนวโนมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค จึงมีตัว “S” มาตอทาย 

สะทอนวาเหตุการณในอนาคตสามารถเกิดข้ึนไดในหลายทิศทาง จึงตองสํารวจแนวโนมที่มีความ

เปนไปได  
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  ดวงนภา มกรานุรักษ (2554) กลาววา การวิจัยอนาคตอยูที่การสํารวจและศึกษา

แนวโนมที่เปนไปได หรือความนาจะเปนมากที่สุด เพื่อหาทางทําใหแนวโนมที่พึงประสงคเกิดข้ึน และ

หาทางปองกันแนวโนมที่ไมพึงประสงค 

  พรชุลี อาชวบํารุง (2537: 36) ไดกลาววาความสําคัญของการวิจัยอนาคตเพ่ือปองกัน

ปญหาการวางแผนท่ีเปนไปได หาความเหมาะสม การประเมินและการพัฒนาสถาบันตางๆใหเขากับ

บริบทของอนาคต 

  เทียนฉาย กีระนันท (อางถึงใน ปาริชา มารี เคน, 2554: 110) กลาววา การวิจัยอนาคต

เปนการศึกษาเพ่ือมองพฤติกรรมหรือเหตุการณในอนาคต รวมทั้งผลกระทบหรือความสัมพันธที่พึงจะ

เกิดข้ึนดวย 

  สรุปความหมายของการวิจัยอนาคต คือ การคาดการณหรือการพยากรณเหตุการณ

ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตวามีความนาจะเปนไปในทิศทางใด เพื่อการเตรียมความพรอมและรับมือ

กับเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางสมบูรณ 

 2.2 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

  ดวงนภา มกรานุรักษ (2554: 30) กลาวไววา ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EDFR ยอมาจาก 

Ethnographic Delphi Future Research เปนเทคนิคการวิจัยที่ไดรับความนิยมในการทํานาย

อนาคต เปนเทคนิคการวิจัยที่พัฒนารูปแบบมาจาก 2 เทคนิค คือ เทคนิคการวิจัยแบบ EFR 

(Ethnographic Future Research) และเทคนิคการวิจัยแบบ Delphi โดยผสมผสาน 2 เทคนิค

เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชได  

  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR สามารถสรุปข้ันตอนได ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการกําหนดและเตรียมผูเช่ียวชาญข้ันตอนการกําหนดและเตรียมผูเช่ียวชาญ

ในแตละเรื่องที่เราจะทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

2. ข้ันตอนการสัมภาษณหรือ EDFR รอบที่ 1 สัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เราไดกําหนด

และเตรียมไว 

3. ข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลนําขอมูลที่เราไดจากการสัมภาษณมา

รวบรวมและทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

4. ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม เมื่อเราไดขอมูลมาเรียบรอยแลว ทําการสราง

แบบสอบถาม 

5. ข้ันตอนการทํา EDFR รอบที่ 2 นําแบบสอบถามจากกท่ีเราได มาสอบถาม

ผูเช่ียวชาญเพ่ือยืนยันคําตอบอีกครั้งหน่ึง  

6. ข้ันตอนการเขียนภาพอนาคตเมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลมาเขียนภาพ

อนาคตที่เราไดเปนแนวทางการพัฒนาตอไป 
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  สรุปจากเทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR จะนํามาประยุกตใชในงานน้ีในข้ันตอน

การวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ 

 3.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายวา “พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถาน”  

หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตางๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร 

โดยมีความมุงหมายเพ่ือใหเปนประโยขนตอการศึกษาและกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ 

  นิคม มูสิกะคามะและคณะ (2521) ใหความหมายพิพิธภัณฑ คือ สถาบันที่ต้ังข้ึน

เพื่อรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชนในการศึกษาคนควาและความเพลิดเพลิน 

  สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ (International Council of Museum, 

อางถึงใน ปริตรา เฉลิมเผา กออนันตกูลและคณะ, 2547) กลาวไววา พิพิธภัณฑ เปนองคกรที่ไมหวัง

ผลกําไร เพื่อเปดเปนสถานที่สาธารณะ และเปนสถาบันถาวรที่ใหบริการแกสังคม ทําหนาที่รวบรวม 

สะสม สงวนรักษา คนควาวิจัย เผยแพรความรู และจัดแสดงโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการคนควา การศึกษา 

และความเพลิดเพลิน  

  สมลักษณ เจริญพจนและคณะ (2548: 1) กลาววา พิพิธภัณฑ เปนสถาบันหน่ึงที่มี

บทบาทและหนาที่เพื่อการใหบริการแกสังคมในดานขอมูลวิชาการ มีสวนชวยรักษาเอกลักษณแหง

ความเปนชาติ 

  เสริมฤทธ์ิ เอี่ยมธนากุล (2549: 8) กลาววา พิพิธภัณฑ หมายถึง สถานที่ใหบริการ

ความรูและความเพลิดเพลินแกประชาชน โดยทําหนาที่รวบรวม สงวน เก็บรักษา และวิจัย รวมทั้งจัด

แสดงเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยไมหวังผลกําไร 

  พิณวลี อังศุพันธุ (2551: 8) กลาววา พิพิธภัณฑ คือ สถาบันที่มีวัตถุประสงค ในการ

รวบรวม สงวนรักษาวัตถุตางๆ ที่เปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร ตลอดจนเพื่อ

เปนการปลูกจิตสํานึกในการสืบสานอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และเปนเสมือนสื่อกลาง ที่จะสาน

สัมพันธระหวางอดีตกับปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการศึกษาที่ใหความรูและความเพลิดเพลินกับ

สาธารณชน 

  มนัญญา นวลศรี (2552) กลาววา พิพิธภัณฑ หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและ

สงวนรักษาวัตถุตางๆ  ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรที่มีความเกี่ยวของ

กับมนุษยและธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพ่ือการศึกษาหาความรูและความเพลิดเพลินแกสาธารณชน 
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  สรุปไดวาความหมายของพิพิธภัณฑ คือ สถานที่เก็บรวมรวมวัตถุสิ่งของ และนําสิ่ง

เหลานี้มาจัดแสดงเพื ่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษาคนควา และเปนแหลงเรียนรู ที่รวบรวม

ประวัติศาสตรของวัตถุเหลาน้ันไว และกลาวไดวาเปนการใหคุณคาและใหความหมายกับวัตถุน้ันๆ

พิพิธภัณฑยังเปนแหลงที่คนในชุมชนและทองถ่ินน้ันๆ ไดศึกษาถึงรากเหงาอยางแทจริง เพื่อใหเกิด

จิตสํานึกที่ดีตอคนในชุมชน 

 3.2 ประวัติความเปนมาพิพิธภัณฑในประเทศไทย 

  เพ็ญพรรณ เจริญพร (2548: 2-3) กลาวถึงประวัติของพิพิธภัณฑสถานในประเทศ

ไทย ไวดังน้ี   

  พิพิธภัณฑสถาน กําเนิดข้ึนในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสรางพระที่น่ังเพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุตางๆ พระราชทานนามวา 

“พระที่น่ังประพาสพิพิธภัณฑ” คําวา ประพาส แปลวา เที่ยวเลน คําวา พิพิธภัณฑ แปลวา สิ่งของตางๆ  

  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่5) ไดเสด็จ

ประพาสชวา ทอดพระเนตรเห็นอาคารอันเปนที่ทําการมหาดเล็กของเมืองน้ัน เรียกวา “หอคองคอเดีย” 

โปรดใหนําแบบอาคารหลังน้ีมาสรางไวในพระบรมมหาราชวัง ปจจุบันคือ “ศาลาสหทัยสมาคม”และ

โปรดใหนําวัตถุตางๆ จากพระที่น่ังประพาสพิพิธภัณฑมาจัดแสดงที่หอคองคอเดียแหงน้ี และเปดให

ประชาชนทั่วไปเขาชมเม่ือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2417 และไดเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงใน

ตอนคํ่าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 เมื่อโอกาสครอบรอบ 100 ป จึงถือใหวันที่ 19 กันยายนของ             

ทุกป เปนวันพิพิธภัณฑสถานไทย 

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ใชคําวา “สถาน

พิพิธภัณฑ” ข้ึน และตอมาคําวา “พิพิธภัณฑสถาน” ประกาศใชอยางเปนทางการในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7)  

  จุดเริ่มตนของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยนั้น เริ่มมาจากพระราชดําริของ

พระมหากษัตริยไทยหลายพระองค ซึ่งไดเล็งเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อใหเปน

แหลงศึกษาคนควาและแหลงเรียนรูสําหรับคนรุนหลัง จนทําใหเราสามารถศึกษาประวัติศาสตรตางๆ 

ไดจากพิพิธภัณฑจนกระทั่งในปจจุบันน้ี 

 3.3 กระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

  ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ตองมีกระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ (สายันต ไพรชาญจิตร, 

อางถึงใน วนิษา ติคํา, 2553: 16-17) ไดอธิบายกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ ไววา 

1. การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) การหา               

อัตลักษณของพิพิธภัณฑ เพื่อเปนเปาหมายรวมกันในการจัดการ การเรียนรูรวมกัน 
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2. การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation) ชวยใหทราบวาวัฒนธรรมน้ันมีคุณคาและประโยชนอยางไร รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของใน

การจัดการทรัพยากรน้ันใหความสําคัญตอวัฒนธรรมอยางไร  

3. การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) คือ 

การแสดงศักยภาพความสามารถในการจัดการพิพิธภัณฑใหเกิดประโยชน 

4. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) คือ การจัดการทรัพยากร

ที่มีอยูในพิพิธภัณฑใหสะทอนแนวคิดและวิธีการจัดการของผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ 

5. การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) คือ การแสดงวัตถุใน

พิพิธภัณฑ และการถายทอดความรูผานวัตถุจัดแสดง 

6. การจัดการความรู (Knowledge management) คือ การแปลงความรูใหงาย 

และนําความรูน้ันไปใชใหเกิดประโยชน โดยการถายทอดสูคนอื่นๆ  

7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) คือ กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหผูที่สนใจ

เขารวมเปนระยะๆ เพื่อใหพิพิธภัณฑมีความเคลื่อนไหวตลอด 

8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) คือ การดําเนินการตอยอดจากกิจกรรม

พิพิธภัณฑเพื่อสามารถสรางเปนธุรกิจพิพิธภัณฑ 

  จากกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑน้ี ทุกข้ันตอนมีความสัมพันธกันในทุกกระบวนการ 

และอาจเกิดข้ึนไดพรอมๆ กัน และสามารถที่จะเพ่ิมเติมสวนใดสวนหน่ึงกอนก็ยอมได ดังน้ันจึงเกิด

เปนภาพที่ 6  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ 

กระบวนการ

จัดการพิพิธภัณฑ 
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  จากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑขางตนน้ี ทําใหทราบถึงกระบวนการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑเพื่อนําไปสูการบริหารงานพิพิธภัณฑตรงตามเปาหมายที่คาดหวังไวและทาํให

พิพิธภัณฑน้ันมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางสมบูรณ ทั้งน้ีกระบวนการน้ี

เปนกระบวนการที่เริ่มจากการทําใหพิพิธภัณฑน้ันๆ ไดเรียนรูจากตนเอง รูจักตนเองในเบื้องตนกอนวา

มีอัตลักษณหรือศักยภาพมากนอยเพียงใด และตอมาเรียนรูถึงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในข้ันตอน

ตางๆ ทั้งการจัดแสดงวัตถุภายในพิพิธภัณฑ และการจัดการในดานตางๆ เพื่อใหพิพิธภัณฑสามารถ

ดํารงอยูได 

  ดังน้ันจากกระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑน้ี ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนการนี้มา

เปนแนวทางในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดังน้ันกระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑน้ี ผูวิจัยจึงใชเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหาร 

 Luther Gulick and Lyndall Urwick กําหนดหนาที่ในการบริหารหรือกระบวนการ

บริหารไว 7 ประการ เรียกวา “POSDCORB” (วิเชียร วิทยอุดม, 2554: 2-10) 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิธีทางท่ีจะปฏิบัติงานไวลวงหนา โดย

กําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธใหครอบหลุม ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

2. การจัดองคกร (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกําหนด จัดเตรียมและจัด

ความสมัพันธของกิจกรรมตางๆ ในองคกร 

3. บุคลากร (Staffing) หมายถึง ภาระหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล เพื่อความมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. การอํานวยการหรอืสัง่การ (Directing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกํากบัสัง่งานรูจกั

หลักวิธีในการช้ีแนะควบคุมบัญชาใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

5. การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การดําเนินการใหหนวยงานมสีัมพันธภาพ

ในการปฏิบัติงานระหวางกัน 

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การบันทึกผลการทํางานอยางเปนข้ันตอนและ

รวบรวมหาขอผิดพลาดและขอเสนอแนะในการทํางานครั้งตอไป 

7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชใหเกิดประโยชน

และคุมคาที่สุด 

 จากการศึกษากระบวนการบริหาร “POSDCORB” เพื่อใหทราบถึงแนวกระบวนการ

บริหารงานภายในองคกร ซึ่งพิพิธภัณฑก็เปรียบเสมือนหน่ึงองคกร ที่ตองมีการบริหารจัดการตางๆ 



21 

 

 

เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในข้ันตอนตางๆ ลวนสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงาน

พิพิธภัณฑ ซึ่งอาจเริ่มจากการวางแผนการดําเนินงานภายในพิพิธภัณฑ จัดการบริหารงานพิพิธภัณฑ

ใหตรงตามวัตถุประสงค และจัดคนใหเหมาะสมกับงานที่ทํา มีความรูที่เหมาะสมกับการทํางานดาน

พิพิธภัณฑ สิ่งสําคัญคือการสั่งการจากผูบังคับบัญชาที่ตองคํานึงถึงภาระหนาที่ที่ตรงตามวัตถุประสงค

ในการบริการงาน และการทํางานไมวาจะองคกรใดๆ ก็ตาม การประสานงานถือเปนสิ่งสําคัญ เพื่อ

การทํางานที่สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี การทํางานในองคกรน้ันไมสามารถขาดการติดตอประสานงานได 

เพราะฉะน้ันการประสานงานหรือพูดคุยกับคนในองคกรดวยกัน ยอมทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคงาย

ข้ึน และหากการดําเนินงานประสบปญหาอุปสรรคใด โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานพิพิธภัณฑน้ัน 

มีวัตถุที่มีคุณคามากมาย หากเจอปญหาหรือเหตุการณตางๆ ที่ไมสมควร การรายงานตอผูบังคับบัญชาใน

เบื้องตน เปนสิ่งที่ควรทํามากที่สุด สิ่งสุดทายคือปจจัยหลักในการจะพัฒนาพิพิธภัณฑหรือองคกรใดๆ 

คือ งบประมาณ หากทุกสิ่งทุกอยางสามารถดําเนินการไดอยางดี แตขาดงบประมาณ การพัฒนา

เหลาน้ันอาจไมเกิดข้ึน หรือทําไดไมดีเทาที่ควร 

 กระบวนการบริหาร “POSDCORB” น้ีไมจําเปนตองสิ่งใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง แตทุก

ข้ันตอนสามารถดําเนินการไปไดพรอมกัน และเมื่อข้ันตอนใดเกิดข้ึนกับองคกรเราแลว เราสามารถ

นํามาวิเคราะหปญหาภายในองคกรไดตอวา มีปญหาและอุปสรรคที่ใด สามารถใชกระบวนการน้ีเขา

มาบริหารจัดการได จากแนวคิดน้ีสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพกระบวนการบริหาร POSDCORB 

กระบวนการ
บริหาร

POSDCORB

วางแผน 
(Planning) จัดองคกร 

(Organizing)

บุคลากร 
(Staffing)

อํานวยการ/ส่ัง
การ 

(Directing)
ประสานงาน 

(Coordinating)

รายงาน 
(Reporting)

งบประมาณ 
(Budgeting)
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5. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 การเรียนรูตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิต เปนแนวคิดที่มีคนกลาวถึงมากในปจจุบัน 

เน่ืองจากการเรียนรูหรือการศึกษาน้ันเปนสิ่งที่สําคัญในชีวิตมุนษย และเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาได

ตลอดไมวาจะอายุมากเพียงใด กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด และในปจจุบันมีการ

เรียนรูในหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจของบุคคลมากข้ึน  

 ดังน้ัน การเรียนรูจะเกิดข้ึนควบคูไปกับการศึกษาตลอดชีวิต และจากสิ่งเหลาน้ีจึงเกิด

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมปจจุบันเพิ่มข้ึน เพื่อการเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา  

 

 5.1 การเรียนรู 

  ความหมายของการเรยีนรู  

  ประพนธ ผาสุกยืด (2548) กลาวถึง การจัดการเรียนรู หมายถึง เรื่องที่ตองอาศัย

การเรียนรูผานการกระทํา เน่ืองจากความรูที่นํามาใชภายใตบริบทของการจัดการเรียนรูน้ัน หมายรวมถึง

ความรูมีสวนที่เปนทักษะ และมีบางสวนเปนภาคปฏิบัติ 

  อารี พันธมณี (2546) กลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู

พฤติกรรมใหมที่เปนผลมาจากประสบการณ ฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายวา เรียนรู หมายถึง เขาใจความหมายของ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยประสบการณ 

  ธันยาภรณ โพธิกาวิน (2553) กลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการทีเ่กิดข้ึน

ภายในตัวบุคคลเก่ียวเน่ืองกับพฤติกรรม โดยอาศัยประสบการณและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนหาก

เปลี่ยนแปลงไป ข้ึนอยูกับการสนองตอบตอการเรียนรูของบคุคลน้ัน การเรียนรูเกิดข้ึนไดตองมีการ

กระทําภายใตสถานการณใดสถานการณหน่ึง อาจกลาวไดวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทางความคิดความสนใจ ของมนุษย  

  คลอสเมียร (อางถึงใน พระมหาได ไชยฤาชา, 2554) ไดอธิบายการประมวลผล

ขอมูลของมนุษยน้ันเริ่มจากการท่ีมนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราเหลาน้ันจะ

ไดรับการบันทึกไวในความจําระยะสั้น  (Short-term memory) แตละบุคคลมีความสามารถในการ

จําระยะสั้นที่จํากัดมากนอยแตกตางกัน  ซึ่ง การเก็บขอมูลไวใชในภายหลัง สามารถกระทําไดโดย

นําไปเก็บไวในความจําระยะยาว (Long-term memory) อาจตองใชเทคนิคตาง ๆ เชน การทองซ้ํา 

หรือการทําขอมูลใหมีความหมายกับตนเอง  เมื่อขอมูลขาวสารไดรับการบันทึกไวในความจําระยะยาว

แลว บุคคลจะสามารถเรียกขอมูลตาง ๆ ออกมาใชได ซึ่งในการเรียกขอมูลออกมาใช จากความจํา

ระยะยาวนั้น และสงตอไปสูตัวกอกําเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเปนแรงขับหรือกระตุนใหบุคคลมี
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การเคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ กระบวนการของการประมวลขอมูลของ

มนุษยโดยคลอสเมียรดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 กระบวนการทางสมองในการประมวลความรู 
 

  สรุปความหมายของการเรียนรู คือ การสั่งสมความรู ความเขาใจประสบการณ ที่ได

จากการศึกษาหรือภายใตสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการเรียนรู และสามารถนําการเรียนรูน้ันมาประยุกต 

ปรับใชเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม ความคิด ความสนใจ ของบุคคลน้ันๆ ใหเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป

ในทางที่ดีข้ึน 

 5.2 การศึกษาตลอดชีวิต 

  ความหมายการศึกษาตลอดชีวิต  

  สุมาลี สังขศรี (2548) ใหความหมายวาการศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาใน

ภาพรวมทั้งหมด ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปน

การศึกษาที่จะใหแกบุคคลทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตาย แตละชวงอายุของบุคคลอาจไดรับการศึกษา

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสานกัน ซึ่งสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิต และสัมพันธกับ

สิ่งเรา

ประสาท
สัมผัสทัง้ 5

กระบวนการ
รับรู

ความจํา
ระยะสั้น

เก็บความจํา
ระยะยาว
- ภาษา
- เหตุการณ
สําคัญ
-ภาพเคล่ือนไหว
- อารมณ
ความรูสึก

เครื่องกอใหเกิดพฤติกรรม
การเคลื่อนไหว

พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหว

สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
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ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทั้งสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อ

มุงพัฒนาบุคคลใหอยางเต็มศักยภาพ ใหมีความรู และประสบการณการดําเนินชีวิตอยางเพียงพอ 

  MarjanLaal (2012) ใหความหมายวา การศึกษาที่มีความหลากหลายและสามารถ

ปรับใหเหมาะกับแตละบุคคลและสามารถใชไดตลอดชีวิตของเรา โดยผลประโยชนที่ย่ิงใหญที่สุด

สามารถสรุปได 3 ประเภท 

1. รับมอืกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก 

2. การใหโอกาสในการทํางาน 

3. เรียนรูตลอดชีวิตถูกมองวาเปนกลยุทธในการสรางโอกาสสําหรับคนที่จะเรียนรู

ตลอดชวงชีวิต 

  มนัญญา นวลศรี (2552) กลาววา การศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาทั้งหมดของ

ชีวิตมนุษย ต้ังแตเกิดจนตาย เพื่อมุงพัฒนามนุษยใหสามารถดํารงชีวิตและปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันได 

  สรุปความหมายการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงการคนควาหาความรูตลอดชวงชีวิต

ของมนุษย เพื่อการพัฒนาตนเองและสงเสริมความรูของบุคคล และไมจําเปนตองอยูแคในหองเรียน

เทาน้ัน 

  แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 25 ไดกลาวถึงการให

ความสําคัญของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ไววา 

 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู

อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542) 

  มนัญญา นวลศรี (2552) กลาววา แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสําคัญกับ     

บุคลลมาก เน่ืองจากเปนสถานที่ที่ชวยใหบุคคลไดสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถตาม

ตองการและความพรอมของตนเองเพ่ือนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  Marjan Laal (2011) กลาววา แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต หมายรวมถึงการเรียนรู

ทุกประเภท ต้ังแตกอนเขาโรงเรียนจนถึงชีวิตหลังเกษียณ และสิ่งน้ันครอบคลุมทั้งการเรียนในระบบ 

และนอกระบบ กลาวคือ การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลาในทุกสถานที่ ซึ่งเปนกระบวนการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

  Marjan Laal, Ashkan Laal  (2012) กลาวถึงองคประกอบของการสรางโอกาสให

คนไดเรียนรูตลอดชีวิตมี 6 ประการ คือ  
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1. การทํางานรวมกันเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

2. สรางความเขาใจในความตองการการเรียนรูในสังคมฐานความรู 
3. การมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูของแตละ

บุคคล 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการสรางโอกาสการเรียนรูเพื่อใหรูสึกวาการเรียนรูไมได

เขาถึงยาก หรือตองขวนขวายในการไดมาซึ่งความรู 

5. สรางวัฒนธรรมการเรียนรูเมื่อทั้งสังคมสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรยีนรู บคุคล

ในสังคมจะสามารถเรียนรูจากวัฒนธรรมเหลาน้ัน และคอยปรับตัวตามวัฒนธรรมจนกลายเปนความ

เคยชินในการไดมาซึ่งการเรียนรู 

6. มุงมั่นสูความเปนเลิศเมื่อการเรียนรูเกิดข้ึนแลว จากหน่ึงคนสูทัง้สงัคมหรอืทัง้องคกร 

ก็จะสงผลใหมุงสูความเปนเลิศได 

 

  ฟรานซีส (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี, 2548) กลาวถึง วัตถุประสงคของการจัดตั้ง

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  

1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล 

2. เพื่อหาแนวทางการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 

3. เพื่อจัดหาโอกาสสรางประสบการณการเรียนรูจากสื่อ 

4. เพื่อจัดหาโอกาสการศึกษาอยางอสิระ และศึกษาดวยตนเอง 

5. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการพจิารณาตัดสินสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง 

6. เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการเรียนรู และทกัษะการใชวัสดุอุปกรณ 

7. เพื่อพัฒนาความคิดร ิเริ ่ม ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ     

การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เพื่อพัฒนาทักษะการคนควา การอภิปราย การสนทนา การนําเอาความรูที่ไดรับ

มาประยุกตใช 

9. เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และพฒันาการศึกษาตลอดชีวิต 

  จากการสรุปความหมายของแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตลอดชีวิต ทําใหเราสามารถ

ทราบไดวา แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ ซึ่ง เปนสถานที่ที่ใหความรู 

ความเพลิดเพลิน โดยไมไดเปนตําราทีจ่ํากัดแคการศึกษาคนควาในหองเรียนเทาน้ัน แตเปนสถานที่           

ที่ใหบุคคลในทุกชวงวัยไดมีโอกาสเรียนรู ศึกษาคนควาเรื่องราวตางๆ เพื่อเกิดเปนกระบวนการเรียนรู

ไดอีกวิธีหน่ึง 
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 5.3 ตัวอยางพิพิธภัณฑของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

  จากการศึกษาคนควาขอมูลในเรื่องของพิพิธภัณฑของหนวยงานภาครัฐที่พัฒนา

พิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และมีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมใหผูเขาชมไดเกิดการ

เรียนรู และทําใหมีจํานวนผูเขาชมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ผูวิจัยขอยกตัวอยางดังน้ี 

  พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

  ต้ังอยูในธนาคารแหงประเทศไทย (วังบางขุนพรหม) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระ

ยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

  การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

1.  วิวัฒนาการเงินตราไทย 

2.  การเปนธนาคารกลางของประเทศไทย 

3.  สถาปตยกรรมและศิลปกรรม  

  พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยน้ี ไดรับรางวัลแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบ    

4 ภาค ประเภทของพิพิธภัณฑ เมื่อปพ.ศ. 2550 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) แสดงใหเห็เนวาพิพิธภัณฑแหงน้ีมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ของผูเขาชมเปนหน่ึงในหลายพิพิธภัณฑที่ไดรับรางวัลน้ี 

  การจัดแสดงของพิพิธภัณฑแหงน้ีผสมผสานการจัดแสดงแบบด้ังเดิมและแบบใหม 

กลาวคือ ภายในยังคงความสวยงามของอาคารแบบเดิม แตภายในมีการจัดแสดงโดยใชสื่อมัลติมีเดียตางๆ 

เขามาผสมผสาน และสิ่งหน่ึงที่แสดงถึงความเปนผูนําดานเทคโนโลยี คือ พิพิธภัณฑแหงน้ีมีเครื่อง 

Audio-guide สําหรับผูเขาชมสามารถเดินชมไดเอง โดยไมตองมีผูนําชม เพียงแตแนะนําการใชงาน

เครื่อง Audio-guide น้ี ซึ่งไมไดมีข้ันตอนที่ยุงยากซับซอน และเมื่อผูเขาชมสนใจท่ีจะฟงคําบรรยาย

วัตถุจัดแสดงช้ินไหนสามารถกดฟงคําบรรยายตามจุดตางๆ ไดตามความสนใจของผูเขาชม สิ่งเหลาน้ี

ลวนมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกเพศและวัย ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑแหงน้ี คือ มีมุม

สําหรับใหผูเขาชมเกิดการกระตุนการเรียนรูในทุกๆ หองจัดแสดง มีกิจกรรมเขียนโปสการด วาดภาพ

ระบายสี และตราประทับโลโกของพิพิธภัณฑ สําหรับการเขียนโปสการด เพื่อเปนที่ระลึกในการเขาชม

พิพิธภัณฑแหงน้ี 

  พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยน้ีนํารางวัลแหลงเรียนรู ตลอดชีวิตตนแบบ    

จากที่ไดรับมาพัฒนาเปนสโลแกนประจําพิพิธภัณฑวา “จากบางขุนพรหมยูนิเวอรซิต้ี...สูแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต” เพื่อสานตอความเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และเปนการแสดงถึงการเปนพิพิธภัณฑที่

มุงเนนเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง 
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  ภาพที่ 9 อาคารพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ภาพที่ 9 อาคารพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 10  การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ภาพที่ 10  การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  พิพิธภัณฑการเรียนรู (Museum Siam)  

  ต้ังอยูบนถนนสามไชย กรุงเทพฯ 

  พิพิธภัณฑการเรียนรู สังกัดภายใตสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เปน

พิพิธภัณฑแหงแรกที่เนนความสดใส เพื่อใหผูเขาชมมีประสบการณใหมในการเขาชมพิพิธภัณฑ       

ที่แปลกแตกตางไปกวาในอดีต และเปนพิพิธภัณฑที่ต้ังใจเปนตนแบบในการพัฒนาพิพิธภัณฑทั่ว
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ประเทศไทยใหปรับตัวรับความทันสมัยและการเรียนรูของคนทุกกลุม วั ย โดยมีปรัชญาวา          

“Play + Learn = เพลิน”  

  การการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑการเรียนรู เปนอาคาร 3 ช้ัน แบงการจัดแสดง

เปน มีทั้งนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการเคลื่อนที่ นิทรรศการเสมือนจริง เพื่อให  

ผูเขาชมไดเลือกรับชมไดตลอดป โดยนิทรรศการถวร แบงเปน 17 โซน รอยเรียงกัน (มิวเซียมสยาม, 

2557) 

  พิพิธภัณฑการเรียนรูน้ี เกิดมาจากมติของคณะรัฐมนตรีจัดต้ังสถาบันพิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติข้ึน เพื่อดูแลและสงเสริมพิพิธภัณฑใหเปนพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู โดยมุงให

ความสําคัญกับแหลงเรียนรูภายใตรูปแบบแนวคิด “Discovery Museum: พื้นที่ใหมแหงการเรียนรู” 

โดยสรางสรรคนิทรรศการที่จะกระตุกตอมความคิดและจุดประกายความอยากรู เกิดการต้ังคําถาม 

ระหวางนิทรรศการที่จัดแสดงกับผูเขาชม  (สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ, 2549)  

  จากการศึกษาขอมูลและดูพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงน้ี เปรียบเสมือนตนแบบของการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิพิธภัณฑในประเทศไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนน้ันสิ่งแรกที่ตองเริ่ม คือ      

การกําหนดนโยบายจากผูมีบทบาทหลักในองคกรหรือหนวยงาน และผสมผสานกับการมีแนวคิด

ที่สามารถตอบสนองความอยากรูของผูเขาชมได เพื่อใหผูเขาชมเกิดความสนใจและคอยติดตาม

นิทรรศการของพิพิธภัณฑตลอดการชม อาจกปฏิเสธไมไดวา การจะพัฒนาพิพิธภัณฑใหเปนแหลง

เรียนรูได ตองอาศัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ สิ่งสําคัญ คือ การมีงบประมาณในการสนับสนุนให

พิพิธภัณฑไดมีชีวิตเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 11 อาคารพิพิธภัณฑการเรียนรู 
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ภาพที่ 12 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑการเรียนรู 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 6.1 งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ 

  รังสฤษฏ สัตยาวุธ (2550) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการพัฒนา

พิพิธภัณฑในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในอําเภอหัวหินจํานวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในอําเภอหัวหินเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑในประเทศไทย 

โดยเฉพาะดานการโฆษณาประชาสัมพันธ รองลงมาคือ ดานบุคลากรและดานการจัดแสดง โดยให

ขอเสนอแนะไววา ควรมีการจัดแสดงของพิพิธภัณฑใหดูเปนธรรมชาติ มีที่จอดรถสะดวกสบาย โดย

การจัดแสดงน้ันบุคลากรควรศึกษาประวัติความเปนมาของวัตถุน้ัน และควรเสริมความรูทางดานธุรกจิ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานพิพิธภัณฑ 

  พิณวลี อังศุพันธุ (2551)  ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

จัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของชุมชน

น้ัน ในชวงเริ่มจัดต้ัง มีการรวบรวมวัตถุตางๆ โดยแนวคิดของผูนําในชุมชน ประกอบกับจิตใตสํานึก

คนในชุมชนที่มีความรักและเห็นคุณคาของภูมิปญญาที่ตนมี แตระบบการบริหารจัดการยังขาดปจจัย

สําคัญ คือ 4M คือ การขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ ขาดวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
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ตางๆ ขาดงบประมาณในการจัดสรรในพิพิธภัณฑ ขาดการวางแผนที่มีความมั่นคงและย่ังยืน ทั้งน้ีการ

บริหารงานพิพิธภัณฑทองถ่ิน การมีสวนรวมของชุมชนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน แตควรมี

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถ และมีงบประมาณสนับสนุน จึงทําใหการดําเนินการ

ไปดวยความราบรื่น และทําใหประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนในวัฒนธรรมทองถ่ินของตน

นําไปสูการพัฒนาพิพิธภัณฑใหย่ังยืน 

  จันทรธิดา สังขจันทร (2552)  ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน

ของชุมชนมอญบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิบัติการในการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงระดับการมีสวนรวมของชุมชมชน และปจจัยที่สงผลตอการ

ดํารงอยูของพิพิธภัณฑและศึกษารูปแบบการสื่อสารในชวงการดําเนินการรื้อฟนพิพิธภัณฑผลการวิจัย

พบวา ลักษณะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่มีลักษณะไมเปนทางการ และปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยู

ของพิพิธภัณฑคือการสนับสนุนจากชุมชนและตนทุนทางสังคมที่เขมแข็ง 

  มงคลรัตน มูหมัดซอและ (2553) ศึกษาเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑเชิงโหยหาอดีต 

กรณีศึกษาบานพิพิธภัณฑ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงปจจัยในการดําเนินงานเพื่อนําผลการศึกษา

มาเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑแหงอื่นๆ ตอไป บานพิพิธภัณฑ เปนการดําเนินงานโดยไม

แสวงหากําไร ผูดูแลและเจาหนาที่ลวนเปนอาสาสมัคร การดําเนินงานเปนลักษณะครอบครวั งบประมาณ

ในระยะแรกมาจากการบริจาค ซึ่งตอมาไดมีการเก็บคาเขาชม ขายของที่ระลึก ซึ่งเมื่อศึกษาปจจัยดาน

ความสําเร็จในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเอกชนจะเปนลักษณะการต้ังอยูในพื้นที่บานของผูกอต้ัง 

ดังน้ันควรมีการจัดโซนการจัดแสดงใหชัดเจน และควรมีการข้ึนทะเบียนวัตถุภายในพิพิธภัณฑ รวมทั้ง

การจัดแสดงควรมีความกลมกลืนกัน ในเรื่องของการหารายไดเพิ่มเติม ควรนําหลักของการตลาดมา

ใชในการหางบประมาณ 

  วนิษา ติคํา (2553)  ศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ

ชุมชนทองถ่ินแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน การศึกษาช้ินน้ี

มุงศึกษากระบวนการและปญหาการจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ

พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน ซึ่งเมื่อศึกษาแลวพบวามีปญหาในการจัดการคือ ขาดความเช่ือมโยงแบบ

พึ่งพิงอิงอาศัยกันในลักษณะตางคนตางทํา และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม คือการจัดการ

พิพิธภัณฑเชิงบูรณาการที่อยูบนฐานของการพ่ึงตนเองและพึ่งพาภายนอกอยางเหมาะสมบน

ฐานความรูความสามารถที่มีอยูในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อใหพิพิธภัณฑแหงน้ีมีการจัดการที่เช่ือมโยงในมิติตางๆ 

ไดแก มิติการเมือง มิติดานความเช่ือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานทองเที่ยว  

  วิไลวรรณ อยูทองจุย (2553)  ศึกษาเรื่องการศึกษาหารูปแบบการจัดการการคลัง

โบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีวา ควรเปนรูปแบบ

เพื่อการเรียนรูและการอนุรักษ โดยแบงพ้ืนที่เปน 3 สวน คือ  

1. พื้นที่สวนการเรียนรู เปนสวนของการจัดนิทรรศการ  

2. พื้นที่สวนของการอนุรักษ เปนสวนสําหรบัการอนุรักษโบราณวัตถุ  

3. พื้นที่สวนคลังโบราณวัตถุ (คลังปด) สําหรับเปนพ้ืนที่หรือหองในการจัดเก็บ

โบราณวัตถุ 

  สันติภาพ คําสะอาด (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ

ศิลปกรรมทองถ่ินภาคอีสาน พบวาในภูมิภาคอีสานน้ัน มีพิพิธภัณฑทองถ่ินอยูเกือบทุกจังหวัด และ

พิพิธภัณฑทองถ่ินมีประวัติความเปนมาที่หลากหลายและแตกตางกันตามแตละพื้นที่ แตการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑเหลาน้ียังขาดผูดูแลที่มีความรูความสามารถ ขาดเงินทุน งานวิจัยช้ินน้ีจึงศึกษาวา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑใหคงอยูและสืบทอดรุนสูรุน และกลุมคนที่สําคัญที่สุดคือ 

ชุมชนที่พิพิธภัณฑต้ังอยูเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด และเปนภาพสะทอนทางวัฒนธรรมตอการเจริญเติบโต

ของชุมชนเพ่ือเปนแนวทางการอนุรักษตอไป 

  ประเชิญ ชาวหนาไม (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อสงเสริม

การศึกษาเชิงสรางสรรค: แหลงโบราณคดีหนองราชวัตร มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาขอมูล

พื้นฐาน สภาพการดําเนินงาน การพัฒนากิจกรรมสงเสริมการศึกษา การทดลองใชกิจกรรมสงเสริม

การศึกษาเชิงสรางสรรค และการประเมินกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคของแหลงโบราณคดี

หนองราชวัตร ผลการศึกษาพบวา สถานที่แหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และแนวทางการ

พัฒนาเชิงสรางสรรค งานวิจัยช้ินน้ีไดทดลองจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ เรื่องเลาจากชาววิทยากร

ชุมชน ขยายผลสูการประชาสัมพันธ สนุกล้ํากับการออกแบบไปรษณียบัตร ฝกหัดออกแบบของท่ีระลึก 

ผลจากการจัดกิจกรรมเหลาน้ี หากมีการพัฒนาตอเน่ืองสามารถนําไปสูการเปดประตูการทองเที่ยว

ใหแกชุมชนไดตอไป 

  จากการศึกษางานวิจัยในเรื่องของพิพิธภัณฑน้ันทําใหทราบวาพิพิธภัณฑทุกแหงที่

เกิดข้ึนไมวาจะที่ใดในโลก ประชาชนในพ้ืนที่หรือในชุมชนน้ันๆ ตองเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการและดูแลพิพิธภัณฑเอง เน่ืองจากคนในพ้ืนที่จะรูจักพ้ืนที่ของตนเองไดอยางดีที่สุด สามารถนํา

ความรูเหลาน้ันมาบริหารจัดการพิพิธภัฑได และนอกจากน้ียังสามารถเปนผูที่มีบทบาทหลักในการจัด

วางองคประกอบ แนวคิด นโยบาย ในการจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อใหออกมาไดตรงกับเปาหมายที่

พิพิธภัณฑวางไวจากงานวิจัยเหลาน้ี ทําใหผูวิจัยไดทราบวาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ดีตองมาจาก

คนในองคกรหรือคนในพิพิธภัณฑเอง เพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการและสรางความเขาใจในการ

จัดแสดงพิพิธภัณฑไดอยางดี 
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 6.2 งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

  จุฑารัตน ธีรธร (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการ

ของหองสมุดที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของผูใชบริการหองสมุดประชาชน อําเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บแบบสอบถามจากประชาชนที่เขามาใชบริการ จํานวน 300 คน       

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการท่ีสงเสริม

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับการใหบริการ

กิจกรรมของหองสมุดอยูในระดับดี  

  มนัญญา นวลศรี (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันในการ

จัดการพิพิธภัณฑ และเพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครใหเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต ในงานวิจัยน้ีพบวา ยังมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ไดแก การ

ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย บุคลากรไมมีความรู และมีผูเขาชมนอย 

ดังน้ันแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ คือ ควรมีแผนงานบริหารจัดการทั้งระยะสั้นระยะยาว 

ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเน่ือง และใน

สวนของการสนับสนุนจากภาครัฐน้ัน ควรจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ

ทองถ่ินโดยเฉพาะ 

  Adem Tasdemir (2012) ศึกษาเรื่อง การเรียนรูสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน: 

ศูนยวิทยาศาสตรและพิพิธภัณฑ มีวัตถุประสงค คือ มุงเนนความสําคัญของการเรียนรูภายนอก

โรงเรียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดนใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 55 คน ในช้ันปที่ 2 และ 

3 ของคณะศึกษาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร และพิพิธภัณฑ ถูกคัดเลือกเขารวมกระบวนการวิจัยน้ี ผล

การศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลน้ันแสดงใหเห็นวานักศึกษามีความรูสึกและหวงแหนตอมรดกทาง

วัฒนธรรม ความรักชาติ ความเปนปกแผน แสดงใหเห็นวาการใหนักศึกษาไดเรียนรูจากภายนอก

โรงเรียนทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูไดดีกวาการเรียนในโรงเรียน  

  Heike Sturm (2010) ศึกษาเรื่อง การเรียนรูสภาวะการทํางาน ในสภาพแวดลอมที่

แตกตางกัน : พิพิธภัณฑและหองเรียน การศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูและการสรางแรง

บันดาลใจของวิธีการศึกษาในสองสภาพแวดลอมวามีผลตอการเรียนรูแตกตางกันหรือไม โดยศึกษา

จากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 190 คน ในสถานที่คือ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติ

และในหองเรียน โดยการวิจัยน้ีมีการทดสอบระหวางกอนทําการวิจัยและหลังทําการวิจัย ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนในกลุมที่พิพิธภัณฑวิทยายศาสตรธรรมชาติ ไดเรียนรูมากข้ึนกวากลุมที่อยูในช้ันเรียน 

ดังน้ันสามารถกลาวไดวาการดึงดูดใจมีผลตอแรงจูงใจของนักเรียน ดังน้ันการศึกษานอกสถานท่ีอาจ

เปนสวนหน่ึงที่จะเพ่ิมในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน 
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  Hui-Jong Hsieh (2010) ศึกษาเรื่อง พิพิธภัณฑการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมผูสูงอายุ 

เน่ืองจากปรากฏการณที่พบบอยคือ ผูสูงอายุมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว และกลุมผูสูงอายุน้ีมีความ

เต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือการพักผอนยอนคลาย และหน่ึงในสถานที่น้ันๆ คือ พิพิธภัณฑ 

งานวิจัยช้ินน้ีใหขอเสนอแนะวา หากพิพิธภัณฑจะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในกลุมผูสูงอายุน้ี

จะตองเขาใจถึงความตองการของพวกเขา เพราะสวนใหญแลวพิพิธภัณฑมักมีการจัดแสดงเพือ่กลุม

เด็กมากกวา และสิ่งตอมาคือ ตองจัดสภาพแวดลอมและการจัดแสดงที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 

และบรรลุเปาหมายของการเปนพิพิธภัณฑการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมผูสูงอายุ  

  Jamsheer Jehangir Talati (2014) ศึกษาเรื่อง การเรียนรูตลอดชีวิต : กําหนด

แนวความคิดและการสรางความหมายวัตถุประสงคของการวิจัยช้ินน้ี เพื่อสรุปแนวความคิดเพ่ือการสราง

ความเขาใจในเน้ือหาและความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวิธีการวิจัย คือ  รวบรวมและ

สรางความคิดโดยประสบการณสวนบุคคลของแตละบุคคลรวมกันของนักปราชญ นักวิทยาศาสตร

สังคม และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รัฐบาล และองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อจะสรุปความเขาใจและแนวความคิดของคําวาการ

เรียนรูตลอดชีวิต ผลการวิจัย พบวา การตรวจสอบตนเองหรือชีวประวัติของตนเอง เปนการสะทอน

การเรียนรูตลอดชีวิตจากสังคมตางๆ ที่เราผานมา และการสนับสนุนจากการเลือกศึกษาแบบทางการ

ของตนเอง จนสรางเปนความสามารถและทักษะตางๆ ของตน ความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตจึง

เปนแรงผลักของการทาทาย การเรียนรูตลอดชีวิตไมใชแคการพักผอน แตการเรียนรูตลอดชีวิตยังเปน

การชวยเหลือสังคมดานการเรียนรู และยังตระหนักถึงสภาพแวดลอมและโครงสรางสังคมอีกดวย 

ดังน้ันสรุปไดวาการปลูกฝงการเรียนรูในสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ แตละวิทยาการในสังคม

จะตองพัฒนาความเขาใจในแนวคิดมากมายในการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเปนการสงเสริมกลยุทธ

นวัตกรรมของสังคม 

  Shamsidar Ahmad (2013) ศึกษาเรื่อง พิพิธภัณฑการเรียนรู : การใชการวิจัยที่ดี

ที่สุดในการสรางนิทรรศการของพิพิธภัณฑในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ การแยกแยะ

ประเด็นจากมุมมองของนักวิชาการพิพิธภัณฑ และผูเช่ียวชาญตอทิศทางในการออกแบบนิทรรศการ

พิพิธภัณฑในประเทศมาเลเซียสําหรับการเรียนรูของประชาชน  ผูวิจัยสวนใหญรับรูวาพิพิธภัณฑเปน

สวนสําคัญของการเรียนรูในวงกวางและเปนฐานของสังคมแหงการเรียนรู โดยในปจจุบันน้ีพิพิธภัณฑ

ถูกพัฒนาใหเกิดความนาสนใจดวยเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญมากสําหรับการพักผอนหยอนใจ

ของผูเขาชม อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นที่โตเถียงกันระหวางการจัดแสดงนิทรรศการแบบด้ังเดิมและ

การจัดแสดงนิทรรศการดวยเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดความสนใจใหเกิดการเรียนรูของผูเขาชม ประเด็น

เหลาน้ีจะมุงเนนและคํานึงถึงทัศนคติ ผลกระทบ และความคิดที่เปนประโยชนในการออกแบบและ
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การมุงมั่นพัฒนานิทรรศการในอนาคต ในทายที่สุดพบวา ความต้ังใจที่จะกําหนดวิธีที่ดีสุดของการ

เรียนรู เปนเครื่องมือในการออกแบบนิทรรศการของพิพิธภัณฑเพื่อใหเกิดการเรียนรูของประชาชน 

  จากงานวิจัยเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา ในปจจุบันนี้การบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑหรือหองสมุด มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดแสดงเพียงวัตถุสิ่งของ แตเปนการจัดแสดงโดย

ใชเทคโนโลยี และสื่อตางๆ เขามามีบทบาทมากข้ึน และการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงน้ันสืบเน่ืองจากการท่ีพิพิธภัณฑประสบปญหา คือ  พิพิธภัณฑจะกลายเปนพิพิธภัณฑราง 

หรือเงียบเหงา เน่ืองจากไมมีผูเขาชม  ดังน้ันจึงเกิดงานวิจัยวาควรบริหารจัดการพิพิธภัณฑเชนไร และ

วิธีการบริหารจัดการที่สําคัญในการพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลทุกชวงวัย  คือ 

บุคคลในชุมชนหรือในพื้นที่น้ันๆ เปนกําลังสําคัญของพิพิธภัณฑ รวมทั้งการสนับสนุนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 6.3 งานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยอนาคต 

  วิชุดา กิจธรธรรม (2549) ศึกษาเรื่องการคาดการณอนาคตคณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพ

อนาคตทางเลือกของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2554 และนําเสนอนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานตามพันธกิจเพ่ือนําไปสูภาพอนาคต โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 

16 คน ผลการวิจัยพบวา เมื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธของเหตุการณปรากฏวา ภาพอนาคตที่อาจเกิดข้ึน

ไดทั้งหมด ในพ.ศ 2554 มจีํานวน 7 ภาพ โดยอาศัยปจจัยภายนอกท่ีมีแรงขับสูงคือการใชเทคโนโลยี

สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตรมีมาก และการแขงขันการบริการทางการศึกษาของ

คณะครุศาสตรอยูในระดับสูง ดังน้ันจึงมีขอเสนอใหเรงสรางผลผลิตและบริการท่ีนําช่ือเสียงสูคณะฯ 

ขยายฐานการแขงขันเขาสูนานาชาติ และขยายการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาข้ันสูง 

  สุทธิวัชร ทับเจริญ (2549) ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2549-2558) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ใน 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ทั่วไป  โดยงานวิจัยช้ินน้ีเทคนิคเดลฟาย ใชแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 25 คน  

ผลการวิจัยพบวา อนาคตภาพทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานการบริหารวิชาการ คือ ควรมีการบริหารจัดการ

หลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ และควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพื่อพัฒนาผูเรียน              

2) ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการในการจัดสรร

งบประมาณ และควรมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 3) ดานการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการ

บริหารงานบุคคลที่มุงเนนความรวดเร็ว และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความกาวหนาในการพัฒนา
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บุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป ควรมีการประชาสัมพันธในสื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือการบริหาร

ทั่วไปในอนาคต 

  ปารีชา มารี เคน (2554) ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพที่เปนไปไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ ในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในทศวรรษหนา มีวัตถุประสงคในการศึกษา

อนาคตภาพในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 5 ดาน โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบ

ปรับปรุง ผลการศึกษาพบวา 1) ดานการจัดการเรียนการสอน จะตองมีการผสมผสานสื่อการสอน

สมัยใหม พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โดยผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยน

การสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน และควรมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการ

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ เปน 

“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ” สงผลใหเกิดการรวมหลักสูตร 2) ดานการวิจัย เนนการสงเสริมการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสรางองคความรูของทองถ่ิน 3) ดานการบริการวิชาการ จะตอง

พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาศูนยการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูและ

บุคลากร พัฒนาเวบไซตและความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอืน่ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  4) ดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตองรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป  5) ดานการบริหารจัดการ

องคกร คือการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ เปน “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ” 

  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยอนาคตน้ีเปนการประยุกตเทคนิคการวิจัย

อนาคตเพื่อศึกษาถึงความเปนไปได ความนาจะเปน และแนวโนมการคาดการณเหตุการณในอนาคตวามี

ความเปนไปไดในทิศทางใด เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงงานหรืองคกรตอไป จากงานวิจัยเหลาน้ี ใน

ที่น้ีผูวิจัยนําการประยุกตเทคนิคอนาคตมาศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

ตอไป วามีความนาจะเปนหรือมีโอกาสเปนไปไดอยางไร  

  สามารถพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ซึ่งไดสรุปแนวทางการศึกษาและ

ใชประโยชนจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไว 
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ตารางที่ 1  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ประเด็นเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

1.ประวัติและความเปนมาของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

และประวัติและความเปนมาของ

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

√    

2. ความเขาใจพื้นฐานเพื่อการวิจัย

อนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 

EDFR 

 √ √  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ 
 √ √ √ 

4. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการ

บริหารจัดการ“POSDCORB” 
 √ √ √ 

5. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
 √ √ √ 

  

 ตารางขางตนน้ี เปนการสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากแนวคิดและ

ทฤษฎีตางๆ ที่ผูวิจัยไดศึกษามาโดยตลอดและใชในการวิจัยน้ี เพื่อเปนการทําความเขาใจในประเด็น

ตางๆ และแนวคิดทางการศึกษาแตละเรื่อง ซึ่ งเปนประโยชนสําหรับการดําเนินการวิจัยน้ี           

แลวเมื่อทบทวน สรุปความแลว จะทราบวาเราสามารถนํามาตอยอดใชในงานวิจัยน้ีอยางไรบาง 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

1. แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑใน

ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชนตอแนวทางการพัฒนา

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

(รังสฤษฏ สัตยาวุธ, 2550) 

   √ 

2. การมีสวนรวมของชุมชนในการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคใน

ก า ร ศึ ก ษ า  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ขี ด

ความสามารถในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ และศึกษาการมีสวนรวม

ของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

(พิณวลี อังศุพันธุ, 2551) 

 √  √ 

3. การสื่อสารเพื่อการจัดการ

พิพิธภัณฑทองถ่ินของชุมชนมอญ

บานมวง อําเภอบานโปง จังหวัด

ราชบุรี มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษา

ปฏิบั ติการในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงระดับการมี

สวนรวมของชุมชมชน และปจจัยที่

สงผลตอการดํารงอยูของพิพิธภัณฑ

(จันทรธิดา สังขจันทร, 2552) 

 √  √ 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

4. การจัดการพิพิธภัณฑเชิงโหยหา

อดีต กรณีศึกษา บานพิพิธภัณฑ 

กรุงเทพมหานคร ศึกษาถึงปจจัยใน

การดําเนินงานเพื่อนําผลการศึกษา

เปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

(มงคลรัตน มูหมัดซอและ, 2553) 

  √ √ 

5. การจัดการพิพิธภัณฑเชิงบูรณา

การ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑชุมชน

ทองถ่ินแหลงเตาเมืองนานบานเตา

ไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง 

จังหวัดนาน ศึกษากระบวนการและ

ปญหาการจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อหา

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ

พิพิธภัณฑ (วนิษา ติคํา, 2553)   

 √ √ √ 

6. การศึกษาหารูปแบบการจัดการ

การคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี

พิพิ ธ ภัณฑ ก าร เ รี ยน รู แห ง ช า ติ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาประเภท

โบ ร าณ วัต ถุ  รู ป แบบและแนว

ทางการจัดการที่ เหมาะสม (วิไล

วรรณ อยูทองจุย, 2553)   

   √ 

7. การพัฒนารูปแบบการจัดการ

พิพิธภัณฑศิลปกรรมทอง ถ่ินภาค

อีสาน มุงศึกษาการถายทอดรุนสูรุน 

(สันติภาพ คําสะอาด, 2553)   

   √ 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

8. การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อ

สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค : 

แหล ง โบราณคดีหนองราชวัตร 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  การพัฒนา

กิจกรรมสงเสริมการศึกษา (ประเชิญ 

ชาวหนาไม, 2554) 

   √ 

9. การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมการใหบริการของหองสมุด

สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอด

ชี วิ ต ข อ ง ผู ใ ช บ ริ ก า ร ห อ ง ส มุ ด

ประชาชน อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช (จุฑารัตน ธีรธร, 

2550)   

  √ √ 

10. แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ

ทอง ถ่ินกรุ งเทพมหานครให เปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ศึกษา

การจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อพัฒนา

แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ 

(มนัญญา นวลศรี, 2552)   

  √ √ 

11. ก าร เ รี ยน รู สภาพแวดล อ ม

ภายนอกโรงเรียน: ศูนยวิทยาศาสตร

และพิพิธภัณฑ มุงเนนความสําคัญ

ของการเรียนรูจากสภาพแวดลอม

ภ า ย น อ ก โ ร ง เ รี ย น  ( Adem 

Tasdemir, 2012) 

   

√ 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

12. การเรียนรูสภาวะการทํางาน ใน

สภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า ง กั น : 

พิพิ ธ ภัณฑ แ ละห อ ง เ รี ย น  เ พ่ื อ

เปรียบเทียบผลการเรียนรูและการ

สรางแรงบันดาลใจของวิธีการศึกษา

ในสองสภาพแวดลอมแตกตางกัน

(Heike Sturm, 2010) 

   

√ 

 

13. พิพิธภัณฑการเรียนรูตลอดชีวิต

ขอ ง ก ลุ ม ผู สู ง อ า ยุ  ศึ ก ษ า ก า ร

ตอบสนองความตองการเพื่อนําไปสู

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต ( Hui-Jong 

Hsieh, 2010) 

   
√ 

 

14. การเรียนรูตลอดชีวิต : กําหนด

แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก า ร ส ร า ง

ความหมาย วัตถุประสงค เพื่อสรุป

แนวความคิด การสรางความเขาใจ

ในเน้ือหาและความหมายของการ

เ รี ย น รู ต ล อ ด ชี วิ ต ( Jamsheer 

Jehangir Talati, 2014) 

   
√ 

 

15. พิพิธภัณฑการเรียนรู : การวิจัย

ที่ดีที่สุดในนิทรรศการในอนาคต เพื่อ

แยกแยะประเด็นจากมุมมองของ

นักวิชาการและผูเช่ียวชาญตอการ

ออกแบบนิทรรศการ (Shamsidar 

Ahmad, 2013)    

   √ 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

สนับสนุน

การ

อภิปรายผล 

16. การคาดการณอนาคตคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

การประยุกตใชเทคนิคเชิงปริมาณ

และคุณภาพ เพื่อศึกษาภาพอนาคต

ทางเลือก (วิชุดา กิจธรธรรม, 2549) 

   √ 

17.อ น า ค ต ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่

การศึกษานครสวรรค เขต 1 ใน

ทศวรรษหนา  (พ .ศ . 2549-2558) 

เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการบริหาร

สถานศึกษา(สุทธิวัชร ทับเจริญ , 

2549)   

  √ √ 

18.อนาคตภาพที่ เปนไปไดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในการ

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา

ท อ ง ถ่ิ น ใ น ท ศ ว ร ร ษ ห น า  

เ พื่ อ ศึ ก ษ า อ น า ค ต ภ า พ ข อ ง

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(ปารีชา มารี เคน, 2554) 

  √ √ 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักในการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโนมในอนาคตที่ใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื ่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวิธีการดําเนินการขั้นตอนในการ

ดําเนินการวิจัย แบงเปน 7 ข้ันตอน คือ 

 

1. ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมผูเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยครั้งน้ีไดใหความสําคัญกับกลุมตัวอยางที่ เปนผู เ ช่ียวชาญที่มีบทบาทในการ

บริหารจัดการ ผูกําหนดนโยบาย รวมทั้งผูมีประสบการณในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ และผูที่เกี่ยวของ

ที่มีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ และผูอยูในวิชาชีพพยาบาล โดยผูวิจัยทําการคัดเลือก

ผูเช่ียวชาญแบบเจาะจง โดยผูวิจัยไดแบงกลุมผูเช่ียวชาญออกเปน 3 กลุม จํานวน 17 คน ไดแก  

1. กลุมผูเช่ียวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑฯ จํานวน 6 คน 

2. กลุมผูเช่ียวชาญผูที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ จํานวน 6 คน 

3. กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการพยาบาล เชน อาจารย นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ 

จํานวน 5 คน 

 เกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

1.1 กลุมผูเช่ียวชาญที่มบีทบาท อํานาจ หนาที่ ในการกําหนดนโยบายการบรหิารจัดการ

พิพิธภัณฑ จํานวน 6 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1.1 เปนผูที่กําลังดํารงตําแหนง และมีบทบาท หนาที่ ในการกําหนดนโยบายการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ  

1.1.2 ผูที่มีโอกาสที่จะดํารงตําแหนงในระดับสูงของหนวยงาน มีบทบาทหนาที่ ใน

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ  

1.2 กลุมผูเช่ียวชาญผูที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานสนองตอบนโยบายพิพิธภัณฑ

จํานวน 6 คนโดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.2.1 เปนผูมีประสบการณการทํางานในดานการดําเนินงานสนองตอบนโยบาย

พิพิธภัณฑ 

1.2.2 เปนผูดํารงตําแหนง มีหนาที่ในการดําเนินงานสนองตอบนโยบายพิพิธภัณฑ 
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1.3 กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการพยาบาล เชน อาจารย นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ

จํานวน 5 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.3.1 เปนอาจารย หรือนักวิชาการที่มีประสบการณในดานวิชาชีพพยาบาลมาแลว

ไมนอยกวา 5 ป และอยูในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.3.2 พยาบาลวิชาชีพ ที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลศิริราช และไดมีโอกาสเคยมา

เย่ียมชมพิพิธภัณฑ 

 การเตรียมผูเชี่ยวชาญ  

 การเตรียมผูเช่ียวชาญในการวิจัยครั้งน้ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นใน

เบื้องตนผูวิจัยควรติดตอเปนการสวนตัว เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค จุดมุงหมาย และข้ันตอนตางๆ 

ของการวิจัย เวลาที่ตองใชโดยประมาณและประโยชนของการทําวิจัยกอน จากน้ันจึงขอความรวมมือ 

และเมื่อไดรับการตอบรับจากผูเช่ียวชาญแลว (ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554) 

 สําหรับในงานวิจัยน้ีจะดําเนินการนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดสงประเด็น 

แนวคําถามสัมภาษณ และเคาโครงวิทยานิพนธใหผูเชี่ยวชาญไดทําความเขาใจงานวิจัยกอนที่จะ

ดําเนินการสัมภาษณ 

 

2. ขั้นตอนการสัมภาษณหรือ EDFR รอบท่ี 1 

 ในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญน้ัน ผูวิจัยไดสงหัวขอการสัมภาษณไปยังผูเช่ียวชาญกอนทีจ่ะ

ไปสัมภาษณ เพื่อผูเช่ียวชาญจะไดเตรียมตัวศึกษาในประเด็นตางๆ วางแผนและเตรียมขอมูล

ประกอบการสัมภาษณ การสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเปดและไมช้ีนํา โดยมุงเนนเพ่ือศึกษาหา

อนาคตภาพดานที่คาดวานาจะมีโอกาสเกิดข้ึนจริง ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทุกทานดวย

ตนเอง พรอมจดบันทึก และใชการบันทึกเสียง บันทึกภาพ โดยไดรับอนุญาตจากผูเช่ียวชาญ และ

ในขณะทําการสัมภาษณ ผูวิจัยใชการทบทวนคําตอบและสรุปประเด็นใหผูเชี่ยวชาญเปนระยะๆ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ี คือ แนวสัมภาษณ (EDFR รอบที่1) โดยการกําหนดกรอบในการ

สัมภาษณ ในเรื่องของกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการบริหารจัดการ 

POSDCORB มาประยุกตในการต้ังคําถามสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และผูวิจัยไดเพิ่มในเรื่องของนโยบาย

ภาครัฐ เน่ืองจากพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย เปนหนวยงานของรัฐ ดังน้ันหากรัฐบาลมี

หลักการหรือแนวคิดในการดําเนินการเชนไร พิพิธภัณฑจะตองมีการปรับใหสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงขอ

เพิ่มอีกหน่ึงขอ ในสวนของนโยบายภาครัฐ แนวสัมภาษณประเด็นหลักทั้งหมด 9 ขอ ดังน้ี 

1. ดานการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

2. ดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ 

3. ดานการเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพพิิธภัณฑ 
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4. ดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

5. ดานการจัดแสดงและการใหบริการ 

6. ดานการจัดการความรู 
7. ดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ 

8. ดานธุรกิจพิพิธภัณฑ 

9. ดานนโยบายภาครัฐ 

 ระยะเวลาในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญแตละทานแตกตางกันออกไป ชวงเวลาในการ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

 

 แนวทางการสัมภาษณ หรือ EDFR รอบท่ี 1 

 ในวันนัดสัมภาษณ เมื่อไปถึงสถานที่นัดหมายแลว เมื่อไดรับการอนุญาตใหเริ่มสัมภาษณ 

ผูวิจัยจะแนะนําตัวและเกริ่นนําเกี่ยวกับงานวิจัยที่ศึกษา รวมไปถึงขออนุญาตนําเสนองานวิจัยเอกสาร 

บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 พอสังเขป โดยนําเสนอวัตถุประสงคเพื่อการทบทวน และลําดับภาพใหผูเช่ียวชาญ

ทราบกอนในเบื้องตนจากน้ันจึงเริ่มทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามแนวสัมภาษณที่ไดเตรียมไว 

 

3. ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห สังเคราะห ดวยเทคนิค

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหสังเคราะห ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งหมด ทําการวิเคราะห สังเคราะห ความคิดที่เหมือนหรือแตกตางกัน 

โดยที่ผูวิจัยพยายามรักษาคําพูดของผูใหสัมภาษณไวใหมากที่สุด กอนนํามาจัดกลุม จัดประเด็นที่มี

ความคลายคลึงกันไวกลุมเดียวกัน 

 

4.ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหเน้ือหา สรางเปนขอคําถาม

มาตราประเมินคาแบบลิเคิท ต้ังแต 1-5 คือ จากนอยที่สุด จนถึงมากที่สุด แทนคาเปนตัวเลขจาก 1, 

2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ ผูวิจัยจัดกรอบขอคําถามจากการสัมภาษณจํานวนขอในแตละดาน ดังน้ี 

1. ดานการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑจํานวน 7 ขอ 

2. ดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑจํานวน 8 ขอ 

3. ดานการเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพพิิธภัณฑจํานวน 7 ขอ 

4. ดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ จํานวน 7 ขอ 

5. ดานการจัดแสดงและการใหบริการ จํานวน 8 ขอ 
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6. ดานการจัดการความรู จํานวน 8 ขอ 

7. ดานกจิกรรมพิพิธภัณฑ จํานวน 9 ขอ 

8. ดานธุรกิจพิพิธภัณฑ จํานวน 8 ขอ 

9. ดานนโยบายภาครัฐ จํานวน 7 ขอ 

 

5. ขั้นตอนการทํา EDFR รอบท่ี 2  

 เมื่อสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลวผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเทคนิคEDFR รอบที่ 2 โดย

การนําสงแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญดวยตนเอง ในแบบสอบถามน้ีผูเช่ียวชาญจะทราบขอมูลแนวโนม

จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทุกคนผนวกกับคําตอบของตนเอง ผูเช่ียวชาญจะพิจารณาตอบคําถาม

แนวโนมแนวทางการพัฒนาที่ผูเช่ียวชาญเคยใหไวจากการสัมภาษณเพื่อเปนการยืนยันคําตอบเดิม 

 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญแลวนํามาวิเคราะหหาคารอยละ คามัธยฐาน 

และคาพิสัยระหวางควอไทล และคํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 

คาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณไดของแนวโนมใดที่มีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาความ

คิดเห็นของกลุมน้ันผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คาพิสัยระหวางควอไทลใดมีคามากกวา 

1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมน้ันผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 

2548) 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญใชการวิเคราะหเน้ือหา ซึ่งจะกระทํา

ต้ังแตการเก็บขอมูล และกระทําหลังจากจากการเก็บขอมูลไดทั้งหมด โดยจําแนกขอมูลตามกรอบ

ความคิดของการวิจัย การวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามในข้ันตอนการทํา EDFR รอบที่ 2 ซึ่งเปน

ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน 

และคาพิสัยระหวางควอไทล โดยกําหนดเกณฑดังน้ี 

5.1 แบบสอบถาม ใหคา 5 ระดับ โดยใหนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

  1 หมายถึง ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดนอยที่สุด 

  2 หมายถึง ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู    

การเรียนรูตลอดชีวิตไดนอย 

  3 หมายถึง ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู 

การเรียนรูตลอดชีวิตไดปานกลาง 

  4 หมายถึง ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู   

การเรียนรูตลอดชีวิตไดมาก 
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  5 หมายถึง ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู   

การเรียนรูตลอดชีวิตไดมากที่สุด 

5.2 คามัธยฐาน ที่คํานวณไดจากคําตอบของกลุมผูเช่ียวชาญ เกณฑความเปนไปไดหรือ

แนวโนมแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดข้ึน พิจารณาในระดับมาก และมากที่สุด คือ คาคะแนนมัธยฐาน 

ต้ังแต 3.50-5.00 โดยการแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี(ธีระวัฒน จันทึก, 2556) 

  อยูในชวง 1.00-1.49  ผูเช่ียวชาญเห็นวาขอความน้ันมีแนวโนมที่จะเปนไปไดนอยที่สดุ 

  อยูในชวง 1.50-2.49  ผูเช่ียวชาญเห็นวาขอความน้ันมีแนวโนมที่จะเปนไปไดนอย 

  อยูในชวง 2.50-3.49  ผูเช่ียวชาญเห็นวาขอความน้ันมีแนวโนมทีจ่ะเปนไปไดปานกลาง 

  อยูในชวง 3.50-4.49  ผูเช่ียวชาญเห็นวาขอความน้ันมีแนวโนมที่จะเปนไปไดมาก 

  อยูในชวง 4.50-5.00 ผูเช่ียวชาญเห็นวาขอความน้ันมีแนวโนมที่จะเปนไปไดมากที่สดุ

  

  สูตรการหาคามัธยฐาน 

 

  Md. = L+I (N

2 –  ∑F1) 

     F2 
  เมื่อ L คือ ขอบลางของอันตรภาคช้ันที่มีมัธยฐานอยู 

   I คือ ความกวางของอันตรภาคช้ัน 
                       ∑F1

 คือ  ผลบวกของความถ่ีของอันตรภาคช้ันที่มีคานอยกวาอันตรภาค

ช้ันที่มีมัธยฐานอยู 

             คือ  ตําแหนงมัธยฐานของขอมูล 

           F2 คือ  ความถ่ีของอัตรภาคช้ันที่มีมัธยฐานอยู 
 

  สูตรการหาคาฐานนิยม 
 

 Mo. = L+I
d1d1+d2  

  เมื่อ L คือ  ขอบลางของอันตรภาคช้ันที่มีมัธยฐานอยู 

   I คือ  ความกวางของอันตรภาคช้ัน 

               d1 คือ  ผลตางของความถ่ีของช้ันที่มีฐานนิยมอยูกับช้ันที่มีขอมลูตํ่ากวา 

               d2 คือ  ผลตางของความถ่ีของช้ันที่มีฐานนิยมอยูกับช้ันที่มีขอมูลสูงกวา 
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5.3 คาพิสัยระหวางควอไทล ผูวิจัยคํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 

(Q1) กับควอไทลที่ 3 (Q3) คาพิสัยระหวาง ควอไทลที่คํานวณไดของแนวโนมใดที่มีคานอยกวาหรือ

เทากับ 1.50 ซึ่งเปนเกณฑที่ยอมรับไดวาผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นทีส่อดคลองกัน คาพิสัยระหวางค

วอไทลของแนวโนมใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวา ความคิดเหน็ของกลุมผูเช่ียวชาญน้ันไมสอดคลองกนั 

  สูตรท่ีใช  IQR = Q3-Q1 

  สูตรการหาคา Q1  และ Q3  โดยคํานวณไดจากสูตรการหาคา Median  

แตเปลี่ยนจาก 
N

2    เมื่อหาคา Q1  แทนดวย N

4 

  หาคา Q3  แทนดวย 
3

4 N 

  ดังน้ี 

  สูตรการหาคา Q1 
 

 

 

  สูตรการหาคา Q3 
 

  เมื่อ L คือ ขีดจํากัดลางของช้ันที่มีอยู Q1 อยู 

   F คือ ความถ่ีสะสมกอนช้ันที่มี Q1 อยู 

   f คือ ความถ่ีของช้ันที่มี Q1 อยู 

   I คือ ขนาดของอันตรภาคช้ัน 

5.4 ภาพอนาคตที่พึงประสงคจะเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตจะพิจารณาจากคาคะแนนความถ่ีเปนรอยละ 5 ข้ึนไป 

 

6.ขั้นตอนการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 ข้ันตอนน้ี เมื่อผูวิจัยไดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมาจากกบ

วนการวิจัย EDFR แลวน้ัน นํามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาวิเคราะหเน้ือหาวา

สามารถเปนแนวทางที่เหมาะสมไดหรือไม โดยใชวิธีการพิจารณา (IOC) จากการพิจารณาของ

ผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑ จํานวน 3 คน เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อการเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต และวิธีตางๆ เหลาน้ีสามารถเกิดข้ึนไดจริงหรือไม 

 โดยมีเกณฑการพิจารณาในการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 ให 1  คะแนน   หมายความวา เมื่อเห็นวาแนวทางมีความเหมาะสม 

  0  คะแนน   หมายความวา เมื่อไมแนใจวามีความเหมาะสม 
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  -1 คะแนน   หมายความวา เมื่อเห็นวาไมมีความเหมาะสม 

 จากน้ันนําผลคะแนนเหลาน้ีมาคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลองความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 IOC = 
∑ R 

N
 

 ∑ R= คะแนนรวมที่เช่ียวชาญแตละคนให 

 N = จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 จากการคํานวณดังกลาว ถาคา IOC  มีคา 0.5 ข้ึนไป แสดงวาแนวทางในการพัฒนา

พิพิธภัณฑแนวทางน้ันมีความเหมาะสม และหากไดคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาแนวทางในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑน้ันใหม หรือตัดทิ้งไป  

7. ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต 

 เปนข้ันตอนการวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมแนวทางการพัฒนาที่เปนไปไดมากทีส่ดุ และมี

ความสอดคลองกันทางความคิดของผูเช่ียวชาญ จากน้ันทําการเรียบเรียงและสรุปเปนอนาคตภาพที่

เปนแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยขอสรุปข้ันตอนการวิจัยตางๆ 

ไดดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 แสดงข้ันตอนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

ปฏิเสธ (No) 

ยอมรับ(Yes) 

กําหนดและเตรียม

ผูเชี่ยวชาญ 

EDFR 

รอบท่ี 1 

วิเคราะหสังเคราะห

ขอมูล 

สรางเครื่องมือ

แบบสอบถาม 

EDFR 

รอบท่ี 2 

แนวทางการพัฒนาเพื่อการเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ทบทวนวรรณกรรม 

เริ่มตน 

จริยธรรมการวิจัยในคน 

  สิ้นสุด 

IOC 3 คน 
ปฏิเสธ (No) 

ยอมรับ(Yes) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในบทน้ีผูวิจัยนําเสนอประเด็นจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและแนวโนมที่เปนไปไดใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑฯ ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โดยนําเสนอ ดังน้ี 

 

1. ประเด็นแนวโนมสําคัญตามท่ีผูเชี่ยวชาญใหไว ตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ 

 ผูวิจัยไดสัมภาษณผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุม

ผูเช่ียวชาญที่มีบทบาทอํานาจ หนาที่ ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพิพิธภัณฑฯ 2) กลุม

ผูเช่ียวชาญผูที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ  3) กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการพยาบาล 

เชน อาจารย หรือพยาบาลวิชาชีพ ดังน้ันผูวิจัยขอนําเสนอคําตอบของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

 1.1 การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for 

museum identity) จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องของการเปน

โรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย การเปนจุดเริ่มตนของวิชาชีพพยาบาล สิ่งเหลาน้ีสะทอน

ถึงการสืบสานประวัติศาสตรของวิชาชีพพยาบาลไดเปนอยางดี   

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “พิพิธภัณฑแตละแหงมีการจัดแสดงที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว และพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยของคณะฯ น้ัน มีอัตลักษณในดานการพยาบาล โดยเฉพาะประวัติความเปนมาของ

การพยาบาลไทย ต้ังแตการพยาบาลในสมัยอีตเรื่อยมา วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร รวมทั้งหลักสูตร

การเรียนการสอน ซึ่งสามารถเปนจุดขายที่มีความแตกตางใหแกพิพิธภัณฑฯ ไดเปนอยางดี และ

แนวทางการรักษาอัตลักษณใหคงอยูไว โดยการสรางคุณคาของอัตลักษณตั้งแตใหนักศึกษาที่เรียน

พยาบาลไดทราบความเปนมาของการพยาบาลไทย การสรางแรงจูงใจ การปลูกฝง อาจะเปนกิจกรรม

ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริม” (ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 

     “พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีอัตลักษณในดานการเปนแหลงรวบรวมขอมูล

ที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล และเปนแหลงเก็บรวบรวมหลักฐานขอมูลทางประวัติศาสตร 

การรักษาอัตลักษณเหลาน้ันใหคงอยูสามารถทําไดโดยการสราง Brand ที่เปนเอกลักษณของ

พิพิธภัณฑเอง และทําการสื่อสารใหบุคคลภายนอกไดรับรูขอมูล” (ผูเช่ียวชาญที่ 4, 2557) 
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  “อัตลักษณของพิพิธภัณฑ คือ การพยาบาลและการผดุงครรภ  และสิ่งสําคัญคือ

การรวบรวมประวัติการกอต้ังโรงเรียน การริเริ่มการผดุงครรภแผนใหม และสิ่งที่เปนจุดขายของ

พิพิธภัณฑแหงน้ี คือ ความภาคภูมิใจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนศิษยเกาของ

โรงเรียนน้ี และทางพิพิธภัณฑไดเก็บรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวของกับพระองคไวอยางดี รวมทั้งการเก็บ

สิ่งของที่บรรพบุรุษไดเก็บอุปกรณเครื่องมือการแพทยการพยาบาลมาไวอยางดี และการเก็บรักษา  

อัตลักษณเหลาน้ันใหคงอยูตองบํารุงรักษาใหคงสภาพไวอยางดี และเก็บไวใหเปนระบบ” (ผูเช่ียวชาญที่ 

7, 2556)  

  “อัตลักษณคือการมีอุปกรณจริง ของจริง เปนประวัติศาสตรตนกําเนิดของวิชาชีพ

พยาบาล และเปนที่แรกของพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับการพยาบาลไทย การรักษาอัตลักษณเหลาน้ี คือ 

การเก็บรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรตางๆ ใหเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ” (ผูเช่ียวชาญที่ 8, 2557) 

  “การสืบสานประวัติวิชาชีพพยาบาล และการเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของไทย 

เปนอัตลักษณของพิพิธภัณฑน้ี การเก็บรักษาอัตลักษณเหลาน้ี ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธให

บุคคลทั่วไปทราบมากข้ึน และการจัดกิจกรรมหรือจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ เพื่อการเผยแพร

พิพิธภัณฑในอีกทางหน่ึง”  (ผูเช่ียวชาญที่ 9, 2557) 

  “อัตลักษณของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย มีความโดดเดนในดานรูปภาพ

และวัตถุที่ใชในการแสดง และเปนวัตถุเครื่องใชที่มีบทบาทและความสําคัญตอวิชาชีพพยาบาล และ

การรักษาอัตลักษณ ควรมีการดูแลรักษาและการอนุรักษวัตถุใหอยูในสภาพดี” (ผูเช่ียวชาญที่ 11, 

2556) 

  “เปนโรงเรียนที่มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน ควบคูมากับโรงพยาบาลศิริราชและเปน

สถาบันการศึกษาพยาบาล ที่กอต้ังข้ึนโดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และการรักษาอัต

ลักษณน้ันควรแสดงใหเห็นถึงคุณคาและคุณประโยชนของการศึกษาพยาบาล เพื่อใหรุนหลังไดภาคภูมิใจ 

เห็นคุณคา และรวมกันสรางคุณประโยชนดานการสาธารณสุขตอไป” (ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2556)  

1.2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation) สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ

และวัตถุพิพิธภัณฑ (Valuation) คุณคาของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ดังความเห็นของ

ผูเช่ียวชาญน้ัน คุณคามาจากความภาคภูมิใจของวิชาชีพพยาบาล การจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่ทรงคุณคา

สามารถเปนแหลงศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรไดอยางดี  

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “คุณคาของวัตถุในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีคุณคาดานจิตใจ การรักและ

ภูมิใจในวิชาชีพ การสรางจิตสํานึกการเปนผูใหรวมถึงความกาวหนาของวิชาชีพการพยาบาล”

(ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 
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  “วัตถุที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑน้ัน มีคุณคาในดานการแสดงถึงความเปนเอกลักษณ

ของวิชาชีพพยาบาลตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สาเหตุที่เปนเชนน้ีเพราะวาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาล

ไทยเปนพิพิธภัณฑแหงแรกที่จัดต้ังข้ึนมาเพื่อจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติและวิวัฒนาการของ

วิชาชีพพยาบาล ซึ่งคุณคาเหลาน้ีสามารถชวยเพิ่มศักยภาพในการจัดการพิพิธภัณฑ เพราะการมีวัตถุ

จัดแสดงจะชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและความนาสนใจใหกับผูเขาชม” (ผูเช่ียวชาญที่ 4, 2557) 

  “พิพิธภัณฑน้ีใหคุณคาทางใจและความภาคภูมิใจ ซาบซึ้งศรัทธาในสมเด็จพระศรี

พัชรินทราบรมราชินีนาถ กอกําเนิดโรงเรียนพยาบาล ทําใหประชาชนของพระองคไดมีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี ทั้งน้ีการจะชวยเพิ่มศักยภาพของผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ คือ การถายทอดในสิ่งเหลาน้ี

ใหกับนักศึกษาพยาบาล ทําใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีคุณคาดานจิตใจ ความภาคภูมิใจ เพราะมี

ประวัติศาสตรที่ยาวนาน สวนศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ ควรหาหลักฐานและเอกสารสําคัญ

ตางๆ มาเก็บไวในพิพิธภัณฑเพิ่มมากข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 8, 2557) 

  “คุณคาอยูที่การจัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือการแพทยและการพยาบาลที่

ปจจุบันไมไดใชงานแลว” (ผูเช่ียวชาญที่ 9, 2557) 

   “วัตถุภายในพิพิธภัณฑมีคุณคาดานประวัติศาสตรการพยาบาล ทําใหทราบวามี

ประวัติความเปนมาอยางไร ซึ่งเปนประวัติที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล”(ผูเช่ียวชาญท่ี 10, 

2556) 

  “พิพิธภัณฑแหงน้ีมีคุณคาทางวัฒนธรรม เพราะปจจุบันพิพิธภัณฑหลายแหงที่เกิดข้ึน 

จะเปนสื่อมัลติมีเดียซะเปนสวนใหญ แตพิพิธภัณฑแหงน้ีมีสิ่งของและวัตถุที่เปนของจริงและเปนของที่

มีคุณคา” (ผูเช่ียวชาญที่ 11, 2556) 

   “พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนแหลงการศึกษาคนควาดานประวัติและวิวัฒนาการที่ดี มีการ

รวบรวมขอมูลหลักฐาน ซึ่งมีทั้งของจริงและของจําลอง มาจัดแสดงทําใหรูขอมูลที่มีหลักฐานอางอิงที่

มีคุณคามากมาย” (ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2556) 

1.3 การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ 

(People empowerment) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา การเสริมสรางศักยภาพของผูดูแลจัดการ

พิพิธภัณฑน้ัน ควรมีความรูในดานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในทุกๆ ดาน และสิ่งสําคัญของการ

ทํางาน คือ การมีใจรักในงาน 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “ผูดูแลควรมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ในทุกๆเรื่อง และ

สิ่งสําคัญคือการมีใจรักในการดูแลพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย” (ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 
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  “ควรเปดใหสังคมมีสวนรวมกับพิพิธภัณฑมากข้ึน และควรมีความรูความสามารถใน

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ รวมทั้งการวางแผนการจัดการและการใหบริการ สิ่งสําคัญคือ ตองมี

ความรูดานประวัติศาสตร” (ผูเช่ียวชาญที ่4, 2557) 

   “ตองเพ่ิมศักยภาพในการสะสมสิ่งของวัตถุจัดแสดงที่ตอไปจะกลายเปนอดีต และ

ควรมีความรูในการบริหารจัดการ และมีใจรักในดานน้ี” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “พิพิธภัณฑควรมีผูดูแลระบบทั้งหมดของพิพิธภัณฑ และควรมีความสามารถในดาน

การบริหารและดานบริการ” (ผูเช่ียวชาญที่ 8, 2557) 

  “ควรเพ่ิมนโยบายการบริหาร คือ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑในทุกๆ ดาน เชน 

การจัดหา การจัดเก็บ การดูแลรักษาวัตถุ การจัดระบบ เปนตน เพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 

9, 2557) 

  “ผูดูแลควรมีทักษะในการจัดแสดงใหมีรูปแบบการสื่อสารกับผูเขาชมไดอยางดี”

(ผูเช่ียวชาญที่ 10, 2556) 

  “การเพ่ิมศักยภาพของพิพิธภัณฑฯ อาจเปนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธนักเรียน

พยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใหทราบประวัติความเปนมา และผูดูแลควรมีความรูความสามารถเพื่อใหเกดิ

กิจกรรมที่ดีตอไป” (ผูเช่ียวชาญที่ 11, 2556) 

  “นโยบายการบริหารตองสอดคลองเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู และผูดูแลตองมีความรู

ความเขาใจ มีใจรัก และมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี”

(ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2556) 

1.4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection manage-

ment) การจัดการวัตถุภายในพิพิธภัณฑน้ัน ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวามีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง 

แตยังขาดการเช่ียวชาญในเรื่องของการวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดีและการดูแลรักษา เพื่อใหเปน

พิพิธภัณฑที่มีประสิทธิภาพตอไป 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “การจัดการทรัพยากรหรือการจัดการวัตถุยังขาดประสิทธิภาพ  เน่ืองจากยังไมมี

ระบบการจัดเก็บเอกสาร ยังไมไดมาตรฐาน การวางแผนตองเริ่มต้ังแตในเรื่องของสถานที่ และควรมี

ระบบสารสนเทศเขามาเกี่ยวของเพ่ือความสะดวกในการหาขอมูล” (ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 

  “ระบบการจัดการทรัพยากรหรือการจัดการวัตถุภายในพิพิธภัณฑในปจจุบัน มี

ความเหมาะสมในระดับหน่ึง แตยังคงเปนพิพิธภัณฑในลักษณะของการสื่อสารทางเดียวกับคนกลุมเดียว 

ขาดการวางแผนการตลาด เพื่อใหสามารถขยายกลุมเปาหมายที่จะเขาชมพิพิธภัณฑ ควรวาง

แผนพัฒนาระบบการจัดแสดง การบริหารจัดการในทุกๆ ดาน” (ผูเช่ียวชาญที่ 6, 2557) 
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   “ขอจํากัดของพิพิธภัณฑแหงน้ี ในเรื่องของสถานที่ และการควบคุมความช้ืนหรือ

อุณหภูมิยังไมดีพอ สวนการจัดการในอนาคตน้ัน มันคือความทายทาย ควรระบุในแผนงานของคณะฯ 

ตอไป วาจะดําเนินการเชนไร” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “พิพิธภัณฑควรพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรใหอยูในรูปแบบของระบบ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อความสะดวกและเปนระบบสากล” (ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2556) 

   “ปจจุบันการจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในทุกๆ ดาน การวางแผนพัฒนา

ควรบรรจุอยูในแผนพัฒนาคณะฯ ดานศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณองคกร อยางตอเน่ือง” (ผูเช่ียวชาญ

ที่ 13, 2557) 

  “ในปจจุบันการจัดการทรัพยากรหรือการจัดการวัตถุภายในพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย มีประสิทธิภาพระดับหน่ึง แตคิดวายังไมดีพอ ควรมีการวางแผนการพัฒนาการจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยอาจเชิญผูเช่ียวชาญมาเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน” (ผูเช่ียวชาญ

ที่ 14, 2557) 

  “มีประสิทธิภาพในอนาคตควรมีการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บใหเปนระบบมากยิง่ข้ึน 

มีการเรียงลําดับเรื่องราวความเปนมา และมีการแยกประเภทใหถูกตอง” (ผูเช่ียวชาญที่ 15, 2557) 

  “ระบบการดูแล ระบบการจัดเก็บ ระบบการสงวนรักษาวัตถุ คอนขางเก็บในสภา  

ที่ดีแลว แตยังขาดการประชาสัมพันธ และการจัดทําคําบรรยายเปนภาษาอังกฤษ” (ผูเช่ียวชาญที่ 16, 

2557) 

1.5 การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation & 

Services) พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย มีการจัดแสดงที่เหมาะสมในสวนของการจัดแสดงที่

เปนวัตถุจัดแสดงที่เปนของจริง แตสิ่งที่ผูเช่ียวชาญลงความเห็นไวในทางเดียวกัน คือ ควรเพ่ิมในเรื่อง

ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อมัลติมีเดียตางๆ มาจัดแสดงเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเขาชม

ไดมากข้ึน 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑเปนแบบเรียบงาย วัตถุจัดแสดงเปนของจริง แตยัง

ขาดความหลากหลายของส่ือที่ทันสมัย” (ผูเช่ียวชาญที่ 1, 2557) 

   “พิพิธภัณฑแหงน้ีมีการจัดแสดงแบบเดิม ต้ังแต 15-16 ปมาแลว ในยุคน้ันถือวา

เปนการจัดแสดงที่สวยงาม คลาสสิก แตหากในปจจุบันจะใหมีความนาสนใจมากข้ึน อาจตองมี

เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดแสดง” (ผูเช่ียวชาญที่ 2, 2557) 
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  “การจัดแสดงและบริการของพิพิธภัณฑ มีคนรูจักกลุมเล็กๆ ที่อยูในวิชาชีพพยาบาล

หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ การปรับปรุงควรเปนสิ่งที่ดีที่ควรทําอยางย่ิง โดยตองหาวิธีการทําใหคนรูจัก

มากกวาน้ี รวมทั้งการจัดแสดงโดยสื่อที่ทันสมัยมากข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 6, 2557) 

  “การจัดแสดงเปนสัดสวนที่ชัดเจน มีทั้งวัตถุที่เปนของจริง ตําราเอกสาร อุปกรณ

เครื่องใชตางๆ แตละช้ินมีคุณคาที่นาสนใจ สวนที่ควรเพ่ิมเติม ควรทําเปนหองจัดแสดงที่กวางขวาง 

และปายบรรยายควรเปนแบบถาวร” (ผูเช่ียวชาญที่ 11, 2556) 

  “ควรเพิ่มพื้นที่สําหรับการจัดแสดงหองสุดทายกอนออกพิพิธภัณฑ เชน เพิ่มความ

ประทับใจและขอคิดเพื่อการพัฒนา” (ผูเช่ียวชาญที่ 13, 2557) 

  “ควรปรับปรุงในเรื่องของการนําเสนอรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจมากขึ้น เพื่อให

พิพิธภัณฑของเราดีที่สุด” (ผูเช่ียวชาญที่ 14, 2557) 

  “การจัดแสดงและการบริหารมีความเหมาะสมดีแลว หากปรับปรุงควรปรับปรุงใน

เรื่องของพ้ืนที่ที่จัดแสดง เน่ืองจากมีบริเวณคอนขางจํากัด อาจไมสามารถรองรับหรือใหขอมูลไดอยาง

ทั่วถึง” (ผูเช่ียวชาญที่ 15, 2557) 

  “การจัดแสดงและการบริการ ยังขาดการประชาสัมพันธที่ทําใหคนนอกคณะฯ มา

เย่ียมชม อาจเพ่ิมความอลังการ ความต่ืนตาต่ืนใจในพิพิธภัณฑ” (ผูเช่ียวชาญที่ 16, 2557) 

1.6 การจัดการความรู (Knowledge management) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานการจัดการความรู (Knowledge management) 

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย เปนแหลงคนควาหารูในเรื่องของ

วิชาชีพพยาบาล แตหากจะเปนการจัดการความรู พิพิธภัณฑควรปรับปรุงในเรื่องของการเปนตนแบบ

แหลงศึกษาดูงานดานวิชาชีพพยาบาลและถายทอดความรูใหกับคนหลายกลุมมากย่ิงข้ึน รวมทั้งการ

จัดเก็บเปนแหลงขอมูลความรูในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีการเผยแพรความรูทางดานวิชาชีพพยาบาลแก

เยาวชนรุนหลัง  

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีการสงเสริมใหความรูในหลายๆ เรื่อง แตควร

ปรับปรุงเน้ือหาสาระที่เขมขน ในแตละยุคสมัย เพื่อจัดแสดงในรูปแบบตางๆ ตอไป ใหเกิดความ

นาสนใจ” (ผูเช่ียวชาญที่ 5, 2557) 

  “ลักษณะการจัดแสดงตางๆ ในพิพิธภัณฑ เปนลักษณะของการใหความรู ใน

เรื่องราว ที่เกี่ยวของกับประวัติการพยาบาล ตลอดจนวิวัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร แมวาจะมี

การจัดแสดงไวอยางเปนลําดับข้ันตอนแลวก็ตาม แตอาจจะยังขาดประเด็นรายละเอียดซึ่งยังคงตอง

อาศัยผูรูในการใหรายละเอียด ซึ่งหากผูรูไมอยู ประเด็นเหลาน้ันจะหายไป ดังน้ัน จึงควรใหมีการ
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จัดการความรู โดยนําความรูที่เปนความรูเฉพาะคนออกมาบันทึกใหเปนความรูจากรุนสูรุนตอไป” 

(ผูเช่ียวชาญที่ 6, 2557) 

  “พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนแหลงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาในกลุมวิชาชีพ

พยาบาลอยูแลว แตหากเพ่ิมกลุมนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายก็จะสามารถชวยใหการถายทอด

วิชาชีพมีความนาสนใจข้ึน ทั้งน้ี อาจใหมีเวบไซตพิพิธภัณฑที่มีการอัพเดตความเคลื่อนไหว เพื่อใหเปน

แหลงในการศึกษาขอมูลอีกทางหน่ึง หรืออาจจัดใหมีการเสวนาเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน” 

(ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “มีการใหความรูเกี่ยวกับประวัติการพยาบาลและบุพการีทางการพยาบาลที่แฝง

ความมีจริยธรรม ความมุงมั่น การเสียสละเพ่ือการพัฒนา ควรปรับปรุงในสวนของบอรดนิทรรศการ

ใหเนนเฉพาะดานเพื่อกระตุนจิตสํานึกในแตละดานของเยาวชนรุนหลัง”(ผูเช่ียวชาญที่ 13, 2557) 

  “ภาพและวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑและวัตถุตางๆ จะมีปายอธิบายประกอบ 

เพื่อแสดงรายละเอียดหรืออธิบายความเปนมาของภาพหรือวัตถุน้ันๆ และควรมีการจัดการความรู    

โยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชเพ่ือการนําเสนอเพื่อเปนการดึงดูดและสรางความสนใจ

ใหแกเยาวชน” (ผูเช่ียวชาญที่ 15, 2557) 

  “พิพิธภัณฑเปนการสงเสริมใหความรู ควรจัดการในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ

ใหนักศึกษาทุกคนเขาเย่ียมชมและใหความรู ประวัติความเปนมา ในช้ันปที่ 1 หรือ 2 เพื่อปลูกฝง

ความเปนมาของวิชาชีพพยาบาล” (ผูเช่ียวชาญที่ 16, 2557) 

1.7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย มีแหลงความรูที่คอนขางชัดเจน จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คือ การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันตางๆ เพื่อใหบุคคล

ทั่วไปรูจักพิพิธภัณฑแหงน้ีมากข้ึน 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “กิจกรรมของพิพิธภัณฑที่อยากใหมีคือการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑใหบุคคลทั่วไป

รูจักพิพิธภัณฑของเรามากข้ึน”(ผูเช่ียวชาญที2่, 2557) 

  “ควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและช่ัวคราว และจัดแสดงนิทรรศการเคลือ่นที ่

เพื่อเปนอีกชองทางหน่ึงในการเผยแพรความรูที่มีอยูในพิพิธภัณฑและควรจัดทําสื่อประเภทตางๆ เพื่อ

เผยแพรความรู” (ผูเช่ียวชาญที่ 4, 2557) 

  “อยากใหมีการทําแผนการตลาด โดยเพ่ิมกลุมลูกคานอกเหนือจากวิทยาลัยพยาบาล 

หรือคณะพยาบาลศาสตรตางๆ ใหครอบคลุมกลุมวิชาที่เพิ่มข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 6, 2557) 
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  “กิจกรรมพิพิธภัณฑที่อยากใหมี คือ การเปด Open Museum คลายกิจกรรม 

Open House โดยใหนักเรียน มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และเปดโอกาสใหคนทั่วไปรูจักพิพิธภัณฑ

มากข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “อยากใหมีการทําการประชาสัมพันธ เชิญชวนและแนะนําแกนักศึกษาใหมทุกกลุม

ใหทราบวาคณะฯ มีพิพิธภัณฑแหงน้ี รวมทั้งแนะนําแกอาจารยและบุคลากร หรืออาจมีการทําสื่อ

เผยแพรความรู รวมทั้งการสรางเครือขายกับแหลงอื่นๆ และสิ่งสําคัญที่อยากใหพิพิธภัณฑแหงน้ีมี คือ 

อุปกรณชวยใหผูเขาชมสามารถเดินชมไดเอง โดยฟงเสียงบรรยายจากเครื่อง Audio Guide” 

(ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2557) 

  “อยากใหมีการจัดนิทรรศการ “จากอดีต-สูปจจุบัน สูการพัฒนาในอนาคตของการ

พยาบาลไทย” เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรูจักวิชาชีพพยาบาลมากข้ึนเพราะเราคือตนกําเนิดของวิชาชีพ

พยาบาลมากข้ึน” (ผูเช่ียวชาญที่ 13, 2557) 

  “อยากใหพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย มีการวางแผนโครงการดังน้ี 1) ต้ัง

กรรมการและที่ปรึกษาในการทํางานโดยมีวาระการทํางาน 4 ป เพื่อคิดกิจกรรมและการหาขอมูลเพิ่ม 

2) หางบประมาณสนับสนุน 3) การดูแลรักษา 4) วิธีการนําเสนอและการประชาสัมพันธ” 

(ผูเช่ียวชาญที่ 15, 2556) 

  “อยากใหมีการวางแผนการประชาสัมพันธ ทางโทรทัศน วิทยุ และเปดใหเขาชม

ตลอดเวลา” (ผูเช่ียวชาญที่ 16, 2557) 

1.8 ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) การดําเนิน

ธุรกิจพิพิธภัณฑ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน เห็นวาเปนสิ่งจําเปนเพื่อการมี

รายไดของพิพิธภัณฑ ดังน้ันอาจจัดทําเปนของที่ระลึกตางๆ เพื่อใหไดงบประมาณในการบริหาร

จัดการในทุกๆ ดานของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “งบประมาณมีสวนสําคัญมากพอสมควรในการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑฯ 

เพราะตองใชทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดเตรียมสถานที่ การซอมแซมเอกสาร วัสดุตางๆ ไมให

เสื่อมสภาพ การหารายไดเปนสิ่งจําเปน อาจทําในรูปของการบริจาค หรือาจมีการผลิตสินคาที่เปน

ของที่ระลึกจําหนาย หรือาจเปนหนังสือเลาเรื่องราวของการพยาบาลไทย” (ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 

  “งบประมาณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเปนสิ่งที่จําเปน และตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก ดังน้ัน การดําเนินธุรกิจพิพิธภัณฑจึงเปนสิ่งที่จําเปน เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑตองเปลี่ยนบทบาทใหมเปนผูประกอบการทางธุรกิจบริการสงัคมเพือ่หา

รายไดเพิ่มข้ึนกวาแตกอนที่เปนองคกรแบบไมแสวงหาผลกําไร อาทิเชน การขายบัตรเขาชม การเก็บ
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คาเชาพื้นที่หรือใหบริการ รวมถึงการขายสินคาและผลิตภัณฑตางๆ นอกจากน้ียังอาจเปดบริการให

เชาช้ินงานศิลปะ/วัตถุ หรือชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ รวมถึงการมองหาแหลงทุนสนับสนุนทั้งขนาดใหญ

อยางมูลนิธิและองคกรดานวัฒนธรรม หรือแหลงทุนขนาดเล็กผานชองทางของเครือขายสังคมออนไลน 

อาทิ Google wallet หรือ Paypalซึ่งเนนระดมทุนจากมหาชนดวยการบริจาคเงินเพียงเล็กนอยผาน

วิธีการสงขอความ SMS ทางโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออุปกรณสื่อสารอื่นๆ” (ผูเช่ียวชาญที่ 4, 2557) 

  “งบประมาณมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการเปนอยางมาก การจัดแสดงตางๆ 

จําเปนตองมีงบประมาณในการปรับปรุงเพื่อใหการนําเสนอมีความทันสมัย เมื่อมีการลงทุนก็เปนที่มา

ของการหารายได เพื่อใหเกิดความตออเน่ืองในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งจัดแสดงใหมีความ

เหมาะสมอยูตลอดเวลา เปนลักษณะของพิพิธภัณฑที่มีชีวิต” (ผูเช่ียวชาญที่ 6, 2557) 

   “ธุรกิจพิพิธภัณฑจะดําเนินการไดตองอาศัยงบประมาณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนแนนอน 

และการหารายไดและดําเนินการธุรกิจของพิพิธภัณฑคือ การทําของที่ระลึกตางๆ พวงกุญแจ ปากกา 

แมกเนต” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “งบประมาณเปนสิ่งสําคัญ และเปนเรื่องยากที่พิพิธภัณฑจะหารายไดดวยตัวเอง 

ตองพึ่งหนวยงานของรัฐ โดยเก็บคาเขาชม หรือ อาจจะทําเปนเหรียญที่ระลึกของพิพิธภัณฑ”

(ผูเช่ียวชาญที่ 10, 2556) 

1.9 นโยบายภาครัฐ (Government Policies) 

  สรุปผลจากการสัมภาษณในดานนโยบายภาครัฐ ดานน้ีผูวิจัยเพ่ิมเติมมาเน่ืองจาก 

การบริหารงานพิพิธภัณฑในหนวยงานของรัฐน้ัน นโยบายภาครัฐเปนสิ่งจําเปน และเมื่อสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญแลวน้ัน ผูเช่ียวชาญอยากใหหนวยงานของรัฐน้ันเขามาสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเปนสิ่งที่

สําคัญที่สุดของการบริหารงานพิพิธภัณฑใหพัฒนาตอไปได รวมทั้งนโยบายตางๆ ที่จะชวยผลักดันให

พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตได 

  ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดังตอไปน้ี 

  “นโยบายภาครัฐเปนสิ่งสําคัญมากในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ รัฐมีสวนในการ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งนโยบายตางๆ 

จากภาครัฐที่จะชวยใหพิพิธภัณฑเติบโตได” (ผูเช่ียวชาญที่ 1, 2557) 

  “รัฐควรเขามามีบทบาทตอการดูแลพิพิธภัณฑฯ ใหเปนสถานที่เสริมสรางโอกาสใน

การเรียนรู ถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน อาจใหทุนสนับสนุน 

มีการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย” (ผูเช่ียวชาญที่ 3, 2557) 

  “ควรมีแผนงานบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวโดยแผนงานระยะยาวควรเปนแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ 
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แผนงานระยะสั้นควรเปนแผนประจําปที่สนองความตองการของกลุมเปาหมายและควรไดรับ

งบประมาณสนับสนุนอยางสม่ําเสมอในการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ” (ผูเช่ียวชาญที่ 4, 2557) 

  “คณะฯ หรอื มหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีนโยบาย จัดใหเปนศูนยรวม และเชิญแตละ

พิพิธภัณฑ ของตนเองมีจุดเดนอยางไร หรือ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจเปนศูนยกลางในการจัดต้ัง

งบประมาณ เพื่อพัฒนาปรับปรุงรักษาพิพิธภัณฑอยางไร” (ผูเช่ียวชาญที่ 7, 2556)  

  “หนวยงานภาครัฐในทุกระดับควรเขามามีบทบาทในการดูแลรักษาใหอยูได และ

อาจจะนําพิพิธภัณฑใหเปนหน่ึงในหลักสูตรการศึกษา” (ผูเช่ียวชาญที่ 10, 2556) 

  “ควรใหความสําคัญและสนับสนุนงานพิพิธภัณฑเพื่อเปนการรวมอนุรักษและสืบทอด

มรดกประวัติศาสตรชาติไทยที่มีคุณคาไวใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู แสดงถึงวิวัฒนาการทางการแพทย

และการพยาบาลในแตละยุคสมัยของไทย” (ผูเช่ียวชาญที่ 12, 2557) 

  “นโยบายภาครัฐควรเขามามีบทบาทตอการดูแลพิพิธภัณฑให เปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตในอนาคต โยการใหงบประมาณสนับสนุน และมีการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานดานน้ีอยาง

ตอเน่ืองทุกป” (ผูเช่ียวชาญที่ 14, 2557) 

 

2. แนวโนมท่ีเปนไปไดท้ังหมดของอนาคตภาพการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 ผูวิจัยรวบรวมแนวโนมจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มีตอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ

เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต กรณีศึกษา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจํานวนทั้งสิ้น196 แนวโนม โดยแยกตามแนวคิดทฤษฎีวงจรกระบวนการ

จัดการพิพิธภัณฑดังน้ี  

1. การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 29แนวโนม   

2. การประเมินคุณคาและศักยภาพผู ดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation) 24 แนวโนม    

3. การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 24 

แนวโนม    

4. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 19 แนวโนม    

5. การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 20แนวโนม   

6. การจัดการความรู (Knowledge management) 17 แนวโนม   

7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 24 แนวโนม    

8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business)20 แนวโนม 

9. นโยบายภาครัฐ (Government policies) 19 แนวโนม 
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 ผูวิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโนมพรอมความถ่ีในการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ

ไวตามลําดับดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ความถ่ีจํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นแนวโนม ความถ่ีในการตอบ  คารอยละ 

2.1) การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

1) จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ  8 27.59 

2) จัดเก็บและดูแลเครื่องมือการแพทยการ

พยาบาลในอดีต 

2 6.90 

3) เนนแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนีทรงเปนศิษยเกาของ

โรงเรียน  

1 3.45 

4) เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล  4 13.79 

5) สงเสรมิการเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของ

ประเทศไทย  

5 17.24 

6) วัตถุจัดแสดงควรเปนของจริง  3 10.34 

7) รวบรวมประวัติศาสตรวิชาชีพพยาบาล  6 20.69 

รวม 29 100 

2.2) การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation) 

1) แสดงใหเห็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร

โรงเรียน การกอกําเนิดโรงเรียนโดยสมเด็จ       

พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

5 20.83 

2) จัดแสดงวัตถุที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรการ

พยาบาล 

3 12.50 

3) สงเสรมิใหเห็นคุณคาทางดานวัฒนธรรม 1 4.17 

4) จัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือการแพทย

และการพยาบาล 

2 8.33 

5) สนับสนุนการเรียนรูโดยถายทอดใหเยาวชนรุน

หลงัโดยเฉพาะในวิชาชีพพยาบาล 

1 4.17 
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ตารางที่ 3 ความถ่ีจํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพฒันาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

             คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ) 

ประเด็นแนวโนม ความถ่ีในการตอบ  คารอยละ 

6) ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล  

9 37.50 

7) สงเสรมิการสรางจิตสํานึกการเปนผูให 2 8.33 

8) จัดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของวิชาชีพ

พยาบาลจากอดีตสูปจจุบัน 

1 4.17 

รวม 24 100 

2.3) การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 

1) จัดสรางหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล 1 4.17 

2) ผูดูแลควรมีความรูในการบรหิารจัดการ

พิพิธภัณฑ/จดหมายเหตุและมีใจรัก 

9 37.50 

3) ควรใหความรวมมือระหวางเครือขาย

พิพิธภัณฑ 

3 12.50 

4) ควรมีความรูการบรหิารจัดการที่ดีนําไปสูการ

สรางกิจกรรมที่ดี 

3 12.50 

5) ควรมีความรูดานการจัดการองคกรและการ

บริการ 

2 8.33 

6) ควรมีใจรักในการดูแลพิพิธภัณฑ  5 20.83 

7) ควรจัดทําพิพิธภัณฑเสมือน/นําเสนอเปนภาพ

3-4 มิติ   

1 4.17 

รวม 24 100 

2.4) การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

1)  ขยายพื้นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑเพิ่มมากข้ึน  2 10.53 

2) ควรมีการควบคุมอุณหภูม/ิความช้ืน 4 21.05 

3) ควรมีระบบคอมพิวเตอร หรือระบบดิจทิัลมา

ใชในการทําทะเบียนวัตถุ 

2 10.53 

4) จัดทําระบบฐานขอมูลจัดเกบ็เอกสาร  

จดหมายเหตุ 

3 15.79 

5) ควรดูแลและสงวนรักษาวัตถุ/เอกสาร 2 10.53 
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ตารางที่ 3 ความถ่ีจํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพฒันาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

             คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ) 

ประเด็นแนวโนม ความถ่ีในการตอบ  คารอยละ 

6) ควรวางแผนการจัดเกบ็วัตถุที่ดี 5 26.31 

7) นําวัตถุบางช้ินข้ึนมาจัดแสดงนิทรรศการหรือ

เหตุการณในวันสําคัญตางๆ 

1 5.26 

รวม 19 100 

2.5) การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 

1) จัดแสดงวัตถุใหเปนหมวดหมู พฒันาการที่

ชัดเจนข้ึน 

4 20.00 

2) ควรจัดเปนคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อทํา

กิจกรรมในแตละครัง้ 

2 10.00 

3)การจัดแสดงควรใหผูเขาชมไดมีสื่อการจัดแสดง

ที่ทันสมัยและใหผูเขาชมสัมผสั 

8 40.00 

4) ควรจัดพื้นที่พักผอนหรือหองบรรยายกอนเขาชม 1 5.00 

5) ควรมีการบริการใหความรูแกนักเรียน/ผูที่

สนใจ 

1 5.00 

6) ควรมีการหมุนเวียนการจัดแสดงทกุ 3-6 เดือน 1 5.00 

7) เพิ่มการประชาสัมพันธ จัดทําเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

2 10.00 

8) ควรเปนพิพิธภัณฑที่เปดบริการถาวร 1 5.00 

รวม 20 100 

2.6) การจัดการความรู (Knowledge management) 

1) สงเสรมิเปนตนแบบแหลงการศึกษาดูงานให

ความรูประวัติความเปนมาของวิชาชีพ 

พยาบาล 

5 29.41 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือกจิกรรม

เสวนา 

4 23.53 

3) ควรใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาถึงจุดกําเนิด 1 5.88 

4) จัดนิทรรศการเคลื่อนที ่ 1 5.88 

5) รวมจัดกจิกรรมกับงานopen houseของคณะ 1 5.88 
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ตารางที่ 3 ความถ่ีจํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพฒันาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

             คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ) 

ประเด็นแนวโนม ความถ่ีในการตอบ  คารอยละ 

6) เขารวมเครอืขายความรวมมือของพิพิธภัณฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 5.88 

7) นําขอมูลทีป่รากฏในพิพิธภัณฑควรบรรจุอยูใน

หลักสูตรการเรียนการสอน  

2 11.77 

 

8) จัดกิจกรรมเลาเรื่องความเปนมาในอดีต/ปรบั

รูปแบบการนําเสนอ  

2 11.77 

รวม 17 100 

2.7) กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

1) ควรมีกิจกรรม open museum 2 8.33 

2) เปดโอกาสใหนักศึกษาดูงานเพิม่ข้ึน 2 8.33 

3) สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 4.17 

4) จัดทําแผนการตลาดการประชาสมัพันธ

พิพิธภัณฑ 

7 29.17 

5) สํารวจความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา 2 8.33 

6) จัดกิจกรรมถายทอดประวัติความเปนมา 3 12.5 

7) จัดกิจกรรมเชิญโรงเรียนมัธยมตางๆ เขาชม 2 8.33 

8) จัดนิทรรศการใหความรู 4 16.67 

9) ออกบูธรวมกบัพิพิธภัณฑตางๆ เพ่ือเพิ่มชอง

ทางการประชาสัมพันธ 

1 4.17 

รวม 24 100 

2.8) ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business)   

1) จัดทําของท่ีระลึกพิพิธภัณฑจําหนาย 8 40.00 

2) เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ 4 20.00 

3)จัดทําเหรียญทีร่ะลึกหารายได 1 5.00 

4) จัดทํากลองรับบรจิาค 3 15.00 

5) ควรดําเนินธุรกิจแบบแสวงหากําไร 1 5.00 

6) จัดทําหนังสือ/เอกสารพิพิธภัณฑจําหนาย 1 5.00 
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ตารางที่ 3 ความถ่ีจํานวนคนตอบประเด็นแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

             คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ)  

 จากตารางดังกลาวขางตน ไดสรุปจํานวนแนวโนมความถี่ของประเด็นแนวโนมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอพิพิธภัณฑ

ประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 9 ดาน ไดแก ดานการ

กําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ  

ดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที่ได

คาสูงสุด คือ ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล ดานการเสริมสรางศักยภาพผูดูแล

จัดการพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที ่ไดคาสูงสุด คือ ผู ดูแลควรมีความรู ในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ/จดหมายเหตุและมีใจรักดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด    

คือควรมกีารวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดี ดานการจัดแสดงและการใหบริการ ประเด็นแนวโนมที่ได

ประเด็นแนวโนม ความถ่ีในการตอบ  คารอยละ 

7) อาจจัดเปนธุรกจิเชิงการศึกษา และเพ่ือ

วิชาชีพพยาบาล 

1 5.00 

8) จัดทําหนังสอืเลาเรื่องราวของการพยาบาลไทย  1 5.00 

รวม 20 100 

2.9) นโยบายภาครัฐ (Government policies) 

1) คณะ/มหาวิทยาลัย ตองมีนโยบาย จัดเปน

ศูนยกลางการรวบรวมพิพิธภัณฑ 

2 10.53 

2) รัฐควรมีบทบาทดานการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ  5 26.32 

3) อาจนําเรือ่งราวของพิพิธภัณฑอยูในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

2 10.53 

4) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ 7 36.84 

5) รัฐควรสนับสนุนดานการประชาสมัพันธ 1 5.26 

6) กระทรวงสาธารณสุข หรอื กระทรวง

วัฒนธรรมอาจเขามาสนับสนุนพพิิธภัณฑ  

1 5.26 

7) รัฐควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องของ

พิพิธภัณฑ  

1 5.26 

รวม 19 100 
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คาสูงสุด คือ การจัดแสดงควรใหผูเขาชมไดมีสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัยและใหผูเขาชมสัมผัสดานการ

จัดการความรู ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ เปนตนแบบแหลงศึกษาดูงานดานวิชาชีพพยาบาล

ดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ จัดทําแผนการตลาดการประชาสัมพันธ

พิพิธภัณฑดานธุรกิจพิพิธภัณฑ ประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือ จัดทําของท่ีระลึกพิพิธภัณฑ

จําหนายและดานนโยบายภาครัฐประเด็นแนวโนมที่ไดคาสูงสุด คือรัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการ

ดูแลบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

 

3. ผลการศึกษาแนวโนมท่ีเปนไปไดท้ังหมดของอนาคตภาพการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพ่ือเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตจากการตอบแบบสอบถาม 

 การวิจัยในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหกับผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คนในกลุมเดิม 

เพื่อเปนการยืนยันคําตอบเดิม โดยแบบสอบถามน้ีเปนการแบงมาตราสวน 5 ชวงคะแนน หลังจากน้ัน

นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล เพื่อหาแนวโนมที่

เปนไปไดมากที่สุด คือ แนวโนมที่มีคามัธยฐานต้ังแต 3.5 ข้ึนไป และแนวโนมที่มีความสอดคลองกัน

ของผูเช่ียวชาญมีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.5 เปนแนวโนมที่พึงประสงคมีคารอยละ 5 ข้ึนไป 

(ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554) โดยสามารถสรุปแตละดาน ดังน้ี 

3.1 ดานการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 

3.5) และเปนแนวโนมพึงประสงค (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันใน

แตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาอัตลักษณของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

แนวโนมจัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ เนนแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา      

บรมราชชนนีทรงเปนศิษยเกาของโรงเรียนฯ เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล สงเสริมการเปน

โรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑเปนของจริง รวมทั้งการเปน

แหลงประวัติศาสตรวิชาชีพพยาบาลอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และ

ผูเ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม  (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป)         

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นการจัดเก็บและดูแลเครื่องมือการแพทยและการพยาบาล

ในอดีต มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 โดยผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคลองกันในและแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

การกําหนดอัตลักษณ 

 

  A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพฒันาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

  B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

ดานท่ี 1การกําหนดอัต

ลักษณ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ท่ีเปนไป

ได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น A B 

1) จัดแสดงเนนการพยาบาล

และผดุงครรภ 

100 0 4.93 4.84 0.71 มากที่สุด สอดคลอง 

2) จัดเก็บและดูแลเครื่องมือ

การแพทยการพยาบาลใน

อดีต 

100 0 3.65 4.27 0.85 มาก สอดคลอง 

3) เนนแสดงสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนีทรง

เปนศิษยเกาของโรงเรียน 

100 0 4.85 

 

4.93 0.65 มากที่สุด สอดคลอง 

4) เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพ

พยาบาล 

100 0 4.79 4.84 0.71 มากที่สุด สอดคลอง 

5) สงเสริมการเปนโรงเรียน

พ ย า บ า ล แ ห ง แ ร ก ข อ ง

ประเทศไทย 

100 0 4.79 4.96 0.57 มากที่สุด สอดคลอง 

6) วัตถุจัดแสดงเปนของจริง 100 0 4.65 4.78 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

7) รวบรวมประวัติศาสตร

วิชาชีพพยาบาล 

100 0 4.73 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 
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3.2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation)   

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑมีโอกาส

เปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนม           

พึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละ

แนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ

และวัตถุพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ไดแก แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจใน

ประวัติศาสตรโรงเรียน การกอกําเนิดโรงเรียนโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ต้ังแตในยุค

สมัยรัชกาลที่ 5 และภายในพิพิธภัณฑแหงน้ีมีวัตถุจัดแสดงที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรการพยาบาล 

สงเสริมใหเห็นคุณคาทางดานวัฒนธรรมรวมทั้งการจัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือการแพทยและ

การพยาบาลที่ทางพิพิธภัณฑเก็บไวโดยความรูเหลาน้ีพิพิธภัณฑถายทอดใหเยาวชนรุนหลังโดยเฉพาะ

ในวิชาชีพพยาบาล และความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล อยูในระดับมากที่สุดคามัธยฐานอยูในชวง 

4.50-5.00 และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 

ข้ึนไป โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นการสรางจิตสํานึกการเปนผูให ความกาวหนาของวิชาชีพ

พยาบาลจากอดีตสูปจจุบัน ผูเช่ียวชาญเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 

3.50-4.49 โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพธิภัณฑ 

ดานที่ 2 การประเมิน

คุณคาและศักยภาพผูดูแล

จัดการพิพิธภัณฑและวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น A B 

1) แสดงใหเห็นความ

ภาคภูมิใจในประวัติฯ

โรงเรียน กอกําเนิดโดย

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ 

100 

 

0 4.85 

 

 

4.91 0.65 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน   

             การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพธิภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ (ตอ) 

ดานที่ 2 การประเมิน

คุณคาและศักยภาพผูดูแล

จัดการพิพิธภัณฑและวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น A B 

2) จัดแสดงวัตถุที่จัดแสดง

ที่มีคุณคาดาน

ประวัติศาสตรการ

พยาบาล 

100 0 4.73 4.78 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

 

3) สงเสรมิใหเห็นคุณคา

ทางดานวัฒนธรรม  

100 0 4.55 4.81 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

4) จัดแสดงวิวัฒนาการ

ของเครื่องมือการแพทย

และการพยาบาล 

100 0 4.65 4.78 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

5) สนับสนุนการเรียนรู

โดยถายทอดใหเยาวชนรุน

หลงัโดยเฉพาะในวิชาชีพ

พยาบาล 

100 0 4.65 4.73 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

6) ปลูกฝงใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล 

100 0 4.73 4.85 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

7) สงเสรมิการสราง

จิตสํานึกการเปนผูให 

96 4 3.80 4.08 0.71 มาก สอดคลอง 

8) จัดแสดงใหเห็น

ความกาวหนาของวิชาชีพ

พยาบาลจากอดีตสู

ปจจุบัน 

98 2 3.65 4.27 0.85 มาก 

 

สอดคลอง 

  A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

  B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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3.3 การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานการเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึง

มากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคา

รอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาดานการการ เสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการ

พิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ไดแกผู ดูแลควรมีความรูในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ และความรูในการบริหารจัดการดานจดหมายเหตุ และสิ่งสําคัญคือการมีใจรักในงาน 

ความรวมมือระหวางเครือขายพิพิธภัณฑแหงอื่นๆ ควรมีความรูการบริหารจัดการที่ดีนําไปสูการสราง

กิจกรรมที่ดี ควรมีใจรักในการดูแลพิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑควรจัดทําพิพิธภัณฑเปนพิพิธภัณฑ

เสมือนอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปน

แนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอง

กันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ ใน

สวนของการจัดสรางหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล เพื่อใหพิพิธภัณฑไดขยายพื้นที่ขึ้น และ

การเสริมสรางศักยภาพของผูดูแลมากข้ึน และผูดูแลควรมีความรูดานการจัดการองคกร และงาน

บริการ รวมทั้งการจัดทําพิพิธภัณฑเสมือนหรือการนําเสนอนิทรรศการการจัดแดสงใหเปนภาพ 

3-4 มิติ เพื่อใหพิพิธภัณฑนาสนใจมากข้ึนและพัฒนาพัฒนาศักยภาพของผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ

มากข้ึน ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-

4.49 เปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ  

ดานที่ 3 การเสริมสราง

ศักยภาพผูดูแลจัดการ

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 
A B 

1) จัดสรางหอจดหมาย

เหตุทางการพยาบาล 

96 4 3.65 4.27 0.85 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (ตอ) 

ดานที่ 3การเสริมสราง

ศักยภาพผูดูแลจัดการ

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 
A B 

2) ผูดูแลควรมีความรูใน

การบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ/จดหมายเหตุ

และมีใจรัก 

100 0 4.80 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

 

3) ความรวมมือระหวาง

เครือขายพิพิธภัณฑ 

95 5 4.73 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

 

4) ควรมีความรูการ

บรหิารจัดการที่ดีนําไปสู

การสรางกจิกรรมที่ดี 

97 3 4.65 4.73 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

5) ควรมีความรูดานการ

จัดการองคกรและการ

บริการ 

95 5 3.65 4.27 0.85 มาก สอดคลอง 

 

6) ควรมีใจรักในการดูแล

พิพิธภัณฑ 

100 0 4.80 4.84 0.71 มากที่สุด สอดคลอง 

 

7) ควรจัดทําพิพิธภัณฑ

เสมอืน/นําเสนอเปนภาพ

3-4มิติ 

94 6 3.73 4.06 0.77 มาก สอดคลอง 

 

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพฒันาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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3.4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑมีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) 

และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป)         

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทย ไดแกผูดูแลควรมีการวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดี เพื่อใหวัตถุในแตละชิ้นของ

พิพิธภัณฑไดคงอยูคูกับพิพิธภัณฑไดตลอดไป  และควรนําระบบฐานขอมูลมาใชในการจัดเก็บ

เอกสารจดหมายเหตุ และการจัดทําระบบฐานขอมูลตางๆ ภายในพิพิธภัณฑ เพื่อใหงายตอการ

สืบคนและการดูแลรักษาที่ดีทําใหทราบรายละเอียดวัตถุแตละช้ิน หากสูญหายจะไดมีการตรวจสอบ

จากฐานขอมูลน้ี ทั้งน้ีสิ่งหน่ึงที่สําคัญมากตอการจัดทําพิพิธภัณฑคือ การดูแลและสงวนรักษาวัตถุ

ภายในพิพิธภัณฑ ไมใหเสื่อมสภาพ อยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และ

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดย

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

 ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ ไดแก การขยายพื้นที่ของ

พิพิธภัณฑใหกวางขวางข้ึน เพื่อใหสามารถเพิ่มเติมการจัดแสดงได และการควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืน ภายในพิพิธภัณฑ เพื่อคงสภาพของวัตถุไมใหโดนทําลายจากสภาพอากาศ และการนําวัตถุ

บางช้ินข้ึนมาจัดแสดงนิทรรศการหรือเหตุการณในวันสําคัญตางๆ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามี

โอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 เปนแนวโนมพึงประสงคใน

ทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม 

(QR ≤ 1.5) 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน 

 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพฒันาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 

 

 

 

 

ดานที่ 4 

การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนมใน

การ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไป

ได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 

A B 

1) ขยายพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑ 100 0 3.65 4.19 0.85 มาก สอดคลอง 

2) ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ/ 

ความชื้น 

98 2 3.80 4.03 0.71 มาก สอดคลอง 

 

3) ควรมีระบบคอมพิวเตอร หรือ

ระบบดิจิทัลมาใชในการทํา

ทะเบียนวัตถ ุ

100 0 4.65 4.73 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

4) จัดทําระบบฐานขอมูลจัดเก็บ

เอกสารจดหมายเหต ุ

95 5 4.65 4.73 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

5) ควรดูแลและสงวนรักษาวัตถ/ุ

เอกสาร 

96 4 4.55 4.81 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

6) ควรวางแผนการจัดเก็บวัตถุท่ีด ี 100 0 4.73 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

7) นําวัตถุบางชิ้นขึ้นมาจัดแสดง

นิทรรศการหรือเหตุการณในวัน

สําคัญตางๆ 

92 8 3.65 4.42 0.85 มาก สอดคลอง 
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3.5 การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานการจัดแสดงและการใหบริการมีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากทีส่ดุ (Md.≥3.5) 

และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป ) 

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานการจัดแสดงและการใหบริการของพิพิธภัณฑ

ประวัติการพยาบาลไทย คือการจัดแสดงควรมีสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัยและใหผูเขาชมไดสัมผัส เพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผูเขาชมมากข้ึน  ควรมีการบริการใหความรูแกนักเรียนหรือผูที่สนใจมากข้ึน 

และควรมีการจัดหมุนเวียนการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยทุกๆ   

3-6 เดือน ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 

4.50-5.00 และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 

ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา การจัดแสดงและการใหบริการของพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทย ไดแก การจัดแสดงควรเปนหมวดหมูพัฒนาการที่ ชัดเจนข้ึน ควรจัดเปน

คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อทํากิจกรรมของพิพิธภัณฑในแตละครั้ง ควรจัดพื้นที่พักผอน หรือหอง

บรรยายกอนการเขาชม และควรเปดเปนพิพิธภัณฑที่เปดถาวร โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามี

โอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 เปนแนวโนมพึงประสงคในทุก

แนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไปโดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม      

(QR ≤ 1.5)  

 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

              ดานการจัดแสดงและการใหบริการ 

ดานท่ี 5 การจัดแสดง

และการใหบริการ 

ภาพ

อนาคต 

 
มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณ

ฑท่ีเปนไป

ได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 

A B 

1) จัดแสดงวัตถุใหเปน

หมวดหมู พฒันาการที่

ชัดเจนข้ึน 

100 0 3.65 4.19 0.85 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

              ดานการจัดแสดงและการใหบริการ (ตอ) 

ดานท่ี 5 การจัดแสดง

และการใหบริการ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ท่ีเปนไป

ได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 

2) ควรจัดเปนคณะทํางาน

เฉพาะกิจเพ่ือทํากิจกรรม

ในแตละครั้ง 

100 0 3.65 4.42 0.85 มาก สอดคลอง 

 

3)การจัดแสดงควรใหผู

เขาชมไดมีสื่อการจัดแสดง

ที่ทันสมัยและใหผูเขาชม

สัมผัส 

100 0 4..65 4.30 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

4)ควรจัดพื้นที่พกัผอนหรือ

หองบรรยายกอนเขาชม 

97 3 3.55 4.00 0.94 มาก สอดคลอง 

 

5)ควรมีการบรกิารให

ความรูแกนักเรียน/ผูที่

สนใจ 

100 0 4.55 4.68 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

6) ควรมีการหมุนเวียน

การจัดแสดงทกุ3-6เดือน 

100 0 4.55 4.86 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

7) เพิ่มการประชาสัมพันธ 

จัดทําเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

100 0 4.55 4.86 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

8) ควรเปนพิพิธภัณฑที่

เปดบริการถาวร 

100 0 3.55 4.32 0.94 มาก สอดคลอง 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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3.6 การจัดการความรู (Knowledge Management)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานการจัดจัดการความรูมีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) แตใน

ดานการจัดการความรุน้ี ผูเช่ียวชาญมคีวามคิดเห็นในเรื่องของการใหขอมูลที่ปรากฎอยูภายใน

พิพิธภัณฑบรรจุอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง แตทั้งน้ีผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานการจัดการความรูของพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย คือ ควรเปนตนแบบแหลงศึกษาดูงานใหความรูประวัติความเปนมาของวิชาชีพพยาบาล

การใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาถึงจุดกําเนิดของวิชาชีพพยาบาล และการจัดกิจกรรมเลาเรื่องประวัติ

ความเปนมา หรือกิจกรรมที่ใหผูเขาชมไดรวมสนุกพรอมกับศึกษาประวัติความเปนมา ผูเช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และ

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดย

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา ควรใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู หรือ กิจกรรม

เสวนา  การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การรวมกิจกรรมกับงาน Open House ของคณะฯ และการเขารวม

เครือขายความรวมมือของพิพิธภัณฑ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาส

เปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 เปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม 

(มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

การจัดการความรู 

ดานที่ 6 การจัดการ

ความรู 

 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 
A B 

1)  เปนตนแบบแหลง

ศึกษาดูงานใหความรู

ประวัติความเปนมาของ

วิชาชีพพยาบาล 

100 0 5.00 5.00 0.5 มากที่สุด สอดคลอง 

 

2) มีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู เสวนา 

100 0 3.73 4.06 0.77 มาก สอดคลอง 

 

3) ควรใหเยาวชนรุนหลัง

ไดศึกษาถึงจุดกําเนิด 

100 0 4.65 4.78 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

4) จัดนิทรรศการเคลื่อนที ่ 100 0 3.65 4.04 0.85 มาก สอดคลอง 

5) รวมจัดกจิกรรมกับงาน

open houseของคณะฯ  

100 0 3.55 4.10 0.94 มาก สอดคลอง 

 

6) เขารวมเครอืขายความ

รวมมือของพิพิธภัณฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

100 0 4.55 4.68 0.94 มาก สอดคลอง 

 

7) ขอมูลทีป่รากฎใน

พิพิธภัณฑควรบรรจุอยูใน

หลักสูตรการเรียน          

การสอน 

95 5 2.55 

 

3.14 1.06 ปานกลาง 

 

สอดคลอง 

 

8) จัดกิจกรรมเลาเรื่อง

ความเปนมา 

100 0 4.65 4.87 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพฒันาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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3.7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และ

ทั้งน้ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดย

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานกิจกรรมพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย ไดแกการจัดทําแผนการตลาดการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ การเปดโอกาสใหนักศึกษา

ดูงานเพิ่มข้ึน การสรางประวัติความเปนมาใหนาสนใจ การจัดกิจกรรมเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขาชมพิพิธภัณฑ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยู

ในชวง 4.50-5.00 และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 

85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา ควรมีกิจกรรม Open Museum คลายกับงาน Open 

House เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรูจักพิพิธภัณฑมากข้ึน การสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัด

นิทรรศการใหความรู และการออกบูธรวมกับพิพิธภัณฑที่อื่นๆ โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามี

โอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 เปนแนวโนมพึงประสงคใน

ทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป)   โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม 

(QR ≤ 1.5) 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

               ดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ 

 

 

ดานที่ 7 กจิกรรม

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไป

ได 

ความสอดคลอง

ของความเห็น 

A B 

1) ควรมีกิจกรรม open 

museum  

100 0 3.55 4.20 0.94 มาก สอดคลอง 

 

2) เปดโอกาสใหนักศึกษา

ดูงานเพิ่มข้ึน 

100 0 4.73 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

               ดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ (ตอ) 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ดานที่ 7 กจิกรรม

พิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไป

ได 

ความสอดคลอง

ของความเห็น 

A B 

3) สรางกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

100 0 3.85 4.09 0.65 มาก สอดคลอง 

 

4) จัดทําแผนการตลาด

การประชาสมัพันธ

พิพิธภัณฑ 

100 0 4.79 4.90 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

 

5) สํารวจความตองการ/

ความคาดหวังของลูกคา 

96 4 3.55 4.40 0.94 มาก สอดคลอง 

 

6) สรางประวัติ           

ความเปนมา 

100 0 4.73 4.81 0.77 มากที่สุด สอดคลอง 

7) จัดกิจกรรมเชิญชวน

โรงเรียนมัธยมฯ ตางๆ  

100 0 4.65 4.83 0.71 มากที่สุด สอดคลอง 

 

8) จัดนิทรรศการให

ความรู 

100 0 3.55 4.40 0.94 มาก สอดคลอง 

9) ออกบูธรวมกบั

พิพิธภัณฑตางๆ 

100 0 3.73 4.06 0.77 มาก สอดคลอง 
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3.8 ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานธุรกิจพิพิธภัณฑ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) แตใน

แนวโนมของการดําเนินธุรกิจแบบแสวงหากําไร ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูใน

ระดับปานกลาง แตทั้งน้ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 

85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานธุรกิจพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาล

ไทย คือ การจัดทําของท่ีระลึกพิพิธภัณฑจําหนาย และการจัดทํากลองรับบริจาคไวภายในพิพิธภัณฑ 

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 

และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป)    

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา การเก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ ไดแก การจัดทําเหรียญที่

ระลึกหารายไดเขาพิพิธภัณฑ การจัดทําหนังสือและเอกสารพิพิธภัณฑจําหนาย การจัดเปนธุรกิจเชิง

การศึกษา และเพื่อวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งการจัดทําหนังสือเลาเรื่องราวประวัติการพยาบาลไทย  

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 

เปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป)   โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 

 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน 

               ธุรกิจพิพิธภัณฑ 

 

 

ดานที่ 8 ธุรกจิพิพิธภณัฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 
A B 

1) จัดทําของท่ีระลึก

พิพิธภัณฑจําหนาย 

100 0 4.65 4.83 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

2) เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ 100 0 3.55 3.77 0.94 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

ธุรกิจพิพิธภัณฑ (ตอ) 

ดานที่ 8  

ธุรกิจพิพิธภัณฑ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนม

ในการ

พัฒนา

พิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น 
A B 

3) จัดทําเหรียญท่ีระลึกหา

รายได 

98 2 3.55 4.11 0.94 มาก สอดคลอง 

 

4) จัดทํากลองรับบริจาค 100 0 4.55 4.83 0.85 มากที่สุด สอดคลอง 

5) ควรดําเนินธุรกิจแบบ

แสวงหากําไร 

90 10 2.65 3.00 0.85 ปานกลาง สอดคลอง 

 

6)จัดทําหนังสือ/เอกสาร

พิพิธภัณฑจําหนาย 

96 4 4.00 3.00 0.85 มาก สอดคลอง 

 

7) อาจจัดธุรกิจเชงิการศึกษา 

และเพ่ือวิชาชีพพยาบาล 

96 4 3.67 4.00 0.94 มาก สอดคลอง 

 

8) จัดทําหนังสือเลาเร่ืองราว

ของการพยาบาลไทย 

95 5 3.55 4.30 0.94 มาก สอดคลอง 

 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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3.9 นโยบายภาครัฐ (Government policies) 

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวโนมในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตดานนโยบายพิพิธภัณฑ มีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และ

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดย

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาดานนโยบายพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑประวัติการ

พยาบาลไทย ไดแก คณะพยาบาลศาสตร หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีนโยบายการจัดเปน

ศูนยกลางการรวบรวมพิพิธภัณฑ เพื่อใหหนวยงานพิพิธภัณฑไดเขมแข็งข้ึน รัฐควรมีบทบาทดานการ

ดูแลรักษาพิพิธภัณฑ รัฐควรสนับสนุนงบประมาณและดานการประชาสัมพันธ และการสนับสนุน

การศึษาวิจัยเรื่องของพิพิธภัณฑ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด 

คามัธยฐานอยูในชวง 4.50-5.00 และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาเปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม 

(มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5)  

  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา การนําเรื่องราวของพิพิธภัณฑไปอยูในหลักสูตรการศึกษา 

หรือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม เขามาสนับสนุนในฐานะเปนพิพิธภัณฑดานการพยาบาล   

โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดอยูในระดับมาก คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49 

เปนแนวโนมพึงประสงคในทุกแนวโนม (มีคารอยละ 85 ข้ึนไป) โดยผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคลองกันในแตละแนวโนม (QR ≤ 1.5) 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดาน

นโยบายภาครัฐ 

 

 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ดานที่ 9 นโยบายภาครัฐ 

ภาพ

อนาคต 

 

มัธย

ฐาน 

(Md.) 

≥3.5 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

Q3-Q1 

 

≤1.5 

แนวโนมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ

ที่เปนไปได 

ความ

สอดคลอง

ของ

ความเห็น A B 

1) คณะ/มหาวิทยาลัย 

ตองมีนโยบาย จัดเปน

ศูนยกลางการรวบรวม

พิพิธภัณฑ 

100 0 4.55 4.75 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

2) รัฐควรมีบทบาทดาน

การดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 

100 0 4.55 4.68 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

3)อาจนําเรื่องราวของ

พิพิธภัณฑอยูในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

96 4 3.73 3.87 0.77 มาก สอดคลอง 

 

4) รัฐควรสนับสนุน

งบประมาณ 

100 0 4.55 4.88 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

5) รัฐควรสนับสนุนดาน

การประชาสมัพันธ 

100 0 4.55 4.75 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 

 

6) กระทรวงสาธารณสุข 

หรือ กระทรวง

วัฒนธรรมอาจเขามา

สนับสนุน 

97 3 3.55 3.95 0.94 มาก สอดคลอง 

 

7) รัฐควรสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยเรื่องของ

พิพิธภัณฑ 

97 3 4.55 4.86 0.94 มากที่สุด สอดคลอง 
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4. ผลการวิเคราะหขั้นตอนการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) 

 หลังจากข้ันตอนการทําวิจัยดวยกระบวนการวิจัยอนาคต แบบ EDFR ครบทั้ง 2 รอบ 

ผูวิจัยไดแนวโนมการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

หลังจากน้ันผูวิจัยไดนํามาใหผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑและผูบริหารองคกร จํานวน 3 คนมาเพื่อหา

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑตอไป ถาคา IOC มีคา 0.5 ข้ึนไป แสดงวาแนวทางในการพัฒนา

พิพิธภัณฑแนวทางน้ันมีความเหมาะสมผลจากการวิเคราะหดังน้ี 

 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการพิจารณาคา IOC  

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ คะแนนรวม ผลการวิเคราะห 

ดานท่ี 1 การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

1) จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ 1 เหมาะสม 

2)จัดเกบ็และดูแลเครื่องมือการแพทยการพยาบาลในอดีต 1 เหมาะสม 

3) เนนแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนีทรงเปนศิษยเกาของโรงเรียน 

1 เหมาะสม 

4)เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล 1 เหมาะสม 

5) สงเสรมิการเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของ             

ประเทศไทย 

1 เหมาะสม 

6) วัตถุจัดแสดงเปนของจริง 1 เหมาะสม 

7)รวบรวมประวัติศาสตรวิชาชีพพยาบาล 1 เหมาะสม 

ดานท่ี 2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

1) แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรโรงเรียน 

การกอกําเนิดโรงเรียนโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ 

1 เหมาะสม 

2) จัดแสดงวัตถุที่จัดแสดงที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรการ

พยาบาล 

1 เหมาะสม 

3) สงเสริมใหเห็นคุณคาทางดานวัฒนธรรม  1 เหมาะสม 

4) จัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือการแพทยและการ

พยาบาล 

1 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ คะแนนรวม ผลการวิเคราะห 

5) สนับสนุนการเรียนรูโดยถายทอดใหเยาวชนรุนหลัง

โดยเฉพาะในวิชาชีพพยาบาล 

1 เหมาะสม 

6) ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 1 เหมาะสม 

7) สงเสริมการสรางจิตสํานึกการเปนผูให 1 เหมาะสม 

8) จัดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของวิชาชีพพยาบาลจาก

อดีตสูปจจุบัน 

1 เหมาะสม 

ดานท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ 

1) จัดสรางหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล 0.67 เหมาะสม 

2) ผูดูแลควรมีความรูในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ/

จดหมายเหตุและมีใจรัก 

1 เหมาะสม 

3) ความรวมมือระหวางเครือขายพิพิธภัณฑ 0.67 เหมาะสม 

4) ควรมีความรูการบรหิารจัดการที่ดีนําไปสูการสราง

กิจกรรมที่ดี 

1 เหมาะสม 

5) ควรมีความรูดานการจัดการองคกรและการบริการ 0.67 เหมาะสม 

6) ควรมีใจรักในการดูแลพิพิธภัณฑ 1 เหมาะสม 

7) ควรจัดทําพิพิธภัณฑเสมือน/นําเสนอเปนภาพ3-4มิติ 0.67 เหมาะสม 

ดานท่ี 4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

1) ขยายพื้นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ 1 เหมาะสม 

2) ควรมีการควบคุมอุณหภูม/ิ ความช้ืน 1 เหมาะสม 

3) ควรมีระบบคอมพิวเตอร หรือระบบดิจทิัลมาใชในการทํา

ทะเบียนวัตถุ 

1 เหมาะสม 

4) จัดทําระบบฐานขอมูลจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุ 1 เหมาะสม 

5) ควรดูแลและสงวนรักษาวัตถุ/เอกสาร 1 เหมาะสม 

6) ควรวางแผนการจัดเกบ็วัตถุที่ดี 1 เหมาะสม 

7) นําวัตถุบางช้ินข้ึนมาจัดแสดงนิทรรศการหรือเหตุการณ

ในวันสําคัญตางๆ 

0.67 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ คะแนนรวม ผลการวิเคราะห 

ดานท่ี 5 การจัดแสดงและการบริการ   

1) จัดแสดงวัตถุใหเปนเปนหมวดหมู พฒันาการที่ชัดเจนข้ึน 1 เหมาะสม 

2) ควรจัดเปนคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อทํากิจกรรมใน         

แตละครั้ง 

1 เหมาะสม 

3)การจัดแสดงควรใหผูเขาชมไดมีสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัย

และใหผูเขาชมสัมผสั 

0.67 เหมาะสม 

4)ควรจัดพื้นที่พกัผอนหรือหองบรรยายกอนเขาชม 0.67 เหมาะสม 

5)ควรมีการบริการใหความรูแกนักเรียน/ผูที่สนใจ 1 เหมาะสม 

6) ควรมีการหมุนเวียนการจัดแสดงทุก3-6เดือน 0.67 เหมาะสม 

7) เพิ่มการประชาสัมพันธ จัดทําเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

1 เหมาะสม 

8) ควรเปนพิพิธภัณฑที่เปดบริการถาวร 1 เหมาะสม 

ดานท่ี 6 การจัดการความรู 

1)  เปนแหลงการศึกษาดูงานใหความรูประวัติความเปนมา

ของวิชาชีพพยาบาล 

1 เหมาะสม 

2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสวนา 1 เหมาะสม 

3) ควรใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาถึงจุดกําเนิด 1 เหมาะสม 

4)จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 1 เหมาะสม 

5)รวมจัดกิจกรรมกับงานopen houseของคณะฯ    

6)  เ ข า ร วม เ ครื อข ายความร วมมื อ ของ พิพิ ธ ภัณฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

1 เหมาะสม 

7)ขอมูลที่ปรากฎในพิพิธภัณฑควรบรรจุอยูในหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

0.67 เหมาะสม 

8) จัดกิจกรรมเลาเรื่องความเปนมา 1 เหมาะสม 

ดานท่ี 7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ 

1) ควรมีกิจกรรมopen museum  1 เหมาะสม 

2) เปดโอกาสใหนักศึกษาดูงานเพิ่มข้ึน 1 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการพิจารณาคา IOC (ตอ) 

 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ คะแนรวม ผลการวิเคราะห 

3) สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 เหมาะสม 

4) จัดทําแผนการตลาดการประชาสมัพันธพิพิธภัณฑ 1 เหมาะสม 

5) สํารวจความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา 1 เหมาะสม 

6) สรางประวัติความเปนมา 1 เหมาะสม 

7) จัดกิจกรรมเชิญชวนโรงเรียนมัธบมฯ ตางๆ 1 เหมาะสม 

8) จัดนิทรรศการใหความรู 1 เหมาะสม 

9) ออกบูธรวมกบัพิพิธภัณฑตางๆ  1 เหมาะสม 

ดานท่ี 8ธุรกิจพิพิธภัณฑ 

1) จัดทําของทีร่ะลึกพิพิธภัณฑจําหนาย 1 เหมาะสม 

2) เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ 1 เหมาะสม 

3)จัดทําเหรียญทีร่ะลึกหารายได 1 เหมาะสม 

4) จัดทํากลองรับบรจิาค 1 เหมาะสม 

5) ควรดําเนินธุรกิจแบบแสวงหากําไร 1 เหมาะสม 

6)จัดทําหนังสือ/เอกสารพิพิธภัณฑจําหนาย 1 เหมาะสม 

7) อาจจัดธุรกจิเชิงการศึกษา และเพื่อวิชาชีพพยาบาล 1 เหมาะสม 

8) จัดทําหนังสือเลาเรือ่งราวของการพยาบาลไทย 1 เหมาะสม 

ดานท่ี 9นโยบายภาครัฐ 

1) คณะ/มหาวิทยาลัย ตองมีนโยบาย จัดเปนศูนยกลาง

การรวบรวมพิพิธภัณฑ 

1 เหมาะสม 

2) รัฐควรมีบทบาทดานการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 1 เหมาะสม 

3)อาจนําเรื่องราวของพิพิธภัณฑอยูในหลักสูตรการเรียน

การสอน 

  

4) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ 1 เหมาะสม 

5) รัฐควรสนับสนุนดานการประชาสมัพันธ 1 เหมาะสม 

6) กระทรวงสาธารณสุข หรอื กระทรวงวัฒนธรรมอาจ

เขามาสนับสนุน 

0.67 เหมาะสม 

7) รัฐควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องของพิพิธภัณฑ 0.67 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 13 น้ี สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูวิจัยไดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อ

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต กรณีศึกษา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล แลวน้ัน สามารถนําแนวทางในแตละขอที่ไดมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง     

17 คน มาใหผูเช่ียวชาญทางดานงานพิพิธภัณฑตรวจสอบใหคะแนนที่เหมาะสมวาแตละแนวทาง

เหมาะสมหรือไมในการจะพัฒนาพิพิธภัณฑตอไปในอนาคต ซึ่งคะแนนที่ออกมา แตละแนวทาง

ผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑทั้ง 3 คน ไดใหความคิดเห็นและคัดเลือกวาทุกแนวทางเหมาะสมตามแตละ

คะแนนมากนอยแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตกรณีศึกษา 

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ประยุกตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สําหรับศึกษาแนวโนมในอนาคตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

พิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและเพื่อจัดทําแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต และเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 7 ขั้นตอน            

คือ 1) ข้ันตอนการกําหนดและเตรียมผูเช่ียวชาญ 2) ข้ันตอนการสัมภาษณหรือ EDFR รอบที่ 1           

3) ข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 4) ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม5) ข้ันตอนการทํา EDFR 

รอบที่ 2 6) ข้ันตอนการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 7) ข้ันตอนการเขียนภาพ

อนาคต 

 ซึ่งในบทน้ีผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับคือ สรุปผลการวิจัย การอภิปราย

ผลการวิจัย และขอเสนอแนะตามลําดับ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 สรุปผลการวิเคราะหแนวโนมจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือ EDFR รอบท่ี 1 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งสิ้น จํานวน 17 คน ผลการวิเคราะห

แนวโนมที่เปนไปไดของแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต ประมาณคาแนวโนมที่ไดจากการกระบวนการวิจัย แบบ EDFR รอบที่ 1 ซึ่งสามารถสรุป

เปนรายดาน ดังน้ี 

  ดานท่ี 1 การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

          ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) จัดแสดงเนนการ

พยาบาลผดุงครรภ 2) เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล  3) สงเสริมการเปนโรงเรียนพยาบาลแหง

แรกของประเทศไทย 4) รวบรวมประวัติศาสตรวิชาชีพพยาบาล ซึ่งผูเช่ียวชาญมองเห็นวาอัตลักษณ

ของพิพิธภัณฑแหงน้ีชัดเจนมากในดานของการพยาบาล เพราะเปนจุดกําเนิดของวิชาชีพพยาบาล 

เปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย ต้ังแตปพ.ศ. 2439  ผูเช่ียวชาญจึงมองเห็นวาหากเปน

ในเรื่องราวของวิชาชีพพยาบาล พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑแหงแรกที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
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วิชาชีพพยาบาลไว เพราะฉะน้ันการกําหนดอัตลักษณจึงอยากใหแสดงถึงความเปนวิชาชีพพยาบาล  

5) เนนจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนศิษยเกาของโรงเรียนฯ 

ถือเปนความภาคภูมิใจของสถาบันแหงน้ี และความภาคภูมิใจของวิชาชีพพยาบาล 6) วัตถุจัดแสดงที่

เปนของจริงภายในพิพิธภัณฑ ซึ่งผูเช่ียวชาญมคีวามเห็นวาการที่พิพิธภัณฑแหงนี้มีการจัดแสดงที่

ทรงคุณคา มีการจัดแสดงที่สมบูรณ เพราะวัตถุจัดแสดงเปนของจริง ที่ไมสามารถเห็นไดบอยนักใน

พิพิธภัณฑสมัยใหม จึงอยากใหพิพิธภัณฑเก็บของจริงมาจัดแสดงตอไป    

  ดานท่ี 2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุ

พิพิธภัณฑ (Valuation)   

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1)แสดงใหเห็นความ

ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรโรงเรียนการกอกําเนิดโรงเรียนโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ซึ่งเปนโรงเรียนในพระองค และนับวาเปนความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบรมวงศานุวงศที่มีพระเมตตาตอโรงเรียน  จนกอกําเนิดและมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองจนกระทั่ง

ปจจุบัน2) จัดแสดงวัตถุที่จัดแสดงที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรการพยาบาล และวิวัฒนาการของ

เครื่องมือการแพทยและการพยาบาล  วัตถุแตละช้ินมีคุณคา มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน แตละช้ิน

สามารถถายทอดเรื่องราวในอดีตมาสูปจจุบันไดอยางดี วัตถุเหลานี้ยังแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ

ความกาวหนาทางดานการพยาบาลวามีประวัติความเปนมาอยางไร 3) สงเสริมใหเห็นคุณคาทางดาน

วัฒนธรรม พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย การจัดแสดงสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมไดอยางดีที่คน

รุนเกาสงมาใหคนรุนใหม 4) ถายทอดใหเยาวชนรุนหลังโดยเฉพาะในวิชาชีพพยาบาล จะไดเห็นสิ่งที่

บรรพชนถายทอดความรู ความทุมเท ในวิชาชีพพยาบาลใหเจริญกาวหนาไดอยางในทุกวันน้ี 5) ความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล การมาดูพิพิธภัณฑแหงน้ี สิ่งที่จะทําใหผูเขาชมไดรับคือ ความภาคภูมิใจ

ในวิชาชีพพยาบาล ที่จะถายทอดออกมา และหากกลุมเขาชมเปนพยาบาล ความภาคภูมิใจในการ

เลือกวิชาชีพพยาบาลในการดํารงอาชีพ จะทําใหรูสึกรักและภูมิใจในวิชาชีพของตน  6) การสราง

จิตสํานึกการเปนผูให วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่เสียสละ ดังน้ันพิพิธภัณฑตองถายทอดใหผูเขาชม

รูสึกวาเปนวิชาชีพที่มีแตการให เปนวิชาชีพที่เสียสละ และอุทิศตนในการทําเพ่ือผูอื่น  7) จัดแสดงให

เห็นความกาวหนาของวิชาชีพพยาบาลจากอดีตสูปจจุบันถายทอดวิวัฒนาการที่เริ่มต้ังแตการ

กอกําเนิดวิชาชีพพยาบาลมาจนถึงปจจบุัน ไดเห็นวิวัฒนาการการพยาบาลมาจนทุกวันน้ี 

  ดานท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empower-

ment) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) ผูดูแลพิพิธภัณฑควร

มีความรูในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุ และสิ่งสําคัญคือการมีใจรักในการดูแล

พิพิธภัณฑ และควรมีความรูดานการจัดการองคกรและการบริการ เพือ่พัฒนางานพิพิธภัณฑใหมั่นคง 
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และสามารถบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑไดอยางดี รวมทั้งการบริหารงานองคกรและการบริการ  

2) ความรวมมือระหวางเครือขาย ในปจจบุันการดําเนินธุรกิจเกือบทุกแขนง แทบจะตองมเีครือขาย

ในการขยายฐานธุรกิจของตน พิพิธภัณฑก็เชนเดียวกัน ควรมีการรวมมือกับพิพิธภัณฑที่อื่นๆ เพื่อให

เรามเีครือขาย เปนแนวทางในการขยายฐานผูเขาชมของพพิิธภัณฑเอง และหากมีกจิกรรมสามารถที่

จะฝากประสานงานกับพิพิธภัณฑที่อื่นๆ  3) จัดสรางหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล เปนโครงการที่

ผูเช่ียวชาญเล็งเห็นวา พิพิธภัณฑเราเปนสถานที่รวบรวมการกําเนิดวิชาชีพพยาบาลแหงแรก เน่ืองจาก

เราเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย ดังน้ัน หากเรารวบรวมเอกสารจดหมายเหตุตางๆ      

ไว ก็ควรจะจัดสรางเปนหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล เพื่อเปนแหลงคนควาในวิชาชีพพยาบาลได

อยางสมบูรณ 4) ควรจัดทําพิพิธภัณฑเสมือน หรอืมีการนําเสนอเปนภาพ 3-4 มิติ เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผูเขาชมมากยิ่งข้ึน ทําให กระตุนการเรียนรูของคนทุกกลุมวัย  

 

  ดานท่ี 4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก1) ควรวางแผนการ

จัดเก็บวัตถุที่ดี งานพิพิธภัณฑจําเปนจะตองมีการจัดเก็บวัตถุทั้งที่จัดแสดงและไมไดจัดแสดง เพื่อให

วัตถุมีสภาพคงอยู 2) ควรมีระบบคอมพิวเตอรหรือระบบดิจิทัลมาใชในการทําทะเบียนวัตถุ และการ

จัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

และเพ่ือสะดวกตอการคนควาหรือสืบคนขอมูล 3) การสงวนรักษาวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ เปน

สิ่งที่มีความจําเปนอยางย่ิงในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ เพื่อใหวัตถุและเอกสารเหลาน้ันคงสภาพอยูได

ตลอดไป 4)การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ

5) ขยายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ การขยายพ้ืนที่พิพิธภัณฑ เพื่อใหสามารถจัดแสดงและรวบรวมวัตถุ

สิ่งของใหมากข้ึน และเพื่อใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูไดมากขึ้น 6) นําวัตถุบางชิ้นมาจัดแสดง

นิทรรศการหรือเหตุการณในวันสําคัญตางๆ เพื่อเผยแพรใหบุคคลทั่วไป ไดรูจักพิพิธภัณฑมากย่ิงข้ึน 

และเปนการเผยแพรความรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากวัตถุเหลาน้ัน 

  ดานท่ี 5 การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) การจัดแสดงมีสื่อ

การจัดแสดงที่ทันสมัยและใหผูเขาชมสัมผัส พิพิธภัณฑในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสงเสรมิให

เกิดการกระตุนความสนใจและการเรียนรู ของผูเขาชมมากขึ้น หลายแหงจึงมีการพัฒนาและ

เพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน 2) ควรมีการบริการใหความรูแกนักเรียน หรือผูที่สนใจ ถือเปน

งานหลักของงานพิพิธภัณฑ เพื่อใหเกิดการเรียนรู 3) ควรหมุนเวียนการจัดแสดงทุก3-6 เดือน เพื่อให

วัตถุจัดแสดงมีการหมุนเวียน เพื่อไมใหวัตถุเสื่อมสภาพเร็ว และเพ่ือใหผูเขาชมไดเห็นนิทรรศการที่

หลากหลาย ไดเรียนรูจากนิทรรศการในแตละครั้งที่ไมเหมือนเดิม 4) เพิ่มการประชาสัมพันธ จัดทาํ
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เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เพื่อใหพิพิธภัณฑไดเปนแหลงทองเที่ยวและเปนที่

รูจักมากข้ึน 5) จัดแสดงเปนหมวดหมูพัฒนาการที่ชัดเจนข้ึน เพื่อใหเกิดการเรียนรูเปนพัฒนาการ

ตามลําดับ 6) ควรจัดเปนคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือทํากิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปไดคลองตัวข้ึน 7) ควรจัดพื้นที่พักผอนหรือหองบรรยายเขาชม ใหผูเขาชมไดพัก หรือไดทํา

ความเขาใจในเบื้องตนของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 8) ควร

เปนพิพิธภัณฑที่บริการเปดถาวร เปดใหเขาชมไดตลอด อํานวยความสะดวกในการเขาชมของบุคคล

ทั่วไป  

  ดานท่ี 6 การจัดการความรู (Knowledge management) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก1) เปนแหลงศึกษาดูงาน 

ใหความรูประวัติวิชาชีพพยาบาล และควรใหเยาวชนรุนหลังไดศึกาถึงจุดกําเนิดของวิชาชีพพยาบาล 

เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูในเรื่องราวของวิชาชีพพยาบาลไดอยางดี 2)มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เสวนา กิจกรรมเลาประวัติความเปนมา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องราวความรูที่พิพิธภัณฑมีน้ัน

แกบุคคลทั่วไป 3) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ มีการเผยแพรนิทรรศการที่พิพิธภัณฑมีน้ันใหแกบุคคล

ทั่วไปที่ไมรูจักพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ไดรับความรูและเปนการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ

ไดอีกทางหน่ึง 4) รวมจัดกิจกรรม Open House ของคณะฯ เน่ืองจากในทุกปการศึกษา ทางคณะ

พยาบาลศาตร ไดมีการจัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดมาเรียนรู และไดรูจัก

พิพิธภัณฑ ไดทราบประวัติของวิชาชีพพยาบาล 5) เขารวมเครือขายของพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อรวมกลุ มพิพิธภัณฑที่เขมแข็ง โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชวยกันเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 6) ขอมูลที่ปรากฎในพิพิธภัณฑควรบรรจุในหลักสูตรการสอน ผูเช่ียวชาญมีความเห็น

วามีแนวโนมที่เปนไปไดในระดับปานกลาง อาจจะบรรจุในหลักสูตรไมได แตอาจรวมเปนหน่ึงใน

รายวิชาที่มีการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑได 

  ดานท่ี 7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) จัดทําแผนการตลาด 

การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ เพื่อใหพิพิธภัณฑไดทํางานในเชิงรุก มีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

เพ่ือเพิ่มกลุมผูเขาชมของพิพิธภัณฑใหกวางข้ึน 2) เปดโอกาสใหนักศึกษาดูงานเพิ่มข้ึน อาจเพ่ิม

กลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน ไมใชแควิชาชีพพยาบาลอยางเดียว เพื่อใหนักศึกษาในกลุมวิชาชีพอื่นๆ ได

เรียนรูประวัติของวิชาชีพพยาบาล 3) สรางประวัติความเปนมา พิพิธภัณฑมีการรวบรวมประวัติความ

เปนมาอยูแลว แตใหเพิ่มขอมูลรายละเอียดใหนาสนใจ ใหผูคนไดเรียนรูในประวัติความเปนมาเหลาน้ัน

มากย่ิงข้ึน 4) จัดกิจกรรมเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขาชมพิพิธภัณฑ เพื่อใหนักเรียนช้ันมัธยมได

เรียนรู และเกิดความสนใจในวิชาชีพพยาบาล  5) ควรมีกิจกรรม Open Museum เปนแนวทางใน

การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ใหพิพิธภัณฑเปนที่รูจัก 6) สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปน
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ขอมูลประวัติความเปนมา แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน อาจจะไดเพิ่มเติมประวัติความเปนมา และ

เกร็ดความรูตางๆ เพิ่มเขามา 7) สํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคา วาลูกคาตองการให

พิพิธภัณฑเปนแบบไหน อาจจะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนเพื่อสนอบตอบความตองการของลูกคา 

8) จัดนิทรรศการใหความรู และออกบูธเผยแพรพิพิธภัณฑรวมกับพิพิธภัณฑที่อื่นๆ เพิ่มการ

ประชาสัมพันธถึงกลุมลูกคามากย่ิงข้ึน 

  ดานท่ี 8 ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) 

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) จัดทําของที่ระลึก

พิพิธภัณฑจําหนาย พิพิธภัณฑจะไดมีรายไดในการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ และผูเขาชมจะไดมีของ

ที่ระลึกในการเขาชมพิพิธภัณฑ 2) จัดทํากลองรับบริจาค เปนแนวทางในการมีงบประมาณของ

พิพิธภัณฑ ซึ่งเปนการไมบังคับผูเขาชมใหรูสึกลําบากใจ 3) เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ ในปจจุบัน

พิพิธภัณฑเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย มีรูปลักษณที่โดดเดน และแตกตางไปจากเดิม ดังน้ันการดูแล 

บํารุงรักษา จึงเพิ่มสูงข้ึนตามไป ทําใหหลายแหงมีการเก็บคาเขาชม เพื่อ นํามาดูแลรักษาใหคงอยู  

4) จัดทําเหรียญที่ระลึกหารายได จัดทําหนังสือหรือเอกสารของพิพิธภัณฑจําหนาย เพื่อใหสอดคลอง

ตอการดําเนินธุรกิจของพิพิธภัณฑ และสนับสนุนการสงเสริมการเรียนรูของผูเขาชม 5) อาจจัดเปน

ธุรกิจเชิงการศึกษาและเพ่ือวิชาชีพพยาบาล 6) ควรดําเนินธุรกิจแบบแสวงหากําไร ผูเช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นวามีโอกาสเปนไปไดปานกลาง เน่ืองจากพิพิธภัณฑไมใชธุรกิจที่ตองมุงหวังกําไรเปนตัวต้ัง 

  ดานท่ี 9 นโยบายภาครัฐ (Government policies)  

  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาแนวโนมที่มีโอกาสเปนไปได ไดแก 1) รัฐควรสนับสนุน

งบประมาณ2) คณพยาบาลศาสตร หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ตองมีนโยบายในการรวบรวมหรือเปน

ศูนยกลางของงานพิพิธภัณฑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของพิพิธภัณฑเปนหลัก      

3) รัฐควรมีบทบาทดานการดูแลรักษาพิพิธภัณฑใหคงอยูตลอดไป  4) การประชาสัมพันธ และ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องพิพิธภัณฑ เพราะเปนผูวางนโยบายหลักในการพัฒนาพิพิธภัณฑ และ

พิพิธภัณฑจะสามารถเติบโตไปไดแคไหน หรือ มีกําลังในการพัฒนามากนอยเพียงใด ข้ึนอยูภาครัฐใน

การบริหารจัดการ เน่ืองจากพิพิธภัณฑแหงน้ีเปนหนวยงานของภาครัฐ 5) อาจนําเรื่องราวของ

พิพิธภัณฑอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะฯ วาจะสามารถเปน

หลักสูตรการเรียนการสอนไดหรือไม 6) กระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงวัฒนธรรม เขามา

สนับสนุน สงเสริมใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตได เน่ืองจากพิพิธภัณฑเปนเรื่องราวของ

การพยาบาล และประวัติศาสตร ที่จะถายทอดใหเยาวชนและผูสนใจไดศึกษาเรียนรู 
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2. การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยปรากฏวา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแหลงรวบรวมวัตถุจัดแสดงที่มีคุณคาในเรื่องราวของวิชาชีพ

การพยาบาลมากมาย ซึ่งเรื่องราวที่สะทอนออกมาน้ันสามารถบอกเลาเรื่องราวประวัติความเปนมา

ของวิชาชีพพยาบาลต้ังแตอดีตถึงไดอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของพิณวลี อังศุพันธุ (2551) กลาววา 

“พิพิธภัณฑ คือ สถาบันที่มีวัตถุประสงคในการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุ ที่เปนหลักฐานทางวัฒนธรรม

ที่เปนเสมือนสื่อกลางระหวางอดีตกับปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการศึกษาใหความรูและความเพลิดเพลิน

กับสาธารณชน” วัตถุจัดแสดงน้ันเปรียบเสมือนหนังสือที่สะสมความรูเหลาน้ันมาเผยแพรและจากการ

วิจัยทําใหไดทราบแนวโนมของการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต ซึ่งผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันและมีความเปนไปไดมากที่สุดในแตละดาน 

ดังน้ี ดานกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ ซึ่งพิพิธภัณฑแหงน้ีมีอัตลักษณที่คอนขางชัดเจน ในเรื่องของ

การพยาบาลและการผดุงครรภ ในสวนของดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ

และวัตถุพิพิธภัณฑ ดานน้ีถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่จะทําให

พิพิธภัณฑสามารถดํารงอยูได ตอมาดานการเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ ดานน้ีถือวา

เปนความสามารถของผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑวาจะสามารถบริหารจัดการใหพิพิธภัณฑเกิดประโยชน

อยางสูงสุดไดอยางไร ในสวนของดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ คือ การจัดการทรัพยากรหรือวัตถุ

พิพิธภัณฑใหทรงคุณคา รวมทั้งการสะทอนความรูที่อยูในวัตถุน้ันออกมาเผยแพรได ตอมาดานการจัด

แสดงและการใหบริการการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑน้ันองคประกอบหลักคือวัตถุที่นํามาจัดแสดง 

วัตถุเหลาน้ันมีประวัติศาสตรและวิวัฒนาการที่แตกตางกันออกไปดังน้ันการถายทอดความรูสูผูเขาชม 

ถือเปนเรื่องสําคัญในการที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตอมาดานการจัดการความรู เปนการ

ถายทอดความรูใหเกิดประโยชนและสามารถนําความรูที่ไดจากการชมพิพิธภัณฑไปใชใหเกิดประโยชน

หรือสรางคุณคาในความรูเพิ่มข้ึน และอาจมีการแปลงความรูใหออกมาในรูปแบบตางๆ เพื่อการตอ

ยอดความรูที่ไดรับมา ในสวนของดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑจะสามารถสรางกิจกรรมใหผูเขา

ชมสามารถเขารวมหรือมีความสนใจที่สนับสนุนกิจกรรมน้ันใหมีความนาสนใจที่จะกระตุนผูเขาชมได

เพียงใดและดานสุดทาย คือ ดานธุรกิจพิพิธภัณฑ ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่มีสวนตอการสนับสนุนอยาง

มากในการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑใหสามารถดํารงอยูในภาวะเศรษฐกิจอยางในปจจุบัน เพราะเรือ่ง

เงินหรือรายไดเปนปจจัยที่จะสามารถผลักดันใหพิพิธภัณฑสามารถกอใหเกิดการปรับปรุงได 

 หากนําผลการศึกษาในแตละดานของกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑที่ศึกษาไวน้ัน สรุป

เปนแนวทางแตละดานไดดังน้ี 

1. ดานการกําหนดอัตลักษณ เนนการพยาบาลและผดุงครรภ เพราะพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทย มีการรวบรวมและจัดแสดงเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลอยูแลว ดังน้ันการจัดแสดงที่
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เปนอัตลักษณของที่น่ียอมตองเกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาล และการเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรก

ของประเทศไทย ดังน้ันผูบริหารตองรักษาอัตลักษณในเรื่องน้ีไวตอไป 

2. ดานการประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑคือ 

การปลูกฝงความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งตอเน่ืองกับดานการกําหนดอัตลักษณ ที่พิพิธภัณฑ

ควรรักษาความเปนอัตลักษณในเรื่องของวิชาชีพพยาบาล และเมื่อรวบรวมและจัดแสดงแลว หนาที่

หลักของพิพิธภัณฑ คือ การสื่อความหมาย และ การนําชม เพื่อปลูกฝงความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล ซึ่งกลุมเปาหมายหลัก ของพิพิธภัณฑแหงน้ี คือ วิชาชีพพยาบาล ดังน้ันเมื่อบุคคลที่อยูใน

วิชาชีพพยาบาลไดมีโอกาสมาดูพิพิธภัณฑแลวสิ่งที่พวกเขาจะไดรับนอกจากความรู ความเพลิดเพลิน

แลว คือ การกอใหเกิดความภาคภูมิใจในการเลือกวิชาชีพพยาบาล 

3. ดานการเสริมสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ คือ ผูดูแลควรมีความรูในการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑไดอยางดีและการมีใจรักในงานพิพิธภัณฑ เพื่อการดูแลและพัฒนาพิพิธภัณฑ

อยางเต็มที่ ใหสามารถเปนพิพิธภัณฑที่ทรงคุณคาและเปนแหลงศึกษาคนควา หรือแหลงเรียนรูตลอด

ชีวิตไดสมบูรณ 

4. ดานการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ คือ การวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดี พิพิธภัณฑเปน

สถานที่ที่รวบรวมสิ่งของอันมีคุณคาและมีประวัติศาสตรยาวนาน การจะจัดเก็บวัตถุเหลาน้ันไม

เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ตองอาศัยการจัดเก็บและการสงวนรักษาวัตถุที่ถูกตองรวมทั้งการจะนํา

วัตถุช้ินอื่นๆ มาหมุนเวียนการจัดแสดงเพื่อใหวัตถุเหลาน้ันสามารถถายทอดความรูใหแกผูเขาชมได

ตลอดไป 

5. ดานการจัดแสดงและการใหบริการ คือ การจัดแสดงโดยการใชสื่อที่ทันสมัย เพื่อ

กระตุนใหผูเขาชมเกิดความอยากรู เพื่อนําไปสูการศึกษาคนควา และการเรียนรูตอไปสอดคลองกับใน

ยุคทศวรรษน้ีที่เทคโนโลยีมีความทันสมัย และผูคนตางตอบรับกับความทันสมัยเหลาน้ัน ดังที่ ศิริพร 

ศรีสินธุอุไร (2552) กลาวไววา “พิพิธภัณฑจะตองทําหนาที่สื่อสารจัดแสดงเปนแหลงเรียนรู ตอนรับ

นักทองเที่ยว ดึงดูดใจผูชม อันเปนความคาดหวังที่มาพรอมกับปจจุบันสมัย”  ดังน้ันหากพิพิธภัณฑมี

มุมของการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการจัดแสดง ยอมทําใหผูเขาชมไมเบื่อหนายและอยาก

เรียนรูตลอดการเขาชม 

6. ดานการจัดการความรู  คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ กิจกรรมเสวานา 

เพ่ือถายทอดองคความรุที่พิพิธภัณฑมีอยูมากมาย ใหแกบุคคลทั่วไปหรือสาธารณชนไดเรียนรูในองค

ความรูเหลาน้ัน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีชวยใหพิพิธภัณฑไดเปนที่รูจัก และถายทอด

ประวัติความเปนมาตางๆ ที่พิพิธภัณฑและผูดูแลพิพิธภัณฑไดสั่งสมไว มาสูคนรุนหลัง ไมใชเก็บไวแค

ในพิพิธภัณฑ หรือ ในตัวผูดูแลเอง เปรียบเสมือนหนังสือที่วางจัดแสดงไว แตไมมีผูไดอาน กิจกรรม

เหลาน้ีจะชวยใหความรูน้ันไดถูกสงตอ ไมใชจบเพียงแคคนใดคนหน่ึง 
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7. ดานกิจกรรมพิพิธภัณฑ คือ การจัดทําแผนการตลาด การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑให

เปนที่รูจักมากข้ึน เน่ืองจากพิพิธภัณฑ หากไมใชพิพิธภัณฑแหงชาติ หรือ พิพิธภัณฑประจําจังหวัด 

ผูคนสวนใหญก็จะไมทราบวามีพิพิธภัณฑน้ันๆ อยู ดังน้ันการวางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ

เปนสิ่งจําเปนในการสรางพิพิธภัณฑใหเปนที่รูจัก สิ่งน้ีจะเปนสิ่งชวยใหพิพิธภัณฑมีชีวิตมากข้ึน  

8. ดานธุรกิจพิพิธภัณฑ คือ การจัดทําของที่ระลึก พิพิธภัณฑในปจจุบันตองมีสิ่งที่เปน

เอกลักษณ เพื่อใหคนไดจดจําวาเคยมาที่พิพิธภัณฑแหงน้ี และของที่ระลึกยังเปนสิ่งที่จะชวยสราง

ความประทับใจใหกับผูเขาชม และสรางรายไดใหแกพิพิธภัณฑเอง เพื่อบํารุงรักษาพิพิธภัณฑได

นอกจากรายไดจากคาเขาชม และในปจจุบันน้ีของที่ระลึกมีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบ โดยอาจ

กําหนดราคาแตกตางกันไป เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายของพิพิธภัณฑทุกวัย  

9. นโยบายภาครัฐ คือ การไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจากรัฐบาล เพราะใน

การพัฒนาหรือปรับปรุงน้ัน งบประมาณเปนสิ่งสําคัญมากวาจะทําใหพิพิธภัณฑน้ันพัฒนาไปไดมากนอย

เพียงใด การท่ีรัฐบาลเปลี่ยนมุมมองทางความคิดวาพิพิธภัณฑน้ันไมไดมีความสําคัญนองกวาการพัฒนา

ในดานอื่นๆ ของประเทศ เปรียบเสมือนเปนสิ่งที่จะชวยในการพัฒนาความรูของคน และตอยอดตอ

การพัฒนาประเทศได อาจเพ่ิมเติมในแผนการพัฒนาของกระทรวงหรือองคกรใด ที่มีสวนตอการสราง

การเรียนรูในพิพิธภัณฑได สิ่งน้ีจะชวยใหพิพิธภัณฑไดปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อตอบสนองตอการเรียนรู

ไดอยางดี 

 สรุปไดวาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย เพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตน้ัน ทุกดานตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน จึงจะทําใหการพัฒนาเกิดข้ึนไดจริง และสิ่งสําคัญ

คือ การไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงภาครัฐบาลตองใหความสําคัญกับงาน

พิพิธภัณฑ ด่ังที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ระบุไววา “การศึกษา หมายถึง 

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม 

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอัน

เกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเ น่ือง

ตลอดชีวิต” (สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตร,ี 2542) พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดระบุถึงความสําคัญของ

การศึกษาเพ่ือที่จะใหบุคคลไดเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต หากรัฐบาลสงเสริมในเรื่องน้ี

ตามที่พระราชบัญญัติไดกลาวไว การสงเสริมใหหนวยงานตางๆ มีแหลงเรียนรูตลอดชีวิต คงไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐบาลไดอยางไมยากนัก เพราะเปนปจจัยหลักที่สําคัญมากตอการพัฒนา 

 การสงเสริมใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต จะไมใชเปนเพียงภาพในอนาคตอีก

ตอไปอาจกลาวไดวา การทําใหพิพิธภัณฑสามารถเปนสถานที่ใหความรู และเผยแพรความรูน้ันถือเปน

เรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนประโยชนตอบุคคล

ทุกชวงวัย ดังที่ Marjan Laal (2011) กลาววา แหลงเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรูทุก
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ประเภท การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลาในทุกสถานที่ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันพิพิธภัณฑตองปรับตัวใหผูเขาชมเกิดการกระตุนหรือเกิดความตองการที่จะเรียนรูเพื่อ

นําไปสูแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดตอไปพิพิธภัณฑเปนแหลงใหความรูนอกเหนือจากโรงเรียนไดอยางดี 

พิพิธภัณฑทุกที่มีความรูอยูในตัวพิพิธภัณฑ ข้ึนอยูกับผูเขาชมน้ันจะรับเอาความรูเหลาน้ีมาไดมากนอย

เพียงใด หากในยุคปจจุบันน้ี ซึ่งเทคโนโลยีกาวไกลไปมาก การเขาชมพิพิธภัณฑอาจไมไดเปนเรื่องที่นา

เบื่อ และพอแมหรือผูปกครองอาจปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูความรูเหลาน้ันจากพิพิธภัณฑเพื่อให

เยาวชนไดความรูอีกทางหน่ึงก็ยอมดีตอตัวเยาวชนเอง 

 ดังน้ันแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย สอดคลองกับกระบวนการ

จัดการพิพิธภัณฑ นํากระบวนการเหลาน้ีมาหาแนวทางที่สามารถพัฒนาพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตเปนสถานที่ที่ใหความรู และเปนพิพิธภัณฑที่เปนที่รูจักมากย่ิงข้ึนไดน้ัน ตองมีกระบวนการ

บริหารจัดการดานตางๆ ดังน้ี เนนการพยาบาลและผดุงครรภ ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล ผูดูแลควรมีความรูในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑและมีใจรักในงานที่ทํา  ควรวางแผนการ

จัดเก็บวัตถุที่ดี  ควรมกีารจัดแสดงควรใชมีสื่อที่ทันสมัย และสิ่งสําคัญคือการเปนตนแบบแหลงศึกษา

ดูงานของวิชาชีพพยาบาล จัดทําแผนการตลาดการประชาสัมพันธ จัดทําของที่ระลึกพิพิธภัณฑเพื่อให

ผูคนไมลืมพิพิธภัณฑแหงน้ี และสิ่งสุดทายที่สําคัญมาก คือ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการ

ดูแลรักษาพิพิธภัณฑใหเติบโตไปไดอยางตอเน่ือง  

 และหากเราภิปรายผลตามแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหารจัดการ POSDCORB  

เปรียบพิพิธภัณฑเปนเสมือนหน่ึงองคกร ที่ตองมีกระบวนการบริหารจัดการใหองคกรดําเนินไปได

ดวยดี ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคกร บุคลากร การอํานวยการสั่งการ การประสานงาน    

การรายงาน งบประมาณ จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาน้ัน พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

ตองการการวางแผนที่ดี และบุคลากรตองมีความรูความสามารถ เพราะบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญ

ในการดําเนินงานขององคกรน้ันๆ การบริหารงานภายในของพิพิธภัณฑตองมีการสั่งการและการ

ประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานราบรื่น รวมทั้งงบประมาณที่พิพิธภัณฑจะไดรับการจัดสรรมามาก

นอยเพียงใด เพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตลอดไป 

 เมื่อไดแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตแลวน้ัน การจะทํา

ใหผูเขาชมเกิดการเรียนรูจากการเขาชมพิพิธภัณฑน้ัน แนวทางตางๆ ที่เราไดมาน้ันสามารถกระตุนให

ผูเขาชมพิพิธภัณฑเกิดการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงนิทรรศการหรือการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ

เปรียบเสมือนสิ่งเราที่จะทําใหผูเขาชมเกิดการกระบวนการรับรู และเกิดความประทับใจ และจดจํา

ความประทับใจเหลาน้ีมาบอกตอ เปนอีกแนวทางการประชาสัมพันธอยางดีสําหรับพิพิธภัณฑ เมื่อเรา

สรางความประทับใจใหกับผูเขาชม ผูเขาชมเหลาน้ันจะนํามาเผยแพร โดยเฉพาะอยางย่ิงสังคมใน

ปจจุบันน้ี การเผยแพรขอมูลสามารถกระทําไดโดยงายบนโลกออนไลน ดังน้ันการพัฒนาพิพิธภัณฑ
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ประวัติการพยาบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และสรางความประทับใจ

กับผูเขาชมมากเพียงใด ก็จะย่ิงทําใหพิพิธภัณฑแหงน้ีเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางย่ังยืน 

 แนวทางเหลาน้ีหากพิพิธภัณฑสามารถนํามาบริหารจัดการในทุกๆ ดานของพิพิธภัณฑไป

พรอมๆ กันได จะทําใหพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตไดอยางสมบูรณพิจารณาความเช่ือมโยงไดดังภาพที ่14 
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ภาพที่ 14 สรุปแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

การจัดการ 

เปนตนแบบ

แหลงศึกษาดู

งานพยาบาล 

รัฐสนับสนุน

งบประมาณ 

 

เนนการ

พยาบาล/ผดุง

ครรภ 

ควรวางแผน

การจัดเก็บวัตถุ

ที่ดี

ปลูกฝงความ

ภาคภูมิใจใน

วิชาชีพ 

มีความรูการ

บริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ 
ใชสื่อทันสมัยใน

การจัดแสดง 

 

แผนการตลาด/

ประชาสัมพันธ 

 

จัดทําของ      

ที่ระลึก 
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3. ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 

1. จากงานวิจัยน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาการจะทําใหพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตไดตลอดไปนั้น ตองไดรับการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาครัฐตองสนับสนุนในหลายๆ ดาน ทั้งในเรื่องของ

งบประมาณ และการสงเสริมพิพิธภัณฑใหบริหารจัดการได ซึ่งพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยน้ัน 

มีคุณคาอยูในตัววัตถุคอนขางชัดเจนอยูแลว ดังน้ันการประชาสัมพันธหรือการสงเสริมใหบุคลากรใน

วิชาชีพพยาบาลไดทราบถึงประวัติความเปนมาของวิชาชีพนี้ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณมาจาก

พระบรมวงศานุวงศต้ังแตอดีต โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนรุนหลังที่ควรภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมทั้งบคุลกร

ในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่สนใจในประวัติศาสตร ถาหากมีการพัฒนาในทุกๆ ดานตามผลที่ไดวิจัยออกมา

น้ัน สามารถเกิดข้ึนได หากไดรับความรวมมือจากผูบริหารและบุคลากร ในคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลเอง และการประชาสัมพันธหรือการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจได

รูจักพิพิธภัณฑมากข้ึน 

2. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อาจนําแนวทางที่ไดมาน้ี ไปใชในการพัฒนา

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยตอไป และอาจใชเกณฑการช้ีวัดในการวัดความพึงพอใจจากผูเขา

ชมภายหลังไดพัฒนาตามแนวทางเหลาน้ีแลว 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร 

แบบการสัมภาษณเชิงลึกในแตละดานเพ่ือใหไดขอมูลในแตละดานที่สมบูรณข้ึน 

2. การวิจัยครั้งตอไป อาจนํางานวิจัยน้ีไปตอยอดสําหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนา 

โดยอาจใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือเชิงทดลอง เพื่อเขาไปชวยพัฒนา

พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยไดอยางแทจริง 
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เครื่องมือการวิจัย 

แนวสัมภาษณ(EDFR รอบท่ี 1) 

“แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 

 

1. ในปจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑเกิดข้ึนมากมาย และแตละแหงลวนมีอัตลักษณและ

สิ่งที่โดดเดนแตกตางกันไป ทานมีความเห็นอยางไรวา  

1.1 พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยของคณะฯ มีอัตลักษณในดานใด และสามารถ

เปนจุดขายที่มีความแตกตางใหแกพิพิธภัณฑฯ  

1.2 ทานคิดวาจะรักษาอัตลักษณเหลาน้ันใหคงอยูไวอยางไร? 

2. ทานคิดวาคุณคาของวัตถุในพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีคุณคาดานใดบาง? 

สาเหตุที่คุณคิดเชนน้ัน เพราะอะไร?และทานคิดวาคุณคาเหลาน้ีสามารถชวยเพิ่ม ศักยภาพในการ

จัดการพิพิธภัณฑไดอยางไร? 

3. ทานคิดวานโยบายการบริหารจัดการพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยในอนาคตควร

เปนไปในทิศทางใด? และผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑฯ ควรมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑฯ อยางไร? 

4. ทานคิดวาในปจจุบันการจัดการทรัพยากรหรือการจัดการวัตถุภายในพิพิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร? (ระบบการดูแล ระบบการจัดเก็บ ระบบการสงวน

รักษาวัตถุ เปนตน)  และทานคิดวาควรวางแผนการพัฒนาการจัดการใหมีประสิทธิภาพในอนาคตได

อยางไร? 

5. ทานคิดวาการจัดแสดงและการบริการของพิพิธภัณฑในปจจุบันเปนเชนไร? และควร

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในเรื่องใดบาง? 

6. ทานคิดวาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีการสงเสริมหรือใหความรูหรือไม 

อยางไร? และควรมีการจัดการความรูเหลาน้ันใหเกิดประโยชนอยางไรตอเยาวชนรุนหลัง? 

7. ทานอยากใหพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมีการวางแผนหรือการจัดโครงการ

กิจกรรมใดบางเพื่อสงเสริมใหพิพิธภัณฑเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปมากข้ึน? 

8. ทานคิดวางบประมาณในการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยมี

ความสําคัญมากนอยเพียงใด? และทานคิดวาการหารายไดเขาพิพิธภัณฑ หรือดําเนินธุรกิจของ

พิพิธภัณฑ ทานคิดวาเปนสิ่งที่จําเปนหรือไม? ทานคิดวาควรดําเนินธุรกิจในแนวทางใด? 

9. ทานคิดวานโยบายภาครัฐควรเขามามีบทบาทตอการดูแลพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรยีนรู

ตลอดชีวิตในอนาคตหรือไม? อยางไร? 
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต (EDFR รอบท่ี 2) 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 แบบสอบถามชุดน้ีสรางข้ึนจากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ในบริบท

แนวโนมในอนาคตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนไป

ไดและพึงประสงคในอนาคตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ไดประเมินวาแนวโนม

แตละดานมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด รวมทั้งแนวโนมดังกลาว พึงประสงค หรือ ไมพึงประสงค 

แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

2. แนวโนมในอนาคตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรยีนรู

ตลอดชีวิต ในดานตางๆ ดังน้ี 

2.1 การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

2.2 การประเมินคุณคาและศักยภาพผู ดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

(Valuation) 

2.3 การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 

2.4 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

2.5 การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 

2.6 การจัดการความรู (Knowledge Management) 

2.7 กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

2.8 ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum Business) 

2.9 นโยบายภาครัฐ (Government Policies) 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาเติมขอมลูเกี่ยวกับตัวทานในชองวาง 

1. อายุ   นอยกวา35 ป   36-40 ป   41-50 ป   51-60 ป   61 ปข้ึนไป 

2. วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี สาขา ............................................................................................  

  ปริญญาโท สาขา ..........................................................................................  

  ปริญญาเอก สาขา...........................................................................................  

  อื่นๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 แนวโนมในอนาคตท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต 

 คําชี้แจง  

1. ขอใหทานประเมิน ความเปนไปไดของแนวโนมแตละดาน และทําเครื่องหมาย √ 

ในชองตัวเลือกท่ีตรงกับระดับการประเมินของทาน โดยใหนํ้าหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  1   หมายถึง   ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพฒันาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดนอยที่สุด 

  2   หมายถึง   ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพฒันาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดนอย 

  3   หมายถึง   ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพฒันาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดปานกลาง 

  4   หมายถึง   ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพฒันาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดมาก 

  5   หมายถึง   ประเด็นทีจ่ะเปนแนวโนมของแนวทางการพฒันาพิพิธภัณฑที่จะนําไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิตไดมากที่สุด 
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2. โปรดใหคําตอบวา ภาพอนาคตของแนวโนมในแตละดานเปนสิ่งท่ีพึงประสงค หรือ 

ไมพึงประสงค โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองใดชองหน่ึง 

  

 

1. การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะ

เกิดขึ้นหรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 

1 ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1) จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุง

ครรภ  

        

2) จัดเก็บและดูแลเครื่องมือการแพทย

การพยาบาลในอดีต 

        

3) เนนแสดงพระราชประวัติของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปน

ศิษยเกาของโรงเรียน  

        

4) เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล         

5) สงเสริมการเปนโรงเรียนพยาบาล

แหงแรกของประเทศไทย  

        

6) วัตถุจัดแสดงควรเปนของจริง          
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 A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

2. การประเมินคุณคาและศักยภาพ

ผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 

1 ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1) แสดงใหเห็นความภาคภูมิใจใน

ประวัติศาสตรโรงเรียน การกอกําเนิด

โรงเรียนโดยสมเด็จพระศรพีัชรินทรา  

บรมราชินีนาถ 

        

2) จัดแสดงวัตถุที่จัดแสดงทีม่ีคุณคาดาน

ประวัติศาสตรการพยาบาล 

        

3) สงเสรมิใหเห็นคุณคาทางดาน

วัฒนธรรม  

        

4) จัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือ

การแพทยและการพยาบาล 

        

5)สนับสนุนการเรียนรูโดยถายทอดให

เยาวชนรุนหลงัโดยเฉพาะในวิชาชีพ

พยาบาล 

        

6) ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจใน

วิชาชีพพยาบาล 

        

7) สงเสรมิการสรางจิตสํานึกการเปนผูให         

8) จัดแสดงใหเห็นความกาวหนาของ

วิชาชีพพยาบาลจากอดีตสูปจจบุัน 
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3. การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแล

จัดการพิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือก

ได 1 

ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1)จัดสรางหอจดหมายเหตุทางการ

พยาบาล 

        

2) ผูดูแลควรมีความรูในการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ/จดหมายเหตุและ

มีใจรัก 

        

3) ความรวมมือระหวางเครือขาย

พิพิธภัณฑ 

        

4) ควรมีความรูการบริหารจัดการที่

ดีนําไปสูการสรางกิจกรรมที่ดี 

        

5) ควรมีความรูด านการจัดการ

องคกรและการบริการ 

        

6) ควรมีใจรักในการดูแลพิพิธภัณฑ         

7) ควรจัดทําพิพิธภัณฑเสมือน /

นําเสนอเปนภาพ3-4มิติ 

        

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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4. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 

1 ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1) ขยายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ         

2) ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ/ 

ความช้ืน 

        

3) ควรมีระบบคอมพิวเตอร หรือ

ระบบ ดิจิทั ลมาใช ในการทํ า

ทะเบียนวัตถุ 

        

4) จัดทําระบบฐานขอมูลจัดเก็บ

เอกสารจดหมายเหตุ 

        

5) ควรดูแลและรสงวนรักษา

วัตถุ/เอกสาร 

        

6) ควรวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดี         

7) นําวัตถุบางช้ินข้ึนมาจัดแสดง

นิทรรศการหรือเหตุการณในวัน

สําคัญตางๆ 

        

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

5. การจัดแสดงและการใหบริการ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพอนาคต 

(เลือกได 1 

ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 
1 2 3 4 5 A B 

1) จัดแสดงวัตถุใหเปนหมวดหมู 

พัฒนาการที่ชัดเจนข้ึน 

        

2) ควรจัดเปนคณะทํางานเฉพาะกิจ

เพื่อทํากจิกรรมในแตละครัง้ 

        

3)การจัดแสดงควรใหผูเขาชมไดมีสื่อ

การจัดแสดงทีท่ันสมัยและใหผูเขาชม

สัมผัส 

        

4)ควรจัดพื้นที่พกัผอนหรือหอง

บรรยายกอนเขาชม 

        

5)ควรมีการบรกิารใหความรูแก

นักเรียน/ผูทีส่นใจ 

        

6) ควรมีการหมุนเวียนการจัดแสดง

ทุก3-6เดือน 

        

7) เพิ่มการประชาสัมพันธ จัดทําเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

        

8) ควรเปนพิพิธภัณฑที่เปดบริการ

ถาวร 
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6. การจัดการความรู 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 

1 ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1)  เปนแหลงการศึกษาดูงานให

ความรูประวัติความเปนมาของวิชาชีพ

พยาบาล 

        

2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เสวนา 

        

3) ควรใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาถึง

จุดกําเนิด 

        

4)จัดนิทรรศการเคลื่อนที ่         

5)รวมจัดกิจกรรมกับงานopen 

houseของคณะฯ  

        

6) เขารวมเครอืขายความรวมมือของ

พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล  

        

7)ขอมูลทีป่รากฎในพิพิธภัณฑควร

บรรจุอยูในหลกัสูตรการเรียนการสอน 

        

8) จัดกิจกรรมเลาเรื่องความเปนมา         

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้น

หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 

1 ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1) ควรมีกิจกรรมopen museum          

2) เปดโอกาสใหนักศึกษาดูงาน

เพิ่มข้ึน 

        

3)สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู         

4)จัดทําแผนการตลาดการ

ประชาสมัพันธพิพิธภัณฑ 

        

5)สํารวจความตองการ/ความ

คาดหวังของลกูคา 

        

6) สรางประวัติความเปนมา         

7) จัดกิจกรรมเชิญชวนโรงเรียน

มัธยมฯ ตางๆ  

        

8) จัดนิทรรศการใหความรู         

9) ออกบูธรวมกบัพิพิธภัณฑตางๆ         

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้น

หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพอนาคต 

(เลือกได 1 

ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 
1 2 3 4 5 A B 

1) จัดทําของทีร่ะลึกพิพิธภัณฑ

จําหนาย 

        

2) เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ         

3)จัดทําเหรียญทีร่ะลึกหา

รายได 

        

4) จัดทํากลองรับบรจิาค         

5) ควรดําเนินธุรกิจแบบ

แสวงหากําไร 

        

6)จัดทําหนังสือ/เอกสาร

พิพิธภัณฑจําหนาย 

        

7) อาจจัดธุรกจิเชิงการศึกษา 

และเพือ่วิชาชีพพยาบาล 

        

8) จัดทําหนังสือเลาเรือ่งราว

ของการพยาบาลไทย 

        

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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9. นโยบายภาครัฐ 

แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นหรือ

เปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

ภาพ

อนาคต 

(เลือกได 1 

ชอง) 

เหตุผล 

(ถามี) 

 

1 2 3 4 5 A B 

1) คณะ/มหาวิทยาลัย ตอง

มีนโยบาย จัดเปนศูนยกลาง

การรวบรวมพิพิธภัณฑ 

        

2) รัฐควรมีบทบาทดานการ

ดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 

        

3)อาจนําเรื่องราวของ

พิพิธภัณฑอยูในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

        

4) รัฐควรสนับสนุน

งบประมาณ 

        

5) รัฐควรสนับสนุนดานการ

ประชาสมัพันธ 

        

6) กระทรวงสาธารณสุข 

หรือ กระทรวงวัฒนธรรม

อาจเขามาสนับสนุน 

        

7) รัฐควรสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยเรื่องของ

พิพิธภัณฑ 

        

 

A หมายถึง เปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

B หมายถึง ไมเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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แบบวัดควาเมท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและวัตถุประสงค 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

คําชี้แจง 

 โปรดพิจารณาขอสอบแตละขอดังตอไปน้ีขอสอบแตละขอน้ันมีความเหมาะสมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตหรือไม และสมควรพิจารณาให

อยูในระดับใดโดยกาเครื่องหมาย √  ลงในชอง “การพิจารณา” ตามความคิดเห็นของทานดังน้ี 

 + 1   หมายความวา  เมื่อเห็นวามีความเหมาะสม 

   0   หมายความวา   เมื่อไมแนใจวามีความเหมาะสม 

 - 1   หมายความวา   เมื่อเห็นวาไมมีความเหมาะสม 

 

หมายเหตุ 

 แนวโนมในอนาคตที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ในดานตางๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity) 

2. การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ (Valuation) 

3. การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ (People empowerment) 

4. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ (Collection management) 

5. การจัดแสดงและการใหบริการ (Presentation& Services) 

6. การจัดการความรู (Knowledge Management) 

7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum Business) 

9. นโยบายภาครัฐ (Government Policies) 
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แนวโนมในอนาคตท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ การพิจารณา 

 +1 0 -1 

1. การกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

1.1จัดแสดงเนนการพยาบาลและผดุงครรภ     

1.2 จัดเก็บและดูแลเครื่องมือการแพทยการพยาบาลในอดีต    

1.3 เนนแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนีทรงเปนศิษยเกาของโรงเรียน  

   

1.4 เปนแหลงรวบรวมวิชาชีพพยาบาล     

1.5 สงเสรมิการเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย     

1.6 วัตถุจัดแสดงควรเปนของจริง     

1.7 รวบรวมประวัติศาสตรวิชาชีพพยาบาล     

2. การประเมินคุณคาและศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑและวัตถุพิพิธภัณฑ 

2.1แสดงใหเห็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรโรงเรียน การ

กอกําเนิดโรงเรียนโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

   

2.2 จัดแสดงวัตถุที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรการพยาบาล    

2.3 สงเสรมิใหเห็นคุณคาทางดานวัฒนธรรม    

2.4 จัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องมือการแพทยและการพยาบาล    

2.5 สนับสนุนการเรียนรูโยถายทอดใหเยาวชนรุนหลังโดยเฉพาะใน

วิชาชีพพยาบาล 

   

2.6 ปลูกฝงใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล     

2.7 สงเสรมิการสรางจิตสํานึกการเปนผูให    

2.8 จัดแสดงใหเห็นความกาวหนาวิชาชีพพยาบาลอดีตสูปจจุบัน    

3. การเสรมิสรางศักยภาพผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑ 

3.1 จัดสรางหอจดหมายเหตุทางการพยาบาล    

3.2 ผูดูแลควรมีความรูในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑและมีใจรัก    

3.3 ควรใหความรวมมือระหวางเครือขายพิพิธภัณฑ    

3.4 ควรมีความรูการบริหารจัดการที่ดีนําไปสูการสรางกิจกรรมที่ดี    

3.5 ควรมีความรูดานการจัดการองคกรและการบริการ    

3.6 ควรมีใจรักในการดูแลพพิิธภัณฑ     
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แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ 
การพิจารณา 

+1 0 -1 

3.7 ควรจัดทําพิพิธภัณฑเสมือน/นําเสนอเปนภาพ3-4มิติ      

4. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ 

4.1  ขยายพื้นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑเพิ่มมากข้ึน     

4.2 ควรมีการควบคุมอุณหภูม/ิความช้ืน    

4.3 ควรมีระบบคอมพิวเตอร หรือระบบดิจิทลัมาใชในการทาํ

ทะเบียนวัตถุ 

   

4.4 จัดทําระบบฐานขอมลูจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุ    

4.5 ควรดูแลและสงวนรักษาวัตถุ/เอกสาร    

4.6 ควรวางแผนการจัดเก็บวัตถุที่ดี    

4.7 นําวัตถุบางช้ินข้ึนมาจัดแสดงนิทรรศการหรือเหตุการณใน

วันสําคัญตางๆ 

   

5. การจัดแสดงและการใหบริการ 

5.1 จัดแสดงวัตถุใหเปนหมวดหมู พัฒนาการที่ชัดเจนข้ึน    

5.2 ควรจัดเปนคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือทํากจิกรรมในแตละครัง้    

5.3 การจัดแสดงควรใหผูเขาชมไดมีสือ่การจัดแสดงที่ทันสมยั

และใหผูเขาชมสัมผสั 

   

5.4 ควรจัดพื้นที่พักผอนหรือหองบรรยายกอนเขาชม    

5.5 ควรมีการหมุนเวียนการจัดแสดงทุก3-6 เดือน    

5.6 เพิ่มการประชาสัมพันธ จัดทําเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

   

5.7 ควรเปนพิพิธภัณฑที่เปดบริการถาวร    

5.8 ควรมีการหมุนเวียนการจัดแสดงทุก3-6 เดือน    

6. การจัดการความรู 

6.1 สงเสรมิเปนแหลงการศึกษาดูงานใหความรูประวัติความ

เปนมาของวิชาชีพพยาบาล 

   

6.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหรอืกิจกรรมเสวนา    

6.3 ควรใหเยาวชนรุนหลงัไดศึกษาถึงจุดกําเนิด    

6.4 จัดนิทรรศการเคลื่อนที ่    

6.5 รวมจัดกิจกรรมกบังาน open houseของคณะฯ    
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แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ 
การพิจารณา 

+1 0 -1 

6.6 เขารวมเครือขายความรวมมือของพิพิธภัณฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

   

6.7 นําขอมูลที่ปรากฏในพิพิธภัณฑควรบรรจอุยูในหลักสูตร    

6.8 นําขอมูลที่ปรากฏในพิพิธภัณฑควรบรรจอุยูในหลักสูตร

การเรียนการสอน 

   

6.9 จัดกิจกรรมเลาเรื่องความเปนมาในอดีต/ปรบัรปูแบบการ

นําเสนอ  

   

7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ 

7.1 ควรมีกิจกรรม open museum     

7.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน     

7.3 สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู    

7.4 จัดทําแผนการตลาดการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ    

7.5 สํารวจความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา    

7.6 จัดกิจกรรมถายทอดประวัติความเปนมา    

7.7 จัดกิจกรรมเชิญโรงเรียนมัธยมตางๆ เขาชม    

7.8 จัดนิทรรศการใหความรู    

7.9 ออกบูธรวมกบัพิพิธภัณฑตางๆ เพือ่เพ่ิมชองทางการ

ประชาสมัพันธ 

   

8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ 

8.1 จัดทําของท่ีระลึกพิพิธภัณฑจําหนาย    

8.2 เก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ    

8.3 จัดทําเหรียญที่ระลึกหารายได    

8.4 จัดทํากลองรับบริจาค    

8.5 ควรดําเนินธุรกิจแบบแสวงหากําไร    

8.6 จัดทําหนังสือ/เอกสารพิพิธภัณฑจําหนาย    

8.7 อาจจัดเปนธุรกิจเชิงการศึกษา และเพ่ือวิชาชีพพยาบาล    

8.8 จัดทําหนังสือเลาเรื่องราวของการพยาบาลไทย   
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9. นโยบายภาครัฐ    

9.1 คณะ/มหาวิทยาลัย ตองมีนโยบาย จัดเปนศูนยกลางการ

รวบรวมพิพิธภัณฑ 

   

9.2 รัฐควรมีบทบาทดานการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ     

9.3 อาจนําเรื่องราวของพิพิธภัณฑอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน    

9.4 รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ    

9.5 รัฐควรสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ    

9.6 กระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงวัฒนธรรมเขามาสนับสนุน    

9.7 รัฐควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องของพิพิธภัณฑ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

  รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการใหสัมภาษณ 

และรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญสัมภาษณการศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีบทบาท อํานาจ หนาท่ี ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

EDFR 

วันท่ี

สัมภาษณ 

วันท่ีแจก

แบบสอบถาม 

1.รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศจุิจันทรรัตน รองคณบดีฝายบรหิาร 28  ก.พ. 57 14 ม.ีค. 57 

2.ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝาย

งบประมาณและการคลัง 

23 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 

3.ผูชวยศาสตราจารยวชิรา วรรณสถิตย ผูชวยคณบดีฝาย

งบประมาณและการคลัง 

6 ม.ค. 57 20 ก.พ. 57 

4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ             

วาณิชยเจริญชัย 

ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ 

10 ม.ค. 57 20 ก.พ. 57 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ผูชวยคณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธ 

18 ก.พ. 57 14 ม.ีค. 57 

6. นางอริยา ธัญพชื เลขานุการคณะ 15 ม.ค. 57 20 ก.พ. 57 

2.กลุมผูเชี่ยวชาญผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ     

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

EDFR 

วันท่ี

สัมภาษณ 

วันท่ี

แบบสอบถาม 

7.รองศาสตราจารยถนอมขวญั ทวบีูรณ อดีตประธานกรรมการ

พิพิธภัณฑฯ 

3 พ.ย. 56 14 ม.ค. 57 

8. นางสาวณัฐริกา ฝางแกว หัวหนางาน

ประชาสัมพันธและ

พัฒนาภาพลักษณองคกร 

18 พ.ย. 56 30 ม.ค. 57 

9. นางสาวสรุางค ศิโรโรตมสกุล หัวหนางานหองสมุด 20 พ.ย. 56 17 ม.ค. 57 

10. นางสาวยุพิน ยังสวสัด์ิ บรรณารักษ 10 พ.ย. 56 10 ม.ค. 57 

11. นางสาววชิราภรณ ขวาของ เจาหนาท่ีบรหิารงาน

ทั่วไป  

15 พ.ย. 56 10 ม.ค. 57 

12. นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ นักวิชาการโสตทศันศกึษา 20 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 
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3. กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการพยาบาล เชน อาจารย นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ     

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

EDFR 

วันท่ี

สัมภาษณ 

วันท่ี

แบบสอบถาม 

13. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา แฉลมเขตร อดีตผูทรงคุณวุฒิและ

พยาบาล 

25 ก.พ.57 12 มี.ค.57 

14. รองศาสตราจารยสมจินต เพชรพันธุศร ี อาจารยและพยาบาล 27 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57 

15. อาจารยนันทกานต มณีจกัร อาจารยและพยาบาล 26 ก.พ. 57 5 มี.ค. 57 

16. อาจารยจริวรรณ  มาลา อาจารยและพยาบาล 28 ก.พ. 57 13 มี.ค. 57 

17. อาจารยวิภาวี หมายพิมาย อาจารยและพยาบาล 1 มี.ค. 57 18 มี.ค. 57 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(IOC) 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

1. รองศาสตราจารย ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิล 

2. ศาสตราจารยพิเศษนายแพทย สรรใจ       

แสงวิเชียร 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา บัวสรวง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหตางๆ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ   

ที่อยู 

ที่ทํางาน  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2550 

 

     พ.ศ. 2557                

 

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2552 – ปจจบุัน 

 

 

 

 

นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย 

77/151 บรมราชชนนี 68 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา  กทม. 10170 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะโบราณดคี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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