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The objective of this research and development was to present the results of a feasibility
study on the establishment of a museum of Thai Airways International and quality assessment of
“master piece”. The research framework was developed from research studies and related document
integrating interdisciplinary sciences, according to the Cultural Resource Management (Museum) and
Management Sciences (Feasibility and Project Analysis). A combined methodology was designed with
the qualitative and quantitative study plans, which were divided into five phases: Phase I: Preliminary
data and information survey VS. Area specifications, Phase II: Target population opinion and needs
survey, Phase III: Project feasibility study and analysis, Phase IV: Test study to drafted project analysis
and Phase V: Master project development and research findings (Project guidelines).
Research findings were 1) the study results of Phase I – III: when made details of
technical plans and drafting as “projects and plans to master piece” (Prototyped Project) through the
discretion of technical experts of Delphi technique process and qualified luminaries of its drafted
project certification indicated the excellent level in all aspects as such a key layout of the proposed
framework to determine a plan of action. A technical guide to master piece inclusion featured (1)
Introduction (2) Project details (3) Pilot project application (4) Detailed map of Thai Airways
International Museum and (5) Benefits of Thai Airways International Museum. 2) Cultural resources of
THAI's value to the development of a lifelong learning for corporate personnel and those of general
interest, in that the project proposal has also reflected elements and relationships between
programme, project, and plan, by which the independent agency did acquire such guidelines on the
organizational structure, the administration and strategic management, the patterns of project
implementation toward the organizational capability, coupled with discretion for a reference to the
growing needs of the service to be satisfied and be aware of the background of a state enterprise.
Therefore, the cultural heritage of one of the media is unique to Thailand.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
สังคมไทยในปั จจุบนั ได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาคนในทุก ๆ ด้ าน ไม่เฉพาะ
เพียงให้ ได้ ความรู้ ที่สามารถเท่าทันกับความทันสมัยเท่านัน้ แต่ในอนาคตสังคมไทยจะต้ องเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ และเมื่อใดก็ตามเราหยุดบริ โภคข้ อมูลข่าวสาร นัน่ หมายถึงการหยุดยังอยู
้ ่กับที่
มิได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรื อสร้ างกระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัตถุและทางนามธรรม
เพื่อรับใช้ สงั คม ชุมชน ท้ องถิ่น และแม้ แต่สมาชิกภายในองค์กรทุกภาคส่วนให้ ได้ มีความรู้
ความ
เข้ าใจ เพื่อผลักดันเจตคติที่ดี ในรู ปแบบของการบูรณาการการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยการเผยแพร่
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ งหมดของสั
ั้
งคม ทังจิ
้ ตใจของคน ค่านิยม ระบบคุณค่าทางจิตใจ
และคุณธรรม ซึ่งหากไม่มีระบบวัฒนธรรมเป็ นกลไกในการแก้ ปัญหาพืน้ ฐาน สังคมต่าง ๆ ก็จะไม่
สามารถดารงสืบเนื่องมาได้ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพล อดุลยเดช
ได้ ตรัสไว้ วา่ ...
“การให้ การศึกษาถือว่าเป็ นการให้ สิ่งสาคัญที่สดุ เพราะเป็ นการหล่อหลอมวางรูปแบบ
ให้ แก่อนุชน ทังความรู
้
้ ความสามารถ ทังทางจิ
้
ตวิญญาณ ผู้มีหน้ าที่ให้ การศึกษาทุกตาแหน่งหน้ าที่
จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้ างพลเมืองที่ดี ” (ทองคา โพธิ์ ดา, 2532:
13)
พระราชดารัสดังกล่าวนี ้ แสดงให้ เห็นว่า เมื่อกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ส่งผลต่อประชาคม
โลกทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติกาลังสร้ างตลาดโลกที่จะก้ าวไปสู่การเป็ นเครื อข่ายระบบ
ธุรกิจมูลค่ามหาศาล โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมที่สนับสนุน
ให้ คน ต่างพรมแดนวัฒนธรรมได้ ปฏิสมั พันธ์การสื่อสารและดาเนินการเชิงรุกทางธุรกิจได้ สะดวก
รวดเร็ ว ทังนี
้ ้เหตุผลของการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่าง ๆ เพราะบางประเทศไม่สามารถ
ผลิตวัตถุดิบ ผลิตสินค้ าในลักษณะอุตสาหกรรมและการบริ การได้ อย่างครบถ้ วน หรื ออาจต้ องใช้
ต้ นทุนสูงมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ด้ วยเหตุนี ้ บริษัทการบินในระดับนานาชาติจงึ เกิดขึ ้น
และนาพาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองในบุคคลได้ ปะทะสัมพันธ์ ข้ามวัฒนธรรมให้ เห็น
อย่างโดดเด่นและน่าสนใจท่ามกลางกลุม่ บุคคลจากพหุวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง อีกทังการ
้
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ประสานงานร่ วมกันบนพื ้นฐานของความแตกต่างทางเชื ้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี
ขนบธรรมเนียม จารี ต ฯลฯ
พิพิธภัณฑสถานจัดได้ ว่าเป็ นสถานที่ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็ นสถานที่ที่สามารถ
พัฒนาในเรื่ องความคิด ความเข้ าใจ คุณค่า ทัศนคติได้ อย่างกว้ าง (สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ , 2550:
Ambrose & Paine, 1993 และ Black, 2005) อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์จะไม่ได้ ครอบคลุมความหมาย
แต่เพียงการเป็ นสถาบันที่จัดแสดงวัตถุอันมีค่าของสังคมเพื่อให้ ประชาชนเข้ าชมเพียงอย่างเดียว
แต่เป้าหมายของการจัดตังก็
้ เพื่อเปิ ดกว้ างทางการศึกษา รวมทังความมี
้
ชีวิตชีวา และความเพลิดเพลิน
โดยที่บทบาทพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ในโลกยุคปั จจุบนั ยังสามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่รื่นรมย์
ด้ วยเทคนิคที่ทนั สมัย ช่วยให้ ผ้ คู นตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของตนและคุณานุประการทางความสัมพันธ์
ระหว่างความต้ องการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยของปั จเจกชนในสังคม และแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต
(Greenhill, 2007)
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั หน่วยงาน องค์การ และสถาบันทัว่ ไป มีเป้าหมายที่จะส่งเสริ ม
ให้ บคุ คล ได้ มีโอกาสเข้ าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ หรื อสัมผัสกับวิถีแห่งชีวิตที่เป็ นบทสะท้ อนวิสัยทัศน์
และกระบวนทัศน์ จากอดีต ปั จจุบัน และสู่อนาคตได้ นัน้ (Ambrose & Paine, 1993) การจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ในยุคปั จจุบนั จึงต้ องไม่แยกตัวออกจากสังคมและชีวิตประจาวัน แต่จะต้ องส่งเสริ มให้
ผู้คนมีสานึกในวิถีชีวิตความเป็ นมาทังในและนอกท้
้
องถิ่นของตน ไม่เน้ นการเรี ยนรู้ที่ชิ ้นวัตถุเพื่อรู้จกั
ชิ ้นวัตถุ แต่เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม
โดยการนาเสนอประเด็นในรู ปแบบที่มีความหลากหลายมากกว่าการแสดงชิ ้นวัตถุ เน้ นกระบวนการ
เรี ยนรู้แสวงหาความรู้ที่มีความเคลื่อนไหวมากกว่าการเป็ นสถาบันที่แข็งตัว (Edson & Dean, 1994)
โดยเฉพาะประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วส่วนมากจะมีแหล่งแสวงหาความรู้สาหรับคนในแต่ละ
ช่วงวัย และมีความสนใจต่าง ๆ โดยมีทงห้
ั ้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ศูนย์นนั ทนาการ
และกีฬา โรงละคร หอศิลป์ และสถานที่แสดงดนตรี รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อการ
เติบโตของความรู้ สติปัญญา และความงอกงามของจิตใจ สาหรับองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทย
ซึ่งจาเป็ นต้ องขยายโอกาสทางการศึกษา ด้ วยการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ ที่จะมารองรับการศึกษา
ยุคปฏิรูปให้ ทนั กับโลกยุคการเรี ยนรู้ แบบไร้ ขีดจากัด (School Without Walls) เพราะคุณภาพชีวิต
ของคนรุ่ นใหม่ให้ คณ
ุ ค่าต่อการศึกษาเรี ยนรู้ ที่ทาให้ สามารถเข้ าใจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว สามารถเข้ าใจปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ หน้ า ควบคู่ไ ปกับ ความเพลิ ดเพลิ น ประเทศจึง ต้ อ งการ
"พิพิธภัณฑ์" ในฐานะที่เป็ นสถาบันใหม่ที่สะท้ อนความมัน่ คงของสังคม วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตน
และความภาคภูมิใจในสังคมของตน
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ดังพระราชดารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิ ดปี แห่ง
การรณรงค์ เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย (22 เมษายน
2537) ได้ ตรัสว่า ...
“ชาติไทยของเรามีความเจริ ญด้ วยศีลธรรม จรรยา และศิลปวัฒนธรรมอันครบถ้ วน
ทุกสาขา ที่สืบทอดต่อเนื่ องกันมาแต่บรรพกาล สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติล า้ ค่าและเป็ นนิมิ ต หมาย
สาคัญอย่างเอก ที่แสดงให้ เห็นความเป็ นชาติไทย คนไทยซึง่ แตกต่างจากชาติคนอื่น จึงเป็ นสิ่งที่คน
ไทยพึงศึกษาให้ เห็นแจ้ ง ถึงคุณค่าและพยายามถนอมรักษาไว้ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความ
ฉลาด รอบคอบ เพื่อมิให้ ต้องสูญหายหรื อแปรสภาพไปในทางเสื่อม ในการนี ้ทุกคนจะต้ องทราบแก่
ใจ โดยตระหนักว่า การศึกษาและรักษาวัฒนธรรมไทย แท้ จริ งก็คือการจรรโลงรักษาอิสรภาพและ
ความเป็ นไทยของชาติไทยและคนไทยแต่ละคนไว้ นนั่ เอง” (อ้ างถึงใน ปิ ยนุช บัวน ้าจืด, 2547: 5)
พระราชดารัสดังกล่าวนี ้ แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของความเป็ นไทยและชาติไทย
ซึ่งแนวทางของการเรี ยนรู้ ศาสตร์ แขนงใดก็ตาม ซึ่งอาจกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ
เอกชน สถานศึกษา หรื อปราชญ์ ผ้ รู ้ ู คณ
ุ ูปการบางกลุ่มนัน้ หากมิไ ด้ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ และ
เผยแพร่ให้ แก่คนทัว่ ไปที่สนใจให้ สามารถได้ ศึกษาค้ นคว้ าอย่างแท้ จริ ง ก็น่าเสียดายจนกระทัง่ ถูก
ลืมเลือนไปจากสังคมไทย ดังนัน้ ทุกองค์กรที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ า
ของประเทศชาติควรจะกระตุ้นให้ บคุ ลากรในชาติได้ เกิดการเรี ยนรู้ เล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมองค์กรที่มีส่วนทาให้ เกิด การสืบทอดเจตนารมณ์ส่คู นรุ่นใหม่ได้ รับรู้
ถึงคุณค่าของศิลปะแขนงนัน้ ๆ ได้ คงอยูค่ ชู่ าติสืบไป
บริษัทการบินไทยฯ จัดเป็ นองค์กรทางธุรกิจการบินที่ดาเนินงานมากว่า 50 ปี
ได้
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
ชมรมด้ านความรู้ แขนงต่าง ๆ กระนันก็
้ ตาม แม้ ว่าศูนย์ การเรี ยนรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรจะดาเนินงาน
อยู่ก็ตาม แต่สภาพปั จจุบนั การจัดการความรู้ และการอนุรักษ์ ใ นแง่ของมรดกทางวัฒนธรรมของ
องค์กรฯ ยังไม่เคยมีใครนามาศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม ในทางตรงกันข้ ามบริษัทฯ จะมุง่ เน้ นไปที่ผล
กาไรหรื อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ซึง่ ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับทรัพยากรวัฒนธรรมในองค์การ
เลย ทังนี
้ ้ก็เนื่องด้ วยว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ทาให้ องค์กรไม่ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ
การรั บรู้ โดยรวมว่า หลักฐานชิ น้ ส าคัญของบริ ษัท ฯ ทัง้ ในแง่ ของกิ จ กรรมภูมิ ปัญญาทางธุรกิจ
ด้ านอาคันตุกะสัมพันธ์ ด้วยเอกลักษณ์ ไทย องค์ความรู้ อุตสาหกรรมการบิน ขนส่งทางอากาศยาน
ผลิตภัณฑ์และการบริ การด้ วยเอกลักษณ์ไทย ภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ “การบินไทย” ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านันอย่
้ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
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ภาพลักษณ์แห่งความสาเร็ จของบริ ษัทฯ ในอดีตจะทาให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าใจได้ มากยิ่งขึ ้น
ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ยวข้ องสามารถบอกเรื่ องราวที่มีคณ
ุ ค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มี
ใครกล้ า ปฏิ เ สธว่ า แบบอย่ า งการใช้ ชี วิ ต ของกลุ่ม คนเหล่ า นัน้ น ามาซึ่ง วิ ถี ก ารจัด ระบบของ
วัฒนธรรมในปัจจุบนั (สุจิตรา มาถาวร, 2549: 1) ทังนี
้ ้ บริษัทการบินไทยฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของความ
ภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิถีการบริการบนอากาศ
ยานบนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริ โภค นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การบิน ทัศนศิลป์ ในอากาศยานของบริ ษัทฯ แหล่งเรี ยนรู้ ขององค์กร การอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
เชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงาน ซึง่ ถือได้ วา่ วิถีการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นรูปแบบ
การสื่อการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทวั่ ๆ ไปที่แสดงความเข้ าใจระหว่างกันถึงบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ น
สมาชิกองค์กรการบินไทยที่สามารถสร้ างแรงบันดาลใจกับกลุม่ บุคคลผู้มาเยือนที่มีความใฝ่ ฝัน ที่
จะเข้ าสู่อาชีพในธุรกิจการบินได้ เรี ยนรู้ พฒ
ั นาการของบริ ษัทฯ ที่ก้าวสู่ความเป็ นองค์กรธุรกิจการบิน
ระดับสากล และเป็ นจุดหล่อหลอมความเป็ นสายการบิ นแห่งชาติของคนไทยทุกคน โดยสมควร
ที่ จะได้ มีพืน้ ที่เฉพาะหรื อโครงการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ เป็ นสื่ อกลางประสานแผนกงานในแต่ละฝ่ าย
ได้ ร้ ู ถึ งอัตลัก ษณ์ ข องสายการบิน แห่ง ชาติที่ มี คุณ ค่า และความหมายในแง่ ค วามเป็ น สมาชิ ก
แห่งองค์กรเดียวกัน
ในขณะที่หลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นจานวนมากน่าจะอาศัยพิพิธภัณฑ์ เป็ นช่องทางการ
ค้ นคว้ าและเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่อยู่ใกล้ ตวั บุคลากรในอนาคต ดังเช่นที่ปรากฏในองค์กร
สากลหลายแห่งทัว่ โลกได้ ขบั เคลื่อนองค์การของตนให้ ไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มต้ นจาก
การสร้ างหน่ว ยแห่ง การเรี ย นรู้ ย่ อ ย ๆ ที่ บุค ลากรและผู้ม าเยื อ นสามารถได้ รั บ ความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และนันทนาการเรี ยนรู้ไปพร้ อมกัน โดยมีการนาเทคโนโลยีและการจัดแสดงวัตถุที่พบ
เห็นได้ เฉพาะบางโอกาสออกสู่สาธารณะได้ ชื่นชมเกี่ ยวกับ ประวัติ ความหมาย คุณค่าของการ
ดาเนินชีวิต และภูมิปัญญาของบุคลากรในอดีต ดังนัน้ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากรของ
สายปฏิบตั กิ ารแต่ละฝ่ ายได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกันผ่านองค์ความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง
ความรู้ใหม่ ๆ ให้ กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแต่สายงานที่แตกต่างจะเข้ าใจระบบการเก็บข้ อมูล
สารสนเทศและภารกิจสาคัญ สาระงานที่พึงเกิดขึ ้นในพิพิธภัณฑ์จะทาหน้ าที่ทางอ้ อมในอนาคต
ถือได้ วา่ เป็ นการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้แบบใหม่ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรการบินไทย
ได้ อย่างแท้ จริ ง
ดังที่การดาเนินงานของรัฐบาลไทยกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญที่จะทางานร่ วมกัน
ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น สภาว่าด้ วยพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ
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สถานศึกษาทุกระดับ ทุกเขตพื ้นที่ ชุมชน ผู้ปกครองและครอบครัว สถานประกอบการ นักการเมือง
ผู้เรี ยน และหุ้นส่วน เป็ นต้ น โดยที่บริ ษัทการบินไทยฯ สามารถสร้ างกิจกรรมและรูปแบบ “ขุมพลัง
แห่งความรู้ ” ตามความพร้ อมและศักยภาพของแหล่งเรี ยนรู้ สาระความรู้สอดคล้ องกับหลักสูตรชาติ
การสร้ างสรรค์การเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ และพัฒ นาชี วิต และโครงการที่ รัฐ บาลประสงค์ให้
รั ฐวิสาหกิ จเห็นความส าคัญและให้ การสนับสนุน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2544) อันเป็ นวาระแห่งชาติ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2), 2545) ดังนัน้ กิจกรรมในรู ปแบบ “พิพิธภัณฑ์การบินไทย” เป็ นกลไกอันสาคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การจรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การ
สร้ างองค์ความรู้ตา่ ง ๆ แก่องค์กรวิชาชีพ และสาธารณะ
บริษัทฯ ได้ มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติด้วยการจัดตังบอร์
้ ดกิจกรรมภาพด้ านธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง จากการส ารวจเยี่ ยมสนามวิจัย ของผู้วิ จัยได้ ค้นพบว่า มีหลักฐานที่เป็ นวัตถุและภาพ
เหตุการณ์ ส าคัญ ที่ จัดแสดงไว้ ภ ายในอาคารส านักงานใหญ่ อาคารส านักงานสาขา และศูนย์
ฝึ กอบรมเขตหลักสี่ มีโอกาสสูญหายและชารุด ซึ่งควรได้ รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
เพราะล้ วนแต่มีคณ
ุ ค่าเชิง วัฒนธรรมขององค์กรและสิ่งที่เป็ นนามธรรมแห่งศูนย์รวมของจิตใจของ
ประชาชนไทยที่เชื่อมโยงกับ พระราชกรณี ยกิจของราชวงศ์ไทยที่บนั ทึกไว้ ควรมีการสารวจและ
ประเมินศักยภาพของแหล่งทรัพยากรขององค์กรบริ ษัทฯ ที่จะต้ องดาเนินการเก็บข้ อมูลสารสนเทศ
หลักฐานทางวัตถุ หรื อ แม้ แต่การขอรั บ บริ จ าควัต ถุจัดแสดงที่ เกี่ ยวข้ องกับ บริ ษั ทฯ จากอดี ต ปั จจุบนั นามาเข้ าสู่กระบวนการจัดเก็บในลักษณะรูปแบบคลังวัสดุของบริ ษัทอย่างเป็ นระบบและ
ปลอดภัย โดยที่นกั พัฒนาขององค์กรฯ สมควรลงพื ้นที่จดั การทรัพยากรวัฒนธรรมที่ปรากฏขณะนี ้
ถ้ าหากได้ รับการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ วนัน้ มูลเหตุ “พิพิธภัณฑ์การบินไทย” มีบทบาทเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ ที่สาคัญและเป็ นตัว สร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากรของบริ ษัท ฯ ได้ สนใจเข้ าไปใช้ บริ การ
พร้ อมทังการปฏิ
้
สมั พันธ์ในแหล่งเรี ยนรู้ดงั กล่าว ยัง สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนเหล่านันให้
้ เกิด
ความรักหวงแหนทรัพ ยากรวัฒนธรรมองค์กร โดยที่ บุคลากรต้ องมีส่วนร่ วมกับโครงการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์และตระหนักว่า แหล่งเรี ยนรู้ประเภทนี ้ เป็ นสิ่งที่น่าเรี ยนรู้ ทางวิชาการและมีคณ
ุ ค่าทาง
จิตใจเกี่ ยวกับวิชาชีพตนเองโดยตรง (รุ่ ง แก้ วแดง, 2544) ดังที่มีหลักฐานพอสารวจได้ จากภาพ
เหตุการณ์ทางกิจกรรมของฝ่ ายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ สมาคมชมรมลูกเรื อ และฝ่ ายกอง
ฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุค ลากร ได้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมหลากหลายที่ ค าดหวัง ให้ บุค ลากรได้ รั บ
ประสบการณ์จากภาพแห่งความทรงจาและส่งเสริมทัศนคติด้านบวกต่อวิชาชีพสู่คนรุ่นใหม่ทางสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาภายในองค์กรที่นาไปสู่ความสาเร็จแห่งรางวัลที่ได้ มา
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ดังที่กล่าวมา ผู้วิจยั จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริ มแนวทางการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยขึ ้น เพื่อพัฒนาให้ เป็ นหน่วยงานใหม่ที่เป็ นศูนย์กลางของแหล่งความรู้
ทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับสายการบินแห่งชาติ ทังในด้
้ านการทาหน้ าที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชี วิต
และตามอัธยาศัย ซึง่ บุคคลภายนอกยังสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมได้ และสามารถขยายผลออกไปสู่
ความเป็ นสากลที่ตอบสนองความต้ องการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เชิงข้ อมูล เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้าน
อุตสาหกรรมการบิน ควบคู่ไ ปกับ การพัก ผ่อ นหย่อ นใจ (นันทนาการ) การส่ง เสริ ม การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความคิด ความเจริ ญงอกงามทังร่้ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา การดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (Jarvis, 2009) ดังจะเห็นได้
จากปฏิญญาโลกว่าด้ วยการศึกษาเพื่อปวงชนที่ระบุว่า โอกาสทางด้ านการศึกษาถือเป็ นสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของประชาชนทุกคน (UNESCO, 1989: 1)
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะดาเนินการวิจยั และพัฒนา “รูปแบบ” เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของ “โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบินไทย” โดยสารวจความคิดเห็นและประเมิน
ความต้ องการของกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความเป็ นไปได้ ของโครงการศึกษาวิจยั นี ้ จะครอบคลุม
ข้ อสรุปที่เป็ นเกณฑ์ตอ่ การนาร่างต้ นแบบโครงการ ฯ สู่การดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยจัด เก็บ
และแสดงข้ อมูลความรู้สาคัญ ๆ ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑสถานที่แสดงเรื่ องราวในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต เป็ น แหล่ ง เผยแพร่ ข้ อ มูล สารสนเทศเชิ ง ความรู้ ทางอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
ศิลปวัฒนธรรมบนอากาศยานการบินไทย ทังนี
้ ้ผลการศึกษาวิจยั จักได้ เสนอแนวทางการบริ หาร
โครงสร้ างหน่วยงานอย่างเป็ นอิสระจากระบบเดิมซึง่ เป็ นเพียงห้ องสมุด เน้ นงานรวบรวม งานสงวน
รั กษา งานอนุรักษ์ งานจัดเก็ บ งานจัดแสดง งานวิช าการหรื อ ศูนย์ เทคโนโลยี ส ารองของฝ่ าย
แผนงานของบริ ษัท โดยเฉพาะบทบาทและหน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ ดงั กล่าวควรที่จะเป็ นขุม ทรัพย์
แห่งปัญญาที่มีความหลากหลายในรูปแบบและเนื ้อหาในอนาคตอย่างเป็ นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัดตัง้ และผลการประเมิน
คุณภาพ “ต้ นแบบชิ ้นงาน”
3. วัตถุประสงค์ เฉพำะ
3.1 เพื่ อ ศึก ษาบริ บ ทองค์ ก ร แหล่ ง เรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต นวัต กรรมและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
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3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของบุคลากรบริ ษัทการบินไทย ฯ ที่มี
ความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของกลุม่ ผู้บริหารบริ ษัทการบินไทย ฯ ที่
มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
3.4 เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชานาญเฉพาะทางเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของเนื ้อหาและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบโครงงาน (Feasibility Study & Project Analysis) ที่จะ
เป็ นข้ อเสนอ (โครงร่ าง) แนวทางการสร้ างต้ นแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ ฯ ที่มีความสอดคล้ องกับ
บริบททางวัฒนธรรมและศักยภาพขององค์กร
3.5 เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบในความสมบูรณ์ ของรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการสร้ างรูปแบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการ
การ
รับรองจากดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ (Judgemental Approach) สู่การนาเสนอ ปรับปรุ ง
และ
ขยายผลของ (ร่ างต้ นแบบ) ที่พร้ อมจะกาหนดเป็ น (ต้ นแบบ) โครงการ โดยจัดทาเป็ นคู่มือที่ แสดง
รายละเอียดของโครงการ การวางแผน และแผน ที่สามารถนาไปใช้ งานได้ จริ ง (Practical Model Plan)
4. ขอบเขตกำรวิจัย
4.1 การกาหนดแบบแผนการดาเนินงานและผลที่ได้ รับเป็ น กำรวิ จั ย และพัฒนำ
(Research & Development) เพื่อสร้ างต้ นแบบโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย โดย
กาหนดแผนงานวิจยั และพัฒนาที่จะเป็ นแนวทางบริ หารจัดการข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไป และ
เฉพาะ จาแนกไว้ 3 ขันตอนหลั
้
ก หรื อ แบ่งย่อย 5 ระยะ ดังนี ้
4.1.1 การวิจยั เอกสารและสารวจภาคสนามในพื ้นที่ ศึกษาเฉพาะ เพื่อจัดเตรี ยม
ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น เชิ ง คุณ ภาพสู่แนวปฏิ บัติก ารดัง ที่ กาหนดไว้ ในแบบแผนการวิ จัย (Preliminary
Stage – ค้ นคว้ าความรู้ จากแหล่ ง ข้ อมู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ การสั ง เกตและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ ม ข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูร้ ู ในพื น้ ที่ ศึก ษาและภัณ ฑารั ก ษ์ ช านาญการด้ า น
พิพิธภัณฑสถาน ข้ อมูลปัจจุบนั ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรี ยนรู้ขององค์กร)
4.1.2 การส ารวจความคิดเห็นและประเมิ น ความต้ องการของกลุ่ม ประชากร
เป้าหมายตามกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมประเด็นหลักของงานวิจยั
4.1.3 การประมวลผลข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ตามแผนระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ที่ ก าหนดไว้ โดย
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ทัง้ เชิง คุณภาพและเชิงปริ มาณ (Field Study / Descriptive Survey /
Delphi Technique / Project Validation) เพื่ อสร้ าง (ร่ าง-ต้ น แบบ) โครงงาน หรื อ “Prototyping
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Project” ที่ ไ ด้ จ ากการอภิ ป รายผลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ข้ อ มูล ยื น ยัน ความคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) จนนาไปสู่ขนตอนท้
ั้
ายสุด ที่มีการ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของร่ างต้ นแบบโครงการฯ (Feasibility Study) ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ จริ ง
โดยทา Test Study 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุ ง พัฒนาร่ างคู่มือสาหรับโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ และ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร (รายงานฉบับสมบูรณ์)
4.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
4.2.1 แหล่งข้ อมูลเชิงคุณภาพ
4.21.1 การวิจยั เอกสาร – สังเคราะห์ความรู้จากสารสนเทศและผลการวิจยั
เกี่ยวข้ องกับ “การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ” และ “รู ปแบบการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์”
4.2.1.2 ลักษณะทางกายภาพของพื น้ ที่ – ส ารวจแหล่ง สารสนเทศและ
ประเมินทรัพยากรที่สื่อถึงมรดกวัฒนธรรมขององค์กร ฯ ยังคงปรากฏตามแหล่งพื ้นที่ศกึ ษาเฉพาะ
(3 แห่ง) ที่จะคัดเลือกเป็ น ตัวแทนลักษณะโครงการเพียงแห่งเดียว ได้ แก่ อาคารสานักงานใหญ่
ถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์ฝึกอบรม (หลักสี่) และอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริษัทฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
1. เป็ นอาคารสานักงานที่มีประวัติความเป็ นมาตังแต่
้ ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั
2. เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สื่อความหมายเชิงความสัมพันธ์ ระหว่าง
สมาชิกในองค์กรและบุคคลภายนอก
3. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่ทรงคุณค่า สาหรับบุคลากรบริ ษัทฯ
ลูกค้ า และประชาชนทัว่ ไป
4.2.1.3 ผู้ช านาญเฉพาะทาง – สัม ภาษณ์ เ จาะลึก เป็ น รายบุค คลและ
วิเคราะห์เนื ้อหาการสัมภาษณ์ เพื่อทราบทัศนคติ แนวคิด ความคาดหวังของกลุ่มที่มีความรู้ เรื่ อง
พิพิธภัณฑ์ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและอุตสาหกรรมการบิน
4.2.2 ขอบเขตทางประชากร/กลุ่ม ตัว อย่า ง – ผู้รั บ บริ ก าร ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร และผู้
ชานาญเฉพาะทาง โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบบังเอิญและเฉพาะเจาะจง
ประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะ ดังนี ้
4.2.2.1 บุคลากรประจาการในฝ่ ายการบริการบนอากาศยานและภาคพื ้น
ของบริษัทการบินไทย ฯ จานวน 400 คน
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4.2.2.2 ผู้บริ หารและผู้เกี่ ยวข้ องในระดับ หัวหน้ าหน่วยงานในสายงาน
บริการบนอากาศยานและภาคพื ้น จานวน 50 คน
4.2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พิพิธภัณฑสถาน การศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน และธุรกิจการบิน จานวน 17 คน
4.2.3 ด้ านเนื ้อหาสาระ
การกาหนดขอบข่ายเนือ้ หาสาระที่เหมาะสมสาหรับการวิจัยนี ้ สามารถ
ดาเนินการได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิและการเก็บข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
ข้ อมูลปฐมภูมิ - ข้ อมูลเบื ้องต้ นจากภาคสนาม (Field Work) จาแนกเป็ น
2 ส่วน ประกอบด้ วย 1. สาระส าคัญเชิง ตัวแปรศึกษา และ 2. หลักฐานเชิ งองค์ประกอบพืน้ ที่
กรณีศกึ ษา ดังนี ้
4.2.3.1 สาระสาคัญเชิงตัวแปรศึกษา
1. บริ บทองค์กร แหล่งการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต นวัตกรรม
และทรัพยากรวัฒนธรรมของบริษัทการบินไทย
2. สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปและการบริหารจัดการ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้กบั แหล่งเรี ยนรู้ขององค์กร
4. แบบจาลอง “ต้ นแบบ” โครงการการจัดตังฯ
้
4.2.3.2 หลักฐานเชิงองค์ประกอบพื ้นที่กรณีศกึ ษา
1. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน (หน่วยงาน) และบุคคลภายนอก
3. ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. แนวทางการอนุรักษ์ และการจัดแสดงทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ข้ อมูลทุติยภูมิ – กรอบพื ้นฐานทางทฤษฎีที่นามาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็น
ปั ญหาวิ จั ย (Research Problems & Theoretical Concepts) ที่ ไ ด้ มาจากการปริ ทรร ศน์
วรรณกรรม ได้ แก่
1.การจัดการพิพิธภัณฑ์
2. การบริหารจัดการ
3. การบริหารการตลาด
4. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
5. การวิจยั แบบเดลฟายเทคนิค
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6. การพัฒนา “รูปแบบ”
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.2.4 ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้ น: แบบจาลอง “ต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตัวแปรตาม: ผลการศึกษาระดับคะแนนด้ านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบ “ความเหมาะสมด้ านสาระสาคัญของคูม่ ือการดาเนินโครงการ” ทังฉบั
้ บ และระดับ
คะแนนด้ านการประเมิน “ความเป็ นไปได้ ของโครงการจัดตัง”้
4.2.5 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั
4.2.5.1 เครื่ องมือการจัดการข้ อมูล ได้ แก่ โน๊ ตบุคบันทึกข้ อมูล และเครื่ อง
บันทึกเสียง
4.2.5.2 เครื่ องมือการวิจยั กับตัวแปรที่ศกึ ษา จาแนกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เชิงคุณภาพ ได้ แก่ 1. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชานาญ เฉพาะ
ทาง 2. แบบสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักในองค์กร 3. แบบประเด็นศึกษาการสนทนากลุม่ แบบไม่
เป็ นทางการ (Informal - Focus Group Form) และ 4. แบบฟอร์ มสารวจข้ อมูลแหล่งทรัพยากร
วัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 เชิงปริ มาณ ได้ แก่ 1. แบบสารวจความคิดเห็นและความ
ต้ องการเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรบริ ษั ท
การบินไทย ฯ ในฐานะผู้รับบริ การ 2. แบบสารวจความคิดเห็นและความต้ องการเห็นเกี่ ยวกับ
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารบริ ษัทการบินไทยฯ ในฐานะ
ผู้ให้ บริ การ 3. แบบสารวจความคิดเห็นที่ใช้ เดลฟายเทคนิคของกลุ่มตัวอย่างผู้ชานาญในศาสตร์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ 4.แบบตรวจสอบคุณ ภาพของแบบจ าลอง “ต้ น แบบ” โครงการฯ ส าหรั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2.5.3 เครื่ องมือวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ แก่ 1. ร้ อยละ (Percentile) 2. ค่าเฉลี่ย
(Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4. ค่ามัธยฐาน (Median) และ 5. ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
4.2.6 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2557 – 30 พฤษภาคม 2558 ใช้ เวลาปฏิบตั ิงาน
ตามแผนการวิจยั ประมาณ 12 เดือน
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5. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
5.1 การวิจยั และพัฒนา “รูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบินไทย” ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพเป็ นหลักในกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Fieldwork) และเชิงปริ มาณใน
การสารวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความคิดเห็น / ความต้ องการของกลุม่ ประชากรเป้าหมายทัง้ 3 กลุม่
(Opinion & Needs Survey) และการประเมิ น ฉั น ทามติ ข องผู้ท รงคุณ วุฒิ เ กี่ ย วกับ “ต้ น แบบ”
โครงการฉบับร่ าง - จริ ง (Delphi Technique / Judgemental Approach) โดยวิเคราะห์ผลข้ อมูล
ตามขันตอนในแบบแผนการวิ
้
จยั ที่กาหนด ด้ วยเทคนิควิธีของการวิจยั เชิงพรรณนาและการวิจยั เชิง
ค้ นพบ (Descriptive & Exploratory Research Techniques)
5.2 การตัดสิ นเพื่ อ สรุ ป ข้ อคิ ด เห็ น สอดคล้ องกั บหลัก การและแนวคิ ด ต่ าง ๆ ของ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ เกี่ยวข้ องเป็ นเกณฑ์นนจะถื
ั ้ อว่า ข้ อความที่จะใช้ เป็ นเกณฑ์ได้ จะต้ องมีคา่ มัธย
ฐานเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่า 3.50 (มีความเหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นเกณฑ์และเป็ นได้ ในระดับมากขึ ้นไป)
และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์เท่ากับหรื อไม่เกิน 1.5 บนสเกล 5 (เชษฐา เทียมเพชร, 2534 อ้ างถึงใน
ชัชพล บุญเติม, 2543: 10) โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญพิเศษ จานวน 9 ท่าน จากนันใช้
้ เทคนิคคัดเลือกแบบ
ลูกโซ่ โดยขอให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านัน้ ได้ เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ เกี่ ยวข้ องเพิ่มเติม
ต่อเนื่องกันจนครบ 17 ท่าน จึงถือได้ ว่าตัวแบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้ องตาม
วิธีวิทยาการวิจยั (อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ , 2546: 59) – เดลฟายเทคนิค
5.3 การสังเคราะห์ต้นแบบชิ ้นงาน โดยดาเนินการตามแนวทางหลักวิชาการที่ผา่ นการ
ตรวจสอบรูปแบบ (ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของวิธีการ) และ การรับรองต้ นแบบชิ ้นงาน
(ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมิน ความสมบูรณ์ ของเครื่ องมือที่ เป็ น
ต้ นแบบชิ ้นงานในขันตอนสุ
้
ดท้ าย จานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย ภัณฑารักษ์ชานาญการ 2 ท่าน นัก
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน จานวน 1 คน และบุคลากรชานาญการบริ ษัทการบินไทย ฯ จานวน
2 ท่าน – การประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการ
6. นิยำมศัพท์
6.1 “รู ป แบบ” หมายถึ ง สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง โครงสร้ างทางความคิด องค์ ป ระกอบ และ
ความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ที่มีความเป็ นไปได้ สูง โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เกี่ ยวกับจุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์กร เพื่อดาเนินการลงทุนพัฒนาจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย จะต้ องตระหนัก
ถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นจากองค์ประกอบควบคุม เช่น เทคโนโลยีและความเป็ นไปได้
เชิงระบบการจัดการ เศรษฐกิจและสังคม นโยบายขององค์กร กฎหมาย การบริหารการดาเนินงาน
แหล่งทรัพยากรทางวัตถุและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และงบประมาณ เป็ นต้ น
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6.2 “รูปแบบการจัดตัง”้ หมายถึง ผลข้ อมูลการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และความ
ต้ องการของบุคลากรบริ ษัทการบินไทย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อ
การวางกรอบแผนดาเนินโครงการและรูปแบบการจัดตังฯ
้
6.3 “โครงการจัดตัง”้ หมายถึง กิจกรรมหรื อแผนงานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทรัพยากร
วัฒนธรรมของบริ ษัทการบินไทยฯ เพื่อหวังผลตอบแทนกิจกรรมหรื อกิจการจัดแสดงวัตถุ บอกเล่า
เรื่ องราวความเป็ นมาที่สามารถส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ แสดงเจตคติที่ดีตอ่ สังคมไทยและ
ด้ วยบทบาทในฐานะสายการบินแห่งชาติ สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และเกิดความ
เพลิดเพลินใจจากการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกทัว่ ไป ทังนี
้ ้ โครงการฯ มี
ลักษณะเป็ นหน่วยงานอิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถทาการวิเคราะห์ วางแผน และนาไปปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการเฉพาะ ภายใต้ เวลาการดาเนินงาน งบประมาณ
และสถานที่อย่างชัดเจน
6.4 “ความเป็ นไปได้ ของโครงการ” หมายถึง การวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กร เพื่อดาเนินการลงทุนพัฒนาโครงการใดโครงการหนึง่ จะต้ องตระหนักถึงโอกาสและภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ ้นจากองค์ประกอบควบคุม เช่น เทคโนโลยีและความเป็ นไปได้ เชิงระบบการ
จัดการ เศรษฐกิ จ และสัง คม นโยบายขององค์กร กฎหมาย การบริ หารการดาเนินงาน แหล่ง
ทรัพยากรทางวัตถุและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และงบประมาณ เป็ นต้ น
6.5 “พิพิธ ภัณ ฑ์ บริ ษัทการบินไทย” หมายถึง สถาบันถาวรที่ เ ป็ น ศูนย์ กลาง เก็ บ
รวบรวมและอนุรักษ์ สิ่งของเครื่ องใช้ สอยในงานบริ การบนเที่ยวบิน อันเป็ นทรัพย์สินหรื อมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตและแหล่งเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย ที่เกี่ ยวข้ องกับกระแสความรู้ ในศาสตร์ ด้านอากาศยาน
และอุตสาหกรรมการบิน
6.6 “รู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย” หมายถึง แผนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับโครงการและการนาเสนอรูปแบบการจัดตัง้ ฯ ที่เป็ นผลจากตัวแปรศึกษาตามจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัย โดยกาหนดฝ่ ายงานที่มี ความเป็ นเอกเทศทาหน้ าที่ ศึกษาวิจัยความเป็ นไปได้ ข อง
โครงการ เพื่อประเมินว่าโครงการที่คิดขึ ้นมาสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริงและให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า
กับการลงทุน โดยการจัดหาข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อ การดาเนินงานตาม
วงจรของโครงการ (การวางแผนโครงการ การปฏิ บัติแ ละด าเนิ น งานตามโครงการ และการ
ประเมินผลและติดตามผลโครงการ) และมีขอบข่ายครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการเงิน ด้ านการจัดการ ด้ านเทคนิค ด้ านตลาด ด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม และด้ านเศรษฐกิจ
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7. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
7.1 ข้ อสรุปที่เป็ น “เกณฑ์การพิจารณาความเป็ นไปได้ “ ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริษัทการบินไทย
7.2 แนวทางการจัดโครงสร้ างทางการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานสูงสุด
7.3 แนวทางการออกแบบเนื ้อหาและการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ให้ นา่ สนใจต่อการเข้ าชม และบรรลุตามจุดมุง่ หมายของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
7.4 แหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับภูมิหลังของบริ ษัทการ
บินไทยจากัด (มหาชน) ศาสตร์ ในสาขาวิชาชีพทางอุตสาหกรรมการบิน และข้ อมูลศิลปวัฒนธรรม
ที่สื่อสัญลักษณ์ความเป็ นไทยและสากลในผลิตภัณฑ์ด้านการบริการบนอากาศยาน
7.5 ต้ นแบบโครงการ ฯ มีคณ
ุ ค่าและประโยชน์เชิงสหวิชาการ โดยที่องค์กรธุรกิจการบิน
สากลสามารถบูรณาการระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบบผสานวิธีวิจยั สู่ แนวทางการดาเนิน
โครงการที่เสนอไปประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริบทและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร

บทที่ 2
ปริทรรศน์ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยและพัฒนาเรื่ อง “รู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบินไทย” ผู้วิจัยได้ ค้นคว้ า
ศึกษา และรวบรวมเอกสารในเชิงทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับแนวทาง
การศึกษาวิจยั นี ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วยมโนทัศน์
สาคัญตามลาดับดังนี ้
1. การจัดการพิพิธภัณฑ์
2. การบริหารจัดการ
3. การบริหารการตลาด
4. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
5. การวิจยั แบบเดลฟายเทคนิค
6. การพัฒนา “รูปแบบ”
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
8. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้วิจยั ใคร่ขอเสนอรายละเอียดการสารวจวรรณกรรมตามลาดับดังต่อไปนี ้
1. การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของการพิพธิ ภัณฑ์
คาว่า “Museum” หรื อ “พิพิธภัณฑสถาน” ได้ มีการนามาใช้ เป็ นครัง้ แรกที่เมืองอ
เลกซานเดรี ย ประเทศอียิปต์ เมื่อประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สตกาล และมีความหมายว่า “สถานที่แห่ง
หนึง่ สาหรับใช้ เป็ นศูนย์กลางของห้ องสมุด และศูนย์กลางทางการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ของนักปราชญ์
ต่อมาเรี ยกว่า “The Museum of Alexandria” จัดตังขึ
้ ้นโดย Ptolemy Philadelphus (Ptolemy Soter)
ซึ่งภายในประกอบด้ วย สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ ห้ องสาหรับศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และยังเป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปกรรมของ Ptolemy (Crane, 1995)
สาหรับในประเทศไทย คาว่า “พิพิธภัณฑ์” ได้ รับพระราชทานการบัญญัติศพั ท์ขึน้
ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ภายหลังจากที่พระองค์ทรง
โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง “พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์” ในพระบรมมหาราชวัง สถานที่ดงั กล่าว ถือ
14

15
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ เก็ บรวบรวมศิลปะโบราณ โบราณวัตถุ และใช้
สาหรับต้ อนรับอาคันตุกะจากนานาชาติเป็ นครัง้ คราว
ในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้ าฯ ถื อได้ ว่า ประเทศไทยได้ มีพิพิธภัณฑสถานเป็ น
ครั ง้ แรก เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2413 พระองค์ไ ด้ เสด็จ ประพาสชวาเป็ น ครั ง้ แรกและได้ เสด็จ ชม
พิพิธภัณฑสถานในต่างประเทศ (ตึกมิวเซียม เมืองปั ตตาเวีย เกาะชวา) อันเป็ นสถานที่เก็ บของ
โบราณซึง่ มีในแผ่นดินชวาและประเทศต่าง ๆ ซึง่ ภายหลังเสด็จพระราชดาเนินกลับ พระองค์ได้ ทรง
นาแบบอย่างหอประชุมของทหารที่เมืองปั ตตาเวียมาสร้ างอาคารหลังใหม่ชื่อว่า “หอคองคอเดีย”
สาหรับเป็ นที่ประชุมทหารมหาดเล็ก โดยสร้ างเป็ นตึกใหญ่ชนั ้ เดียว มีห้อ งกว้ าง แบ่งออกเป็ น 3
ตอน สร้ างเสร็จในปี พ.ศ. 2415
ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ทรุ ดโทรมลงจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ดงั เดิม จึงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ย้ายศิลปวัตถุ โบราณวัตถุมาจัดแสดงในมิวเซียมที่โปรดให้
จัดตังขึ
้ ้น ณ หอคองคอเดีย (อาคารสหทัยสมาคมในปั จจุบัน) ซึ่งสถานที่ดงั กล่าว เป็ นที่นิยมเรี ยก
ทับศัพท์ว่า “หอมิวเซียม” และได้ ยกหน้ าที่ในการดูแลให้ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็ น
ผู้ดแู ลและจัดการหอมิวเซียมแห่งนี ้ โดยให้ เป็ นที่จดั เก็บรวมรวมวัตถุหลายประเภท เช่น วัตถุทาง
ธรรมชาติ ได้ แก่ สัตว์สตัฟฟ์ โครงกระดูก หินแร่ และวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม ได้ แก่ ศิลปวัตถุ และ
โบราณวัตถุ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การจัดแสดงครัง้ สาคัญที่เกิดขึ ้นในรัชกาลนี ้ คือ งานเนื่องในวันสมโภช
พระนครครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2425 ซึง่ จัดขึ ้น ณ ท้ องสนามหลวง ผู้จดั งานคือ พระเจ้ าบรม
วงศ์เธอกรมหลวงบดินทร์ ไพศาลโสภณ ผู้บญ
ั ชาการ กรมอาลักษณ์ การจัดงานครัง้ นี ้เรี ยกกันว่า
“เอ็กซหิบิชนั่ ” (Exhibition) จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ มีการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีกนั อย่างกว้ างขวาง ทรงพระราชทาน พื ้นที่ทงหมดของพระราชวั
ั้
งบวร
สถานมงคลหรื อวังหน้ า ให้ เป็ นพิ พิธภัณฑ์สาหรับพระนครถือเป็ นรากฐานของงานพิพิธภัณฑ์ ใ น
ปั จ จุบัน และจัด การให้ ห อพระสมุด ฯ พระนครมี บ ทบาทหลายอย่ า ง กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ห น้ า ที่
อานวยการวรรณคดีสโมสร จัดตรวจรักษาของโบราณในพระราชอาณาเขต และเพิ่มหน้ าที่ในการ
จัดพิพิธภัณฑสถาน และการบารุ งวิชาช่างอย่างประณี ตที่ ได้ ยกมาจากกรมศิลปากร รวมทัง้ ได้
พระราชทานหมู่พระที่นงั่ ในบริ เวณพระราชวังบวรสถานมงคลทังหมด
้
ให้ จดั ตังเป็
้ นพิพิธภัณฑสถาน
ซึง่ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดส์ ได้ ปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์
ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น และได้ จดั ตังเป็
้ น “พิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร” พระองค์ได้ เสด็จพระ
ราชดาเนินมาเปิ ดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ต่อมาได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตรา
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พระราชบัญญัติจดั ตังพิ
้ พิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร โดยได้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.
2469 เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์ รักษาสิ่งของในพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเป็ นการจัดระเบียบการดาเนินงาน
ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป พระราชบัญญัติดงั กล่าว แบ่งออกเป็ น 4 หมวดคือ หมวดที่ 1 ว่าด้ วยการใช้
พระราชบัญ ญัติ หมวดที่ 2 ว่าด้ วยการปกครองพิพิธ ภัณฑสถาน หมวดที่ 3 ว่าด้ วยสิ่ง ของใน
พิพิธภัณฑ์สถานสาหรับพระนคร และหมวดที่ 4 ว่าด้ วยการเปิ ดพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร
นอกจากนี ้ พระองค์ทรงออกพระราชบัญญัติว่าด้ วยการส่งออกโบราณวัตถุและ
ศิล ปวัตถุออกนอกประเทศ เพื่ อปกป้องมิ ให้ มี การนาโบราณวัตถุและศิล ปะออกนอกประเทศ
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2469 โดยที่พระราชบัญญัติทงั ้
สองฉบับถือเป็ นกฏหมายฉบับแรกที่ตราขึ ้น เพื่อการดาเนินงานพิพิธภัณฑสถาน และได้ กลายมา
เป็ นรากฐานให้ กบั พระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับการพิพิธภัณฑ์ในสมัยต่อมา
1.2 ความหมายของ “พิพธิ ภัณฑ์ ”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ แยกคาและให้ ความหมายของ
พิพิธภัณฑ์ไว้ ดงั นี ้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530: 593)
พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ เพื่อประโชน์ ในการศึกษา เช่น
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญด้ านวัฒนธรรมหรื อด้ านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาเล่าเรี ยน และก่อให้ เกิดความเพลิดเพลินใจ
นัก การศึก ษา นัก วิ ช าการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และสถาบัน ส าคัญ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ กล่าวถึงความหมายของคาว่า “พิพิธภัณฑ์” อย่างหลากหลาย พอสรุปสังเขปดังนี ้
สมาคมการพิพิธภัณฑ์ (The Museum Association, 2000) แห่งสหราชอาณาจักร
อังกฤษ กล่าวไว้ วา่ พิพิธภัณฑ์เป็ นสถาบันที่รวบรวม สะสม ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั สงวนรักษา จัดแสดง
และน าเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาของหลักฐาน วัตถุ และข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อประโยชน์ ของ
สาธารณชน พิพิธภัณฑ์เปิ ดให้ ประชาชนสามารถสารวจวัตถุที่รวบรวมได้ ตามความต้ องการ เพื่อการ
เรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งที่ให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ต้องเป็ นสถาบัน ที่เก็บรวมรวม
สงวนรักษา สร้ างวัตถุ และตัวอย่างต่าง ๆ ให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ ง่าย เพื่อประโยชน์ ของสาธารณชน
สมาคมการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องอเมริ ก า (The American Association of Museum,
2000) กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานเป็ นสถาบันที่มีความถาวร โดยจัดตังขึ
้ น้ แบบไม่หวังผลกาไร มี
เป้าหมายแรก เพื่อการแสดงนิทรรศการชัว่ คราวเท่านัน้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี รายปี เปิ ดบริการและ
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บริ หารงาน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ สงวนรักษา
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดแสดง เพื่ออานวยความรู้ และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชน
เกี่ ยวกับวัตถุที่มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ และวัฒนธรรม รวมทังด้
้ านศิลปะ วิทยาศาสตร์ (สิ่งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต) ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนัน้ คาว่า “พิพิธภัณฑสถาน” จึงควรมีความหมาย
รวมถึง สวน พฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า ท้ องฟ้าจาลอง ชุมชนประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้
อาคาร และแหล่งประวัตศิ าสตร์ ที่มีลกั ษณะการดาเนินงาน และเป้าหมายดังที่กล่าวข้ างต้ น
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรื อ ไอคอม (International Council of Museums:
ICOM) เสนอความหมายสังเขปของคาว่า “พิพิธภัณฑ์” ได้ นา่ สนใจ กล่าวคือ สถาบันใดก็ตามที่ตงขึ
ั ้ ้น
เพื่ อ สงวนรั ก ษาวั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ค่ า ส าคัญ ทางวั ฒ นธรรมและวิ ท ยาศาสตร์ และจัด แสดงโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการค้ นคว้ า การศึกษาและความบันเทิงใจ สถาบันนัน้ ICOM ถือว่าเป็ น
พิพิธภัณฑสถาน จากคาจากัดความนันรวมถึ
้
งสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้ (ศิลปากร, 2508: 65: ICOM, 2015)
1. ห้ องจัดแสดงวัตถุที่หอสมุดประชาชนและหอจดหมายเหตุจดั ไว้ เป็ นการถาวร
2. โบราณสถานทางประวั ติ ศ าสตร์ หรื อบางส่ ว นของโบราณสถานทาง
ประวัติ ศ าสตร์ หรื อ ส่ ว นประกอบโบราณสถาน เช่ น คลัง สมบัติ ข องวัด สถานที่ ส าคัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และทางธรรมชาติ ที่เปิ ดให้ ประชาชน
3. สวนพฤกษชาติแ ละสวนสัต ว์ สถานแสดงสัต ว์ น า้ (Aquaria) บริ เ วณสงวน
สิ่งมีชีวิต (Vivaria) และสถาบันอื่น ๆ ที่จดั แสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
นิคม มุสิกะคามะ และคณะ (2521: 3) เสนอว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบันที่ตงั ้
ขึ ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอนั มีความสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้ นคว้ า และความเพลิดเพลิ ตามความจากัดความนีไ้ ด้ รวมความ
หมายถึงหอศิลปะ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่
เลี ้ยงสัตว์น ้า และสถานที่อื่น ๆ ที่จดั แสดงสิ่งมีชีวิต
สุจิ ตรา มาถาวร (2542: 12) เสนอว่า พิพิธ ภัณฑ์ เป็ นสถานที่ เก็ บรวบรวมวัตถุ
โบราณเก่าแก่ สมบัติมีคา่ แปลกประหลาด หรื อหายาก และเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมไว้ ซงึ่ สิ่งของที่
ไม่ได้ ใช้ งานแล้ วเท่านัน้ แท้ ที่จริ ง พิพิธภัณฑ์ มิได้ มีหน้ าที่เพียงเท่านี ้ เพราะคาว่า “พิพิธภัณฑ์”
หมายถึง สถาบันที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอนั มีความสาคัญด้ านต่าง ๆ
วรภรณ์ เผือกเล็ก (2542: 14) เสนอว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่ตงั ้ แสดงศิลปะวัตถุ
และเป็ นที่รวบรวมสมบัติทางสติปัญญา (Intellecual Property) เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อ
เป็ นหลักฐานที่บรรดาผู้มีสติปัญญาจะใช้ เป็ นสถานที่ค้นคว้ า และเป็ นพยานอ้ างอิงความรู้ ตาม
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ศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ตังแต่
้ ความรู้ ขัน้ ต่าจนถึงขัน้ สูง สุด พิพิธภัณฑ์จึงไม่ใช่สมบัติ เฉพาะของ
ประชาชนและประเทศชาติแต่ประเทศใดประเทศหนึง่ หากแต่เป็ นสมบัตสิ ว่ นรวมของโลก
กล่าวโดยสรุ ป พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง แหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และจัดแสดง
วัตถุตา่ ง ๆ อันมีคณ
ุ ค่าต่อการรักษา เพื่อประโยชน์แห่งความรู้ของประชาชน ซึ่งมีวตั ถุตา่ ง ๆ ที่จดั
แสดงที่สะท้ อนให้ เห็นประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความริเริ่ มสร้ างสรรค์ของ
มนุษย์ในอดีตและปัจจุบนั
1.3 ความสาคัญของการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่งล้ วนมีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
โดยมีการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิภารกิจแตกต่างกัน ดังที่นกั วิชาการและนักวิจยั ได้ นาเสนอ
ด้ วยที่ ม า หลักการและเหตุผ ลของโครงการ เพื่ อการจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ บนฐานของแนวคิดและ
เป้าหมายขององค์การ สถาบัน ฯลฯ อันเป็ นเครื่ องชี ้นาทางในการดาเนินงานที่อาจมีปัจจัยอื่นมา
เกี่ยวข้ อง และเมื่อใดที่เกิดปั ญหาหรื อต้ องมีการตัดสินใจในแต่ละครัง้ จะต้ องยึดกรอบแนวคิดของ
แผนการประเมิ นและติดตามที่ จ ะต้ องปรากฏข้ อจ ากัดน้ อยที่ สุด ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ศึกษาจึง ใคร่ ขอ
นาเสนอบทสรุปตามแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญพิพิธภัณฑ์ และนักการศึกษา ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยสภาภารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อัศวนุภาพ, 2532)
เสนอว่า “พิพิธภัณฑ์” ประเภทต่าง ๆ นันเป็
้ นเสมือนสถานศึกษาเปิ ดเฉพาะวิชาที่จดั กิจกรรมและ
เรื่ องราวที่นา่ สนใจ น่ารู้ น่าศึกษา ไว้ ให้ ผ้ สู นใจทังหลายได้
้
เข้ าไปศึกษาหาความรู้ตามความต้ องการ
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์นนั ้ ต้ องจัดว่าเป็ นสถานศึกษาที่เปิ ดโอกาสอันเท่าเทียมกันอย่างยิ่งให้ แก่
ทุ ก คน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย ได้ มี โ อกาสที่ จ ะศึ ก ษาหาความรู้ ด้ ว ยตนเองได้ ต ลอดชี วิ ต โดยอิ ส ระ
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญ ดังนี ้
1. เป็ นสถาบัน ซึ่งอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมทุกประการของชาติไว้ ไม่ให้ เสื่อม
สูญและจัดแสดงให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาหาความรู้
2. เป็ นแหล่ ง ข้ อมู ล ข่ า วสารได้ ทุ ก สาขาของศิ ล ปวิ ท ยา เช่ น โบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพนั ธุ์วิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็ นต้ น
3. เป็ นแหล่งของการศึกษานอกระบบสาหรับผู้ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรี ยน
และเป็ นแหล่ ง ที่ ม าของการจัด การสื่ อ การเรี ย นที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อ สนอง ความต้ อ งการของ
สถานศึกษา หรื อนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ได้ เข้ ามาใช้ สื่อเหล่านันอย่
้ างทัดเทียมกัน ทังยั
้ งสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวิทยาศาสตร์ นอกระบบโรงเรี ยน กิจกรรม
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ต่าง ๆ ทางวิชาการ เพื่อฝึ กฝนความมีวินัย ความสามัคคี ความรักสภาพธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ สมดุล เป็ นต้ น
4. เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ อย่างเหมาะสม โดยจัดสื่อ
การเรี ยนรู้ ให้ น่าสนใจ และเกิ ดความเพลิดเพลินในการเรี ยนรู้ จัดสวนและสภาพแวดล้ อ มให้
สวยงามร่มรื่ น และให้ บริการเพื่อการพักผ่อนตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับสวนสาธารณะทัว่ ไป
5. เป็ นแหล่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสม
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมให้ เข้ ามาชื่นชมกับมรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรของ
ประเทศไทย ไม่ด้อยไปกว่าสถานเริงรมย์ตา่ ง ๆ ซึง่ ภาคเอกชนได้ จดั เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ ว
เพ็ญพรรณ เจริ ญพร (2548: 8) ได้ อธิบายแนวคิดรวบยอดและสาระสาคัญของ
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในปัจจุบนั ประกอบด้ วยแนวคิด 3 ประการ ดังนี ้
1. แนวคิดรวบยอดในการอนุรักษ์ วตั ถุสะสม เป็ นการเล็งเห็นว่าวัตถุสะสมเป็ นของ
มี คุณ ค่า จ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาไว้ ใ นสภาพดี ใ ห้ ม ากที่ สุด ด้ ว ยเหตุนี ้ ในการจัด แสดง การน าออก
ให้ บริการจึงต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของวัตถุเป็ นหลัก ความสวยงาม และการให้ ผ้ ชู มได้ เรี ยนรู้
จับต้ องจึงเป็ นรอง เช่น การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ณ วัดขงจื๊อ ที่จงั หวัดชางดอน ได้ มีการใช้ แนวคิดรวบ
ยอดที่จะอนุรักษ์ข้าวของเครื่ องใช้ ของท่าน ศาสดาขงจื๊อเอาไว้ ให้ ลกู ศิษย์ ได้ มาชมเพื่อราลึกถึงท่าน
อาจารย์ เป็ นต้ น
2. แนวคิดรวบยอดในการศึกษาค้ นคว้ า เป็ นการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ เพื่อให้ บริ การ
แก่ผ้ ูต้องการศึกษา โดยใช้ วัตถุเป็ นสื่อ พิพิธภัณฑ์ชนิดนีม้ ักเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ในสถานศึกษา เช่น
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน ณ ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็ นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างอวัยวะ
กระดูก ฯลฯ ของมนุษย์เป็ นจานวนมาก เพื่อให้ นกั ศึกษาแพทย์ได้ มาศึกษา พิพิธภัณฑ์ที่มีแนวคิด
รวบยอดชนิดนี ้ มักจะเก็บสะสมและจัดแสดงวัตถุไว้ เปรี ยบเทียบกัน โดยจัดแสดงวัตถุจานวนมาก
เพื่อสะดวกให้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ
3. แนวคิดรวบยอดเพื่อให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นการเล็งเห็นว่าการทา
หน้ าที่ ของพิพิธ ภัณ ฑ์ ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นัน้ ไม่มีความจ าเป็ นที่ จ ะต้ องจัดแสดงวัตถุที่มี คุณค่า
สวยงามหรื อสมบูรณ์ อาจจัดทาวัตถุจัดแสดงขึน้ ใหม่ ให้ ผ้ ูชมได้ มีโอกาสจับต้ อง ทดลองใช้ งาน
หรื อสัมผัสอื่น ๆ เช่น การดม การดู การจับ การฟั ง ผู้ชมสามารถเคาะวัตถุ เพื่อฟั งเสียงที่เกิดจาก
การเคาะนันได้
้ แต่ถ้าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีแนวคิดรวบยอด เพื่ออนุรักษ์ จะมิยอมให้ ผ้ ชู มได้ จับต้ อง
หรื อเคาะ ฯลฯ เพราะเป็ นการเสี่ยงที่จะทาให้ วตั ถุชารุ ดหรื อแตกหักได้ พิพิธภัณฑ์ที่มีแนวคิดรวบ
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ยอดดังกล่าว เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ หรื อศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาใกล้
ท้ องฟ้าจาลอง ฯลฯ เป็ นต้ น
1.4 การกาหนดขอบเขตของพิพธิ ภัณฑ์
การกาหนดขอบเขตของพิพิธภัณฑ์ คือ การกาหนดขอบเขตการสะสมและการ
จัดแสดง อันมีส่วนช่วยให้ พิพิธภัณฑ์สามารถดาเนินการได้ ตามศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่ง เพ็ญพรรณ
เจริ ญ พร (2548: 9) เสนอแนวคิดว่า หากพิพิธ ภัณฑ์ ที่มี ศักยภาพสูง มี พื น้ ที่ อาคารและบริ เวณ
กว้ างขวาง อาทิ Museum of World Heritage ของประเทศสวีเดนและอังกฤษ หรื อที่อื่น ๆ ที่อาจ
ก าลัง จะมี การจัด ตัง้ ขึน้ อี ก หลายแห่ง ในทวี ป ยุโ รป หรื อ กรณี ใ นประเทศไทยนัน้ สมควรมี ก าร
พิจารณาเกณฑ์เพื่อกาหนดขอบเขตของพิพิธภัณฑสถาน ประกอบด้ วย 4 ประการ ดังนี ้
1. กาหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ว่า พิพิธภัณฑ์จะเก็ บสะสมและจัดแสดงของที่
ทาขึ ้นหรื อพบในประเทศไทยเท่านัน้
2. กาหนดขอบเขตทางด้ านอายุสมัยว่า พิพิธภัณฑ์จะเก็บสะสมและจัดแสดง
เฉพาะวัตถุสมัยสุโขทัยเท่านัน้
3. กาหนดขอบเขตทางหัวเรื่ องว่า พิพิธภัณฑ์จะเก็บสะสมและจัดแสดงเรื่ องราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านัน้
4. กาหนดขอบเขตด้ านวัสดุว่า พิพิธภัณฑ์จะเก็บเรื่ องราวและจัดแสดงวัตถุที่ทา
จากหินหรื อที่มีหินเป็ นส่วนประกอบเท่านัน้
1.5 บทบาทและหน้ าที่ของพิพธิ ภัณฑ์
แนวคิดและหลักพืน้ ฐานของการพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั โดย Dr. Douglas A. Alan
นาเสนอไว้ เป็ นบทความเรื่ อง “The Museum and Its Functions” ในหนังสือชื่อ “The Organization
of Museum: Practical Advice ได้ รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1960 และยังเป็ นที่นิยมกันแพร่ หลาย
ถึงแนวคิดพื ้นฐานทางบทบาทและหน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ โดยที่ยเู นสโก ได้ นาไปเผยแพร่เป็ นความรู้
สู่สังคมโลก ประกอบด้ วย 8 ประการ ดังนี ้ (จิรา จงกล, ม.ป.ป.: 32 - 46 และ นิคม มูสิกะคามะ
และคณะ, 2521: 4)
1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) เป็ นหน้ าที่สาคัญงานหนึ่ง เพราะถ้ าปราศจาก
การรวบรวมแล้ ว พิพิธภัณฑ์จะเกิดขึ ้นไม่ได้ โดยเด็ดขาด วัตถุชนิดใดประเภทใดที่จะเก็บรวบรวมไว้
ในพิพิธภัณฑ์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์หรื อประเภทของพิพิธภัณฑ์นนั ้ ๆ ว่า จะให้ บริการการศึกษา
ในด้ านใด เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี หรื อประเภททัว่ ไป วัตถุสิ่งของหรื อทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑสถานอาจได้ มาจากแหล่งและวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 ได้ รับบริจาควัตถุจากประชาชน หน่วยงาน วัด สถานที่ราชการหรื อเอกชน
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1.2 การรวบรวมวัตถุที่เกิดขึ ้นจากผลการขุดค้ นทางโบราณคดี
1.3 การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื ้อ
1.4 ขอยืมจากพิพิธภัณฑสถานอื่น เพื่อนามาจัดแสดงเป็ นการชัว่ คราว
นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑสถานที่เริ่ มก่อตัง้ อาจเริ่ มจากการสารวจสื่อการศึกษาใน
ท้ องถิ่น แล้ วรวบรวมไว้ เป็ นหมวดหมู่ที่สามารถจัดแสดงเรื่ องราวในสาขาวิชาที่เป็ นเป้าหมายของ
พิพิธภัณฑ์นนั ้ ๆ
2. หน้ าที่ ต รวจสอบ จ าแนกประเภทวั ต ถุ และศึ ก ษาวิ จั ย (Identifying /
Classifying Research) เป็ นหน้ าที่อย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งจะต้ องมีการศึกษาวิจยั และ
ตรวจสอบถึง ความเป็ นมา ประโยชน์ วิธี การนาไปใช้ หรื อหลักการเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับวัตถุ หรื อ
สื่อการศึกษาที่ได้ มาจากการเก็บรวมรวม แล้ วจัดแยกประเภทตามหมวดหมู่ เตรี ยมการจัดแสดง
ข้ อมูลที่ได้ และนาไปจัดแสดง ทังหมดจะต้
้
องถูกต้ องแน่นอนและมีหลักฐานยืนยันพิสจู น์ได้
3. การทาบัน ทึก หลักฐาน (Recording) เพื่ อแสดงว่าวัต ถุชิ น้ ใดมี ร ายละเอี ย ด
รูปร่างลักษณะอย่างใด มีประโยชน์ใช้ สอยอย่างไร อาจแนบพร้ อมไว้ กบั รูปถ่ายและจัดลงทะเบียน
ไว้ เป็ นลาดับ เพื่อสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลของวัตถุแต่ละชิ ้น รวมทังป้
้ องกันการสูญหาย
4. การซ่ อ มสงวนรั ก ษาวั ต ถุ (Conservation and Preservation) การที่ จ ะให้
ทรัพยากรพิพิธภัณฑฑ์อยูใ่ นสภาพที่คงทนนัน้ จะต้ องอาศัยหลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ที่จะ
ทาการสงวนรักษา และซ่อมรักษาวัตถุทกุ ประเภทให้ คงสภาพดีตลอดไป
5. การรั ก ษาความปลอดภัย (Museum Security) เป็ น หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปกป้อ ง
คุ้ม ครองวัตถุที่รวบรวมไว้ ให้ ปลอดภัยจากโจรภัยและอัค คีภัย จะต้ องมี เจ้ าหน้ าที่ รักษาความ
ปลอดภัย รวมทังระบบความปลอดภั
้
ยที่ทนั สมัย
6. การจัดแสดง (Exhibition) เป็ นสิ่งเร้ าความสนใจให้ เกิดกับผู้ชม เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาและความบันเทิงใจสนุกสนานเพลิดเพลิน เทคนิคในการจัดแสดงนิทรรศการนันมี
้ หลาย
วิธี โดยจะต้ องพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาที่จดั แสดง เช่น การใช้ แสง สี เสียง ประกอบ
คาบรรยายและภาพ การใช้ ระบบกดปุ่ ม โดยจัดโปรแกรมแสดงตามขันตอน
้
มีการเคลื่อนไหว มีสี
แสง หรื อเสียงปรากฏขึ ้น หรื อมีเสียงบรรยาย สไลด์ภาพยนตร์ ฉายประกอบ เมื่อจบกระบวนการก็
จะหยุดเองอัตโนมัติ การทดลองปฏิบตั จิ ริง การใช้ หนุ่ จาลอง การสาธิตบรรยาย และการใช้ โทรทัศน์
วงจรปิ ด ในส่วนของการจัดแสดงอาจจาแนกออกเป็ นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
6.1 การจัดแสดงถาวร เป็ นการจัดแสดงซึ่งนาน ๆ จึงจะเปลี่ยนเนื ้อเรื่ องหรื อ
วิธีการจัดแสดงเนื ้อหาที่จดั จะเป็ นเนื ้อหาที่คงที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
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6.2 การจัดแสดงชั่วคราว ซึ่งจัดแสดงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในระยะเวลาสัน้ ๆ แล้ ว
เปลี่ ยนเป็ นการจัดแสดงเรื่ องอื่ น ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ เนื อ้ เรื่ องหรื อกิ จกรรมที่ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ นัน้ ๆ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และให้ บริ การแก่ผ้ ชู มได้ ตามต้ องการ รวมทังเป็
้ นการเพิ่มความสนใจ
สาหรับผู้ที่เคยเข้ าชมพิพิธภัณฑ์นนั ้ ๆ มาแล้ วด้ วย
6.3 การจัดแสดงภายในอาคาร ซึ่งอาจเป็ นการจัดแสดงถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้
แต่จดั ภายในตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์
6.4 การแสดงกลางแจ้ ง ซึ่งเป็ นได้ ทงการจั
ั้
ดแสดงถาวรและชัว่ คราว เป็ นการ
จัดแสดงนอกตัวอาคาร แต่อยูใ่ นบริเวณของพิพิธภัณฑ์
6.5 การจัดแสดงเคลื่ อนที่ เพื่อนาสิ่งที่จัดแสดงไปสู่ประชาชนที่ อยู่ห่างไกล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อาจเป็ นในรู ป ของรถ เรื อ หรื อ หี บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะเคลื่ อ นย้ ายสับ เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันไปตามสถานที่ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ รวมถึงการให้ บริการแก่โรงเรี ยนต่าง ๆ โดยเป็ นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
7. หน้ าที่ ใ ห้ การศึ ก ษา (Museum Education) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะต้ องสร้ างสภาวะ
แวดล้ อมต่าง ๆ ให้ เกิดการเรี ยนรู้และความเพลิดเพลิน โดยจะต้ องอยู่ในลักษณะที่เป็ นเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ในรูปแบบวิธีการที่สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคล ชุมชน
และสังคมในทุกระดับ โดยเน้ นความรู้ในด้ านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และให้ เห็นคุณค่า
ในเอกลักษณ์ ของศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยสื่ อทางเทคโนโลยี การศึกษา โสตทัศนูปกรณ์
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อมวลชน เข้ ามาปลุกเร้ าให้ เกิดความสนใจ เพื่อการเผยแพร่ ความรู้ แก่
สาธารณชน 3 กลุม่ ได้ แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญ 2. นักเรี ยนนักศึกษา และ 3. ประชาชนทัว่ ไป
8. หน้ าที่ทางสังคม (Social Function) เป็ นหน้ าที่ทางสังคมของพิพิธภัณฑสถานที่มี
ความใกล้ ชิดกับงานในหน้ าที่การศึกษา ซึ่งจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิพิธภัณฑ์ต้อง
พัฒนาให้ เป็ นสถาบันที่เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยให้ มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับ
ขนมธรรมเนียมและเอกลักษณ์ คือ จะต้ องให้ ทนั กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม สนองความ
ต้ องการของสังคม จัดบริการแก่ชมุ ชนอย่างกว้ างขวาง ตลอดจนการจัดนิทรรศการเพื่อช่วยแก้ ปัญหา
สังคม เป็ นเรื่ องที่ยากในการจัดแสดง โดยจะต้ องวางวัตถุประสงค์ และวิธีจดั แสดงอย่างรอบคอบ
เพราะพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานไม่ใ ช่ส ถาบัน ที่ โ ฆษณา แต่เ ป็ น สถาบัน ที่ ใ ห้ ค วามรู้ และข้ อเท็ จจริ งแก่
ประชาชนอย่างถูกต้ อง และเพื่ อประโยชน์ ต่อสังคมเป็ นส่วนรวม นอกจากนัน้ ยังต้ องให้ ความ
สะดวกสบายต่าง ๆ อาทิ สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ อากาศ แสง เสียง ตลอดจนสาธารณู ปโภคต่าง ๆ
ซึ่งพิพิธภัณฑสถานยังได้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่อานวยความรู้ ความเพลิดเพลิน และการเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะบริ การประชาชนให้ ความร่วมมือช่วยเหลือที่
จะทาให้ เกิดความรู้ สึกเป็ นกันเองใกล้ ชิด สร้ างความรู้สึกว่า พิพิธภัณฑสถานเป็ นของประชาชนที่
จะมาใช้ ได้ ทกุ โอกาส
เพ็ญพรรณ อยูเ่ จริญ (2548: 5) ได้ กล่าวถึงหน้ าที่หลักของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้ วย 8
ประการ ดังนี ้
1. เก็บรวมรวมวัตถุ ซึ่งอาจรวบรวมได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น รับบริ จาค จัดซื ้อ
แลกเปลี่ยนหรื อได้ จากการปฏิบตั กิ ารภาคสนาม เป็ นต้ น
2. การจัดทาทะเบียนวัตถุ คือ การบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุนนั ้ ๆ ไว้
เป็ นหลักฐาน เอกสารหรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ บัตรทะเบียน
3. ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับวัตถุที่สะสมไว้ คือ การศึกษาหาข้ อมูลและเรื่ องราว
เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่มีอยูใ่ นทะเบียนวัตถุ แล้ วจัดทาเป็ นแคตตาล็อกวัตถุ
4. สงวนรักษาและซ่อมแซมวัตถุและป้องกันมิให้ เสื่อมสภาพ เพราะวัตถุย่อม
เสื่อมสภาพไปได้ ด้วยสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ นว่า กระดาษ ถ้ าเก็บไว้ นาน ๆ ไม่ดแู ลให้
อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมก็จะกรอบ เหลือง หรื อผ้ าอาจถูกตัวกินผ้ าหรื อแมลงสามง่ามกัด
กิน ไม้ ถกู มอดหรื อปลวกทาลาย โลหะเป็ นสนิม แก้ วถูกมลพิษทาให้ ขนุ่ สกปรก
5. รักษาความปลอดภัยแก่วตั ถุที่เก็บรวบรวมไว้ มิให้ สญ
ู หาย ชารุด หรื อเสื่อมค่า
6. จัดแสดงให้ ประชาชนชม คือ การนาวัตถุที่ สะสมไว้ มาจัดแสดงเพื่ อเล่า
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าไว้ แล้ ว
7. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้เข้ าชม
8. ประชาสัม พันธ์ ให้ ประชาชนรู้ จักพิพิธ ภัณฑสถาน รู้ ข้ อมูล และรู้ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน
สุมาลี สังข์ศรี (2548: 16 - 18) เสนอผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ของ
แหล่ ง การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต พบว่ า บทบาทของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นอนาคตจะต้ อ งมี ก ารตื่ น ตัว ให้
สอดคล้ องกับสภาวการณ์ของโลกและของประเทศ ประกอบด้ วย 8 ประการ ดังนี ้
1. พิพิธภัณฑ์มีบทบาทที่ชดั เจน เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ทัง้ ที่ เ ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อประชาชนทั่วไป ส าหรั บนักเรี ย น นักศึกษา อาจกาหนดเป็ น
นิทรรศการ หรื อกิจกรรมเฉพาะเสริ มหลักสูตรประกอบ ในขณะที่การบริ การให้ กับประชาชน อาจ
จัดกิจกรรมกึ่งบันเทิง
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2. พิพิธภัณฑ์มีบทบาทคล้ ายหน่วยงานแนะนาด้ านวิชาชีพ ให้ ข้อมูลวิชาการ
พร้ อมกับเป็ นสถาบันที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ ากับการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของสังคม
3. พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่สงั คมไทย และชาว
ต่างประเทศ ให้ หลีกห่างจากการท่องเที่ยวที่ไร้ สาระ เป็ นการท่องเที่ยวอย่างมีสาระและประเทือง
ปัญญา
4. พิพิธภัณฑ์ในอนาคต ต้ องสร้ างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยกัน เพื่อ
การลดภาระด้ าน Collections ให้ น้อยลง แต่เน้ นการจัดนิทรรศการ การแสดงการให้ ข้อมูลแก่ผ้ เู ข้ า
ชมในวงกว้ างอย่างมีคณ
ุ ภาพและทัว่ ถึง
5. เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Communication Technology) จะทาให้ ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลงและมีวิธีการนาเสนอที่พัฒนาขึ ้นเรื่ อย ๆ ไม่เพียงเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทาให้ พิพิธภัณฑ์ในอนาคตน่าสนใจเท่านัน้ แต่สื่อนิทรรศการที่ง่ายและ
สร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ชู มโดยไม่เบื่อจะเป็ นหัวใจของการนาเสนอ
6. การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ แม้ จะแบ่งแยกเป็ นนิทรรศการถาวร
และนิ ท รรศการชั่ว คราว แต่ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี จ ะท าให้ ช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงโปรแกรม
นิทรรศการต่าง ๆ มีช่วงสันกว่
้ าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างเร็ว
7. การสร้ างเรื่ องราว (Story Line) ให้ ผ้ ูเข้ าชมมองเห็นและเข้ าใจทัง้ วงจร มี
ความจาเป็ นต้ องกระทาควบคู่ไปกับนิทรรศการ เพื่อสร้ างบรรยากาศที่จูงใจ และเข้ าใจจนนาไป
ประยุกต์ใช้ กบั การดารงชีวิตได้
8. การสร้ างเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์จาเป็ นต้ องมีการติ ดต่อกับสังคมอย่างใกล้ ชิด
เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ มีผ้ เู ข้ าชมพิพิธภัณฑ์และจะต้ องกระทาโดยสม่าเสมอ มีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์
กล่าวโดยสรุป บทบาทของพิพิธภัณฑ์ เป็ นสถาบันการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ที่ตอบสนองความต้ องการของสาธารณชนทุกระดับให้ ได้ รับโอกาสในการเรี ยนรู้ทงตามอั
ั้
ธยาศัย
และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ในการบริหารและจัดการหน่วยงานหรื อศูนย์เรี ยนรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้ วย 1. การรวบรวมของสะสมที่มีคณ
ุ ค่า (Collections) 2. การสื่อสาร
ความรู้จากของสะสมที่ทาให้ ผ้ เู ข้ าชมเกิดความเข้ าใจอย่างสะดวก (Interpretations) และ 3. การ
ส่งเสริ มการศึกษาให้ แก่สาธารณชน (Education) ดังนัน้ หน้ าที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์จึงต้ องมีการ
ปลูกฝังบุคลากรได้ มีจิตอาสา การพัฒนาศูนย์หรื อแหล่งเรี ยนรู้ให้ มีศกั ยภาพ การเสนอทางเลือกใน
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การเสพความรู้ และส่งเสริมทักษะการเรี ยนรู้ประเภทต่าง ๆ แก่เยาวชน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจเข้ า
เยี่ยมชมกิจการด้ วยความมีจิตสานึกในแหล่งเรี ยนรู้ที่ได้ เสนอไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ประเภทของการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ นักการศึกษา และผู้ที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่
เสนอแนวทางการจัดประเภทของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะกล่าวคือ 1. การจัด
ประเภทตามที่พิพิธภัณฑ์สงั กัดอยู่ (ภายใต้ สงั กัดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ) และ 2. การจัดประเภท
ตามลักษณะของเนื ้อหาเรื่ องราวที่จัดแสดง (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 22-34: บุญเริ ง
แก้ วสะอาด, 2530: 1-4: จิรา จงกล, 2532: 26-31) ทังนี
้ ้ การอภิปรายเกี่ยวกับสาระด้ านการพิพิธภัณฑ์
และกิจกรรมการเสวนาทางพิพิธภัณฑ์วิทยา (Museology) ได้ สร้ างความสอดคล้ องต่อความเข้ าใจ
เช่นเดียวกันในสัง คมโลกต่อประเด็นการจัด ประเภทของการจัด ตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ เช่น การสัม นา
วิชาการเรื่ อง “The Education Role of Museum” (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 22-34)
อย่างไรก็ดีเพื่อขยายเลนส์ทางความคิดของนักการศึกษาส่วนใหญ่ จึงประมวลรูปแบบของแนวคิด
จากท่านทังหลาย
้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ (กรมศิลปากร, 2536: 14-21)
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ (2521: 22-34) เสนอวิธีการกาหนดประเภทของ
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็ น 9 ลักษณะ ดังนี ้
1. พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
งานศิล ปะที่ ค วรค่า แก่ก ารจดจ า เพื่ อให้ ประชาชนได้ ชื่ นชมกับสุนทรี ยะของศิล ปะและศึก ษา
วิวฒ
ั นาการด้ านศิลปะหรื อประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
2. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานศิ ล ปะร่ ว มสมัย (Gallery of Contemporary Arts) เป็ น
พิพิธ ภัณ ฑ์ที่เ ชื่อมความเข้ าใจระหว่างสังคมปั จ จุบันกับงานต่าง ๆ ที่ พ วกศิลปิ นเริ่ ม ต้ นกระทา
พิพิธภัณฑสถานต้ องพยายามที่จะนาศิลปะร่วมสมัยให้ เข้ าไปสู่ความเข้ าใจอันดีของสังคมแทนการ
ยอมรับว่าเป็ นเพียงเมืองอุตสาหกรรมด้ วย ซึง่ พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัยได้ ขยายข่ายงานในวิชาการ
แขนงต่าง ๆ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ศิลปะประยุกต์ ซึ่งนาเข้ ามาสู่ความเจริ ญทางอุตสาหกรรมด้ วยการใช้
รูปภาพ ฟิ ลม์ โทรทัศน์ และการโฆษณา ทังที
้ ่เป็ นทังค
้ าอธิบายและภาพประกอบ
1.2 สถาปั ตยกรรมระดับเดียวกันและแปลนของเมือง ซึ่งใช้ โดยเทคนิคและ
สังคม พร้ อมกับต้ องมีความหมายทางศิลปะและความคิดต่าง ๆ เข้ าประกอบ
1.3 ศิลปะประยุกต์เกี่ยวกับสมัยแห่งการใช้ เครื่ องจักรกล
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1.4 สมัยก่อนคลาสสิค เช่นเดียวกับศิลปะเริ่ มแรกและศิลปะนันมี
้ ไว้ เพียง
แสดงถึงความเกี่ยวพันกับความก้ าวหน้ าของศิลปะระยะเดียวกัน
3. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทางธรรมชาติ วิ ท ยา (Natural History Museum) เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุในแบบต่าง ๆ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สัตวศาสตร์ มนุษยวิทยา เพื่อให้ เกิดแง่คิดต่าง ๆ โดยนามาจัดแสดงโดยอาศัยการทางานร่ วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาในทุกสาขา ซึ่งการสงวน
รักษาวัตถุทางธรรมชาติ โดยสามารถเก็บรักษาไว้ ตามสภาพของมัน เช่น วนอุทยาน สวนสัตว์ และ
สิ่งอื่น ๆ
4. พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์ และเครื่ องจักรกล (Museum of Science
and Technology) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่ องราวการคิดค้ นเกี่ ยวกับการประดิษฐ์ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ในการผ่อนแรงของมนุษย์ อันเป็ นศูนย์รวมที่แสดงให้ เห็นวิทยาการความก้ าวหน้ าของโลก
และยังเป็ นที่ให้ ประชาชนทัว่ ไปได้ เพลิดเพลินในการศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลและการ
กสิกรรมเพียงเท่านัน้ แต่ยังช่วยเหลือการทามาหากินและประกอบอาชีพ อันเป็ นผลสะท้ อ นถึง
เศรษฐกิจของประเทศอีกอย่างหนึ่ง การรวบรวมวัตถุไม่ใช่การรวบรวมเฉพาะของโบราณเท่านัน้
แต่รวบรวมไปถึงสิ่งของวัตถุเครื่ องจักรกลที่ทนั สมัยด้ วย เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของการค้ นคว้ า
ทางเครื่ อ งจัก รกลตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นจนถึ ง ปั จ จุบัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจสามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ นับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน
5. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทางมนุ ษ ยวิ ท ยาและชาติ พั น ธ์ วิ ท ยา (Museum of
Anthropology and Ethnology) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ มนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ได้ เข้ าใจในวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน อันเป็ นผลนาไปสู่ความเข้ าใจดีของสังคมมนุษย์ จะจัดแสดงวัตถุเครื่ องมือเครื่ องใช้
ทางศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม โดยมีการแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
5.1 พิพิธภัณฑสถานชาติพนั ธุ์วิทยา (Ethnological Museum) จะศึกษาถึง
ชาติพนั ธุ์เผ่าพันธ์
5.2 พิพิธภัณฑสถานศิลปะพื ้นเมือง (Folk Arts Museum) จะศึกษาด้ านศิลปะ
และขนบธรรมเนียมประเพณีพื ้นบ้ านที่เกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ตามภูมิประเทศที่ครอบคลุมอยู่
5.3 พิพิธ ภัณฑสถานกลางแจ้ ง (Open Air Museum) งานของพิพิธภัณฑ์
คือ การเลือก รื อ้ ถอน การขนส่ง การก่อสร้ าง รักษาสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุทางสถาปั ตยกรรมของ
การดาเนินชีวิต
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6. พิพิธ ภัณ ฑสถานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (Museum of History
and Archaeology) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่ องราวตามความเป็ นมาของมนุษย์ในอดีตที่ส าคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
6.1 พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทางโบราณคดี (Museum of Archaeology) เป็ นที่
รวบรวมวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นและไม่ได้ ขดุ ค้ น โดยมีการแบ่งเป็ นสมัย ๆ
6.2 พิพิธ ภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ (Historical Museum) คล้ ายกับ
พิพิธภัณฑ์ทางชาติพนั ธุ์วิทยา
6.3 พิพิธภัณฑสถานประจาโบราณสถาน (Site Museum) จะสร้ างขึ ้นตาม
สถานที่ที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ไว้ เท่านัน้
7. พิพิธภัณฑสถานประจาท้ องถิ่น (Regional Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดง
เรื่ องราวของท้ องถิ่นต่าง ๆ ในการที่จะให้ ความรู้ได้ อย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับท้ องถิ่นที่พวกเขาได้ เข้ า
มาศึกษาและเกิดความพึงพอใจของชุมชน
8. พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ (Specialized Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
การศึกษา เช่น ศิลปประยุกต์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพนั ธุ์วิทยา และการศึกษาด้ านสังคม
ต่าง ๆ ซึง่ มีสถานที่ตงในสถานที
ั้
่พิเศษหรื อในบริเวณที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์
9. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานของมหาวิ ท ยาลัย และสถาบัน การศึ ก ษา (University
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่จากัดถึงการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่เป็ นพิพิธภัณฑ์ในการ
เก็บรวบรวมวัตถุทางการศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการเรี ยนการสอนในวิชาหนึ่ง แต่มีหวั ข้ อ
ต่าง ๆ กว้ างขวางมาก เป็ นประโยชน์ในการค้ นคว้ าของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
สิริลกั ษณ์ กัลยา (2553: 20) ได้ นาแนวคิดจากสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
(ไอคอม) ซึง่ ได้ จาแนกประเภทของพิพิธภัณฑ์ออกเป็ นสาขาต่าง ๆ ตามหัวข้ อจากการอภิปรายของ
นักการพิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทัว่ โลกในปี พ.ศ. 2506 ประกอบด้ วย 9 สาขา (กรมศิลปากร, 2536: 14-21)
และสารสนเทศทางข้ อมูลจากคลังปัญญาไทย (2551) จากนันได้
้ สงั เคราะห์ประเภทของพิพิธภัณฑ์
ที่แบ่งตามการจัดแสดง และวัตถุประสงค์ที่ใช้ ในการจัดแสดง ซึ่งเป็ นที่นิยมกันทั่วไปในปั จ จุบนั
ประกอบด้ วย 6 ลักษณะ ดังนี ้
1. พิพิธ ภัณ ฑสถานประเภททั่วไป จะรวบรวมวัตถุทุก ประเภทและทุกเรื่ อ ง
เอาไว้ ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์แบบแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็ นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่ องในสมัยต่อมา
2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุทกุ ประเภท โดยแบ่งย่อย
ออกเป็ นพิพิธภัณฑสถานศิลปประยุกต์ แสดงวัตถุที่เป็ นงานฝี มือ เครื่ องใช้ ไม้ สอยต่าง ๆ หอศิลป์
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แสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม พิพิธภัณฑสถานศิลปะ สมัยใหม่จะคล้ ายกับหอ
ศิลป์ แต่จะเป็ นศิลปะสมัยใหม่ของศิลปิ นร่วมสมัยในยุคหลัง พิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการ
แสดง และพิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเริ่ม แสดงงานศิลปะดังเดิ
้ มของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
3. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เนื อ้ หาหลัก คื อ แสดง
วิวฒ
ั นาการความก้ าวหน้ าของวัตถุทีมนุษย์คิดค้ นประดิษฐ์ ขึ ้น
4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จัดแสดงเรื่ องราวธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่ อง
ของโลก ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ และยังรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า-สัตว์บกด้ วย
5. พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานประวัติศ าสตร์ แสดงหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ โดย
แบ่งย่อยออกเป็ น 1. พิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวกับ
การเมือง ทหาร สังคม และเศรษฐกิจ 2. บ้ านประวัติศาสตร์ แสดงการนาเสนอสถานที่ซงึ่ เคยเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของผู้ที่มีชื่อเสียงในอดีต โบราณสถาน อนุสาวรี ย์ และสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรมต่าง ๆ
รวมถึงเมืองประวัตศิ าสตร์ และพิพิธภัณฑสถานประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
6. พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานชาติพัน ธุ์ วิท ยาและประเพณี พื น้ เมื อ ง แสดงชี วิ ต ความ
เป็ นอยู่ในทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ และชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ แบ่งออกเป็ น 1.พิพิธภัณฑสถาน
พื ้นบ้ าน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) โดยจัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ พื ้นบ้ าน และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ ง
เป็ นการจาลองภาพในอดีตด้ วยการนาอาคารเก่า หรื อจาลองสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ มาไว้ ในบริ เวณ
เดียวกัน โดยพยายามสร้ างสภาพแวดล้ อม รวมถึงบรรยากาศให้ เหมือนเช่นในอดีต
จะเห็นได้ ว่า รู ปแบบของการจัดประเภทพิพิธภัณฑ์สามารถครอบคลุมทังด้
้ าน
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และธรรมชาติ และสังเกตได้ ว่า ในระยะเริ่ มแรกที่
มีการศึกษายังไม่ได้ มีการนาจุดมุ่งหมายในการรวบรวมวัตถุที่ค้นพบเพื่อวัตถุประสงค์ประการใด
โดยเฉพาะ และต่อมาเมื่อมีผ้ สู นใจแวดวงพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น จึงเกิดเป็ นรูปแบบที่หลากหลายและมี
การจัดแบ่งย่อยไปตามหน่วยงานหรื อสถาบันที่เข้ ามามีบทบาทในการจัดแหล่งเรี ยนรู้ เหล่า นัน้
กล่าวโดยสรุป แบ่งออกเป็ นอย่างง่าย ๆ ได้ 4 ลักษณะ ดังนี ้
1. แบ่งตามการสะสมรวบรวมวัตถุ (Collection)
2. แบ่ง ตามต้ น สัง กัด หรื อ การบริ ห าร เช่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข องรั ฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย
3. แบ่งตามลักษณะของผู้เข้ าชมหรื อกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรี ยน นักศึกษา
หรื อบุคคลทัว่ ไป
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4. แบ่งตามการจัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ ฯลฯ
1.7 วิธีการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ในปั จจุบัน
แม้ ว่า การกาหนดขอบเขตการสะสม เพื่ อส่ง เสริ ม การดาเนิน การให้ องค์ ก าร
สถาบัน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เข้ าใจถึงศักยภาพของตนเองการที่จะบริ หารงบประมาณที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ กาหนดขอบเขตให้ จากัดในวงแคบที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์เสมือนการดาเนินงานโครงการ ดังนัน้ ผู้รับผิดชอบจะต้ องระบุรายละเอียดสาคัญไว้ ใน
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน โดยประมวลแนวคิดสังเขปของนักวิชาการต่อประเด็นดังกล่าว
ดังนี ้
สุทธาสินี วัชรบูล (2544: 64-65) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การจัดการศึกษาพิพิธภัณฑ์
ในฐานะแหล่งเรี ยนรู้ : กรณี ศึกษาประเทศอังกฤษ” ซึ่งได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อแนว
ทางการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นปั จ จุบัน โดยเฉพาะบริ บ ทส าหรั บ ประเทศไทยนัน้ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานเพื่อให้ “พิพิธภัณฑ์” เป็ นสถานที่เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายและแผนด้ านการบริหารจัดการทางด้ านกายภาพและวิชาการ
ด้ าน “พิพิธภัณฑ์” ในฐานะแหล่งเรี ยนรู้
2. ให้ มี กฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อเอื อ้ ต่อโครงสร้ างของ
องค์กรและการดาเนินงาน
3. ให้ รัฐจัดสรรงบประมาณแก่พิพิธภัณฑ์ให้ เพียงพอ ในฐานะที่เป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู้ที่สาคัญ
4. ระดมสรรพกาลังจากทุกส่วนให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมทัง้ ในเรื่ องของเทคโนโลยี
บุคลากร งบประมาณ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. สร้ างเครื อข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นในการดาเนินงานทุกระดับ
6. ปลุกจิตสานึกให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิ ให้ เห็น
ความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรี ยนรู้
7. สร้ างและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ทกุ ด้ านโดยยึดหลักสากล
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในทุก ๆ ด้ านอย่างต่อเนื่อง
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9. จัดทาสื่อทุกประเภทเ เพื่อการเรี ยนรู้สาหรับการศึกษาทุกระดับ
10. จัดทาห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในทุก ๆ ด้ าน เพื่อการ
บริหาร การปฏิบตั งิ าน การศึกษา และการวิจยั
11. จัดทาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อการพัฒนา
12. ประชาสัมพันธ์และประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เพ็ญพรรณ เจริ ญพร (2548: 9-11) เสนอวิธีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน แสดงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อโครงการที่ชมุ ชนหรื อหน่วยงานต้ องการนาไปพัฒนาให้
เกิดขึ ้นได้ จริงในอนาคต ประกอบกระบวนการ 12 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ชื่อโครงการ ต้ องเป็ นชื่อที่สนั ้ กระชับ ได้ ใจความ และตรงเป้าหมายของโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานย่อย บุคคลผู้รับผิดชอบ ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ต้องการติดต่อสอบถามหาข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อผู้ที่
จะให้ ความสนับสนุนด้ านต่าง ๆ สามารถติดต่อตรงถึงผู้ที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล ความจาเป็ นที่จะต้ องจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์นี ้ ประโยชน์ของ
พิพิธภัณฑ์ และจะเกิดความเสียหายอย่างไร ถ้ าไม่ได้ จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ดงั กล่าว
4. วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เช่น เพื่อให้ เป็ นที่รักษาสมบัติทางวัฒนธรรม อันเป็ น
ภูมิปัญญาของท้ องถิ่น ฯลฯ
5. เป้าหมาย เมื่อจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ขึน้ มาแล้ ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะมีเป้าหมาย
อย่างไร เช่น ทาให้ เศรษฐกิจของหมูบ่ ้ านดีขึ ้น ลดจานวนผู้อพยพเข้ าไปทางานในเมืองใหม่ ควรระบุ
เป้า หมายที่ เ ป็ น หน่ว ยนับ ได้ ชัด เจน โดยมี ร ะยะเวลาก ากับ ด้ ว ยว่า จะถึ ง เป้า หมายในนัน้ ใน
ระยะเวลาเท่าใด
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระบุจานวนเดือน ปี ที่ใช้ ในการดาเนินงาน และ
ระบุเดือนและปี ที่ชดั เจน เช่น ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 - มีนาคม 2552
7. บุ ค ลากรผู้ ร่ ว มด าเนิ น งาน ระบุ ชื่ อ -ต าแหน่ ง หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด วุ ฒิ
ประสบการณ์ ของบุคคลแต่ละคน บุคลากรที่เป็ นที่ร้ ู จักทั่วไปว่า มีความรู้ ความสามารถจะเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือและความเป็ นไปได้ ให้ แก่โครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เบื ้องต้ น
หากมีนกั มนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียง เช่น รศ. ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม อยู่ในคณะทางานด้ วย ก็จะเป็ นที่
เชื่อถือของผู้ที่ได้ อา่ นเอกสารโครงการ
8. งบประมาณที่ใช้ ในโครงการ ระบุโดยละเอียดว่าจะต้ องใช้ งบประมาณจานวน
เท่าใด ในแต่ละขันตอนการท
้
างาน และจะใช้ งบประมาณนัน้ ๆ ในช่วยระยะเวลาใด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ู
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ที่ จ ะจัด สรรงบประมาณให้ ไ ด้ ร้ ู ว่า จะต้ อ งเตรี ย มเงิ น ไว้ เ ท่ า ใดในช่ ว งเวลาแต่ล ะช่ว ง เช่น ใช้
งบประมาณก่อสร้ างอาคารระยะสุดท้ ายเป็ นเงิน 15 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถ้ า
มีงบประมาณมาจากหลายแหล่ง ก็ระบุด้วยว่า แหล่งใดมีงบประมาณให้ เท่าใด เป็ นค่าใช้ จ่ายส่วน
ไหน และจะให้ มาเดือนปี อะไร
9. ขันตอนการด
้
าเนินงาน เป็ นข้ อมูลที่จะแสดงผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และ
ประสบการณ์ ในการจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ ม าเพี ยงใด ถ้ ามี ความรู้ และประสบการณ์ ม ากก็ จ ะบอก
ขันตอนได้
้
อย่างละเอียด และถูกต้ องใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง
10. ปั ญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะได้ รับ เป็ นอีกข้ อมูลหนึ่งที่แสดงว่า ผู้เขียน
โครงการมีประสบการณ์มากมายเพียงใด การทางานทุกอย่างมีปัญหาและอุปสรรคมากบ้ างน้ อย
บ้ าง ถ้ าเคยทางานมาแล้ ว จะรู้วา่ จะมีปัญหาใดเกิดขึ ้น เมื่อรู้ปัญหาแล้ ว ต้ องบอกวิธีแก้ ปัญหาด้ วย
เพราะถ้ ารู้ปัญหา แต่ไม่ร้ ูวิธีแก้ ปัญหา งานนันก็
้ จะสาเร็จได้ โดยยาก
11. ผลที่คาดว่าจะได้ รับเมื่อเสร็ จโครงการ ซึ่งจะมีทงั ้ ผลทางตรงและทางอ้ อม
และมี ทัง้ ผลดีแ ละผลเสี ย แต่ผ ลดีจ ะต้ องมี ม ากกว่า ผลเสี ย และผลเสี ยนัน้ ไม่ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายร้ ายแรง ถ้ าเราคาดว่าจะเกิดผลเสียมาก เช่น พิพิธภัณฑ์จะทาให้ เกิดความแตกแยกของคน
ในสังคม โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์นนั ้ ก็ควรจะต้ องล้ มเลิกไป ไม่ควรดาเนินการ
12. วิธีการวัดผล เช่น วัดจากจานวนผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละปี วัดจากจานวน
นักเรี ยนในท้ องถิ่นที่สามารถสอบผ่านข้ อสอบกลางระดับชาติด้านสังคมศึกษาได้ สูงขึน้ วัดจาก
แบบสอบถามประชาชนในชุมชนระดับวัดจากจานวนภาษี อาคารที่เก็บได้ ในท้ องถิ่น
1.8 กฏหมายว่ าด้ วย “การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
จากการค้ นคว้ าศึกษาทาให้ ได้ เข้ าใจว่า พระราชบัญญัตสิ าคัญหลายฉบับได้ สร้ าง
ความจาเป็ นที่หน่วยงานสาคัญพึงกระทาตามบทบาทและหน้ าที่ในการสร้ างสรรค์แหล่งเรี ยนรู้เพื่อ
ประชาชนชาวไทย ดังต่อไปนี ้ (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548: 53-55)
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ รัฐต้ องส่งเสริ มการ
ด าเนิ น งานและการจัด ตัง้ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ทุก รู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุด ประชาชน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสัต ว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูล และแหล่งการเรี ยนรู้อื่นอย่า งพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
2. พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้ แก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบ
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บริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองรวมทังการจั
้
ดให้ มีพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ
3. พระราชบัญญัติหอการค้ า พ.ศ. 2509 หอการค้ ามีหน้ าที่ในการส่งเสริ มการค้ า
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทัง้ จัดตังและด
้
าเนินการสถาน
การศึกษาที่เกี่ยวกับการค้ าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้ า การจัดงานแสดงสินค้ า
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการ
การบริ ห ารหรื อ การจัด การ เป็ น ศาสตร์ แ ขนงหนึ่ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ การด าเนิ น
กิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนจะใช้ คาทังสองแทนกั
้
น แต่จะใช้ คาว่า “การ
บริ หาร” เพื่อการจัดการงานบริ หารระดับสูง แต่ทางตรงกันข้ าม คาว่า “การจัดการ” เพื่อเป็ นศิลปะ
ของการประสานองค์ประกอบหรื อปัจจัยการผลิตตามเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ
และเครื่ อ งจัก ร เป็ น ต้ น ในศาสตร์ ที่ แ ตกต่า งและศิล ป์ จูง ใจผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก ร โครงการ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ทัง้ ในและนอกองค์ก รให้ ร่วมมื อ ร่ วมใจด าเนิ นกิ จ กรรม เพื่ อให้ องค์ การประสบ
ความสาเร็ จทังในเชิ
้
งประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพ จึงขอนาเสนอแนวคิดและหลักการสาคัญที่
เหมาะสมกับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดและความหมายของ “การบริหารและการบริหารจัดการ”
2.2 กิจกรรมหลักทางการจัดการ
2.3 การตัดสินใจทางการบริหาร
2.3 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.5 การบริหารกลุม่
2.1 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ
คาว่า “การบริ หาร” (Administration) เป็ นคาที่มาจากรากศัพท์ของภาษาลาติน
ในคาว่า “Administatrae” ซึ่งแบ่งความหมายได้ 2 ส่วน ได้ แก่ “Assist” (ช่วยเหลือ) และ “Direct”
(อานวยการ) อย่างไรก็ดี ยังมีความหมายใกล้ เคียงก็คือ “minister” (การรับใช้ หรื อผู้รับใช้ ) โดยเป็ น
การยืมคาจากความหมายดังเดิ
้ มของคาว่า “Administer” (การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ)
ค าว่ า “การจัด การ” (Management) เป็ นค าแพร่ ห ลายในแวดวงธุ ร กิ จ และ
กิจกรรมโครงการทัว่ ไป โดยเฉพาะโครงการจัดตัง้ เพื่อมุ่งแสวงหากาไรหรื อกาไรสูงสุด ส่วนการ
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการจะมีความแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐที่จัดตังขึ
้ น้ เพื่อให้ บริ ก าร
สาธารณะ (Public Services by Product) ในขณะที่ ปั จ จุบัน กระแสเทคโนโลยี แ ละนโยบายที่
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สนับสนุนความคล่องตัวของการบริ หารกิจกรรมหลักของโครงการ/องค์การ จึงส่งผลให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูง เจ้ าหน้ าที่รัฐ และซีอีโอ (CEO) นาคาว่า “การบริ หารและ/หรื อ การบริ หารจัดการ” มาใช้
แทนกันซึ่งความหมายนัน้ สื่อให้ ทราบถึง “แนวทางการดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของ
หน่วยงานขององค์การ ที่เกี่ยวข้ องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน” โดยอาจครอบคลุมเรื่ องสาคัญ
11 ด้ าน ได้ แก่ 1. การบริ หารนโยบาย (Policy) 2. การบริ หารอานาจหน้ าที่ (Authority) 3. การบริ หาร
คุณธรรม (Meritting) 4. การบริ หารที่เกี่ยวข้ องกับสังคม (Socializing) 5. การวางแผน (Planning)
6. การจัด องค์ ก าร (Organizing) 7. การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Staffing) 8. การอ านวยการ
(Directing) 9. การประสานงาน (Coordinating) 10. การรายงาน (Reporting) 11. การงบประมาณ
(Budgeting) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) นอกจากนี ้ จนถึงปัจจุบนั นี ้ ในวงวิชาการยังไม่มีคานิยาม
ที่เป็ นสากลและเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ าย เผื่อให้ ผ้ ูวิจัยเข้ าใจขอบเขตและความหมายทางการ
จัดการก็ตาม แต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของงานที่เกี่ยวข้ องกับการประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร
(สาคร สุขสรี วงศ์, 2557)
สรุ ปได้ ว่า “การบริ หารจัดการ” หมายถึง ผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจต้ องการ
ทางานให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึง่ รวมถึงกิจกรรม
หลัก 4 ประการ ได้ แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี ้นา และการควบคุมองค์กร
2.2 กิจกรรมหลักทางการจัดการ
กิจกรรมหลักทางการจัดการ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1. การวางแผน 2. การจัด
องค์กร 3. การชี ้นา และ 4. การควบคุม ซึง่ เป็ นกระบวนการสาคัญในการบริ หารจัดการในโครงการ
ทัว่ ไป รวมถึงแนวคิดการจัดตังองค์
้ กรประเภทใดก็ตามย่อมมีอปุ สรรคในการวางแผนที่จาเป็ นต้ อง
อาศัยเครื่ องมือในการวางแผน ที่เหมาะสม จึงขอเสนอความคิดเห็นของนักวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้ (Daft, 2006: สุขศรี วงศ์, 2557)
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย
(Goals) และแผนงาน (Plans) เพื่อให้ องค์กรปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่
ประสงค์ กระบวนการวางแผนจึงประกอบด้ วยขันตอนหลั
้
ก 3 ด้ าน ดังนี ้
1. การก าหนดพั น ธกิ จ เป็ นเหตุผ ลในการด ารงอยู่ แ ละขอบเขตในการ
ดาเนินงานขององค์กร ซึง่ มีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการกาหนดพันธกิจของ
แต่ล ะองค์ ก รจะมี ส่ ว นผสมหรื อ องค์ ป ระกอบของพัน ธกิ จ ที่ แ ตกต่า งกัน อาจเลื อ กที่ จ ะระบุ
องค์ประกอบของพันธกิจเพียงไม่กี่ประเด็น แต่บางองค์กรบางแห่งอาจเลือกที่จะมีองค์ประกอบ
พันธกิจที่หลากหลาย ทังนี
้ ้ องค์กรแต่ละแห่งสามารถเลือกกาหนดพันธกิจได้ จากประเด็นต่าง ๆ
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กล่าวคือ 1. ลูกค้ า 2. สินค้ าหรื อบริการ 3. ทาเลที่ตงั ้ 4. เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 5. เทคโนโลยี
6.
ปรัชญา 7. จุดแข็ง 8. ภาพลักษณ์ตอ่ สาธารณะ และ 9. พนักงาน เป็ นต้ น
2. การกาหนดเป้าหมาย เป็ นผลลัพธ์ ที่องค์กรมุ่งประสงค์จากการดาเนินงาน
และมีความสอดคล้ องกับพันธกิจ โดยให้ องค์กรดารงอยู่ได้ ตามพันธกิจที่กาหนดและสนับสนุนให้
พันธกิจขององค์กรเป็ นจริง จึงต้ องพิจารณาศึกษา 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ประเภทของเป้าหมาย
2.
องค์ประกอบของเป้าหมาย 3. ปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อการตัง้ เป้าหมาย และ 4. ข้ อพึงระวังในการ
ตังเป้
้ าหมาย จึงพอสรุปสังเขปดังนี ้
1. ประเภทของเป้าหมาย (Types of Goal) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1.
แบ่งตามระยะเวลา 3 ระดับ คือ 1. เป้าหมายระยะยาว (5 ปี ขึ ้นไป) 2. เป้าหมายระยะกลาง (1-5 ปี )
และ 3. เป้า หมายระยะสัน้ (ไม่เ กิ น 1 ปี ) ซึ่ง ในทางปฏิ บัติจ ริ ง องค์ ก รแต่ล ะแห่ง อาจก าหนด
ระยะเวลาของเป้าหมายแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ขนาดและประเภทขององค์กร นอกจากนี ้ 2. แบ่ง
ตามระดับการบริ หารงาน 3 ระดับ คือ 1. เป้าหมายเชิ ง กลยุทธ์ (Strategic Goal) กาหนดโดย
ผู้บริ หารระดับสูง เป็ นเป้าหมายโดยภาพรวมของทังองค์
้ กรที่ประสงค์ม่งุ เน้ นเป้าหมายเพียงด้ าน
เดียวเป็ นหลัก หรื อมุง่ เน้ นหลายด้ านพร้ อมกัน 2. เป้าหมายเชิงยุทธวิธี (Tactical Strategy) กาหนด
โดยผู้บริ หารระดับกลาง เพื่อระบุสิ่งที่แต่ละฝ่ ายในองค์กรต้ องการจะมีหรื อเป็ น และ 3. เป้าหมาย
เชิงปฏิบตั ิการ (Operational Goal) กาหนดโดยผู้บริ หารระดับต้ น เพื่อระบุสิ่งที่หน่วยงานย่อยของ
แต่ละฝ่ ายต้ องการ
2. องค์ประกอบของเป้าหมาย (Goal Content) แบ่งเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้
2.1 ท้ าทาย (Challenging) หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้ าทาย
อยู่ในตัว เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานทุ่มเท ใช้ ความคิดสติ ปัญญาตลอดจนความรู้ ความสามารถอย่าง
เต็มที่ เพื่อทางานให้ บรรลุเป้าหมาย การตังเป้
้ าหมายที่บรรลุได้ ง่ายเกินไปและไม่ท้าทาย อาจส่งผล
ให้ สมาชิกทางานแบบไม่ให้ ความสาคัญ และปฏิบตั งิ านโดยไม่ตงใจเพี
ั้
ยงพอ
2.2 เฉพาะเจาะจงและวั ด ได้ (Specific and Measurable) หมายถึ ง
เป้าหมาย ที่ดีควรมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ควรกาหนดไว้ ลอย ๆ เช่น หากต้ องการตังเป้
้ าหมาย
ด้ านการขายบัตรเข้ าชมนิทรรศการ ไม่ควรกาหนดเป้าหมายเพียงแค่ เพิ่มยอดขายให้ ได้ แต่ควร
ระบุชดั เจนว่า จะเพิ่มยอดขายจานวนเท่าไร ซึ่งการระบุแบบเฉพาะเจาะจงนี ้ จะช่วยให้ การวัดผล
ทาได้ สะดวกขึ ้น และช่วยให้ สามารถประเมินระดับความสาเร็จได้ ชดั เจนมากขึ ้นด้ วย
2.3 สามารถบรรลุไ ด้ (Attainable) หมายถึง ผู้ปฏิ บัติง านสามารถให้
ความหวังต่อเป้าหมายที่ท้าทายไม่สูงหรื อยากเกินไป หากผู้ปฏิบตั ิประเมิ นว่าเป้าหมายนัน้ ไม่
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สามารถบรรลุไ ด้ ก็อาจลดความคาดหวัง ในความส าเร็ จ และลดความพยายามที่ จะปฏิ บัติให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่เกินกาลัง
2.4 เกี่ ย วข้ อ งกับ งานและมุ่ง ไปที่ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ต้ อ งการ (Relevant and
Result Oriented) หมายถึง เป้าหมายที่ดีควรมีลกั ษณะที่เชื่อมโยงกับงาน และมุ่งเน้ นไปที่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ โดยที่ผ้ บู ริ หารไม่ควรกาหนดเป้าหมายหลากหลายจนเกินไป เนื่องจากจะไม่ส่งผลดีต่อ
กาลังใจในการทางานตามเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวเนื่องพร้ อม ๆ กันได้ และอาจทาให้ ไม่ใส่ใจ หรื อแม้
จะปฏิบตั ติ ามเป้าหมายนัน้ ๆ ก็อาจไม่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
2.5 ก าหนดระยะเวลา หมายถึ ง การระบุ เ ป้ า หมายแต่ ล ะข้ อกั บ
ระยะเวลาที่ต้องการให้ สาเร็ จ ตามเป้าหมายให้ ชัดเจนและเหมาะสม โดยไม่ใช้ ระยะเวลานาน
เกินไปจนทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านหละหลวม และไม่สนเกิ
ั ้ นไปจนไม่สามารถทาได้ ทนั
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตังเป้
้ าหมาย (Factors) แบ่งเป็ น 7 ด้ าน ดังนี ้
3.1 การยอมรับและมีความรู้สึกผูกพันในเป้าหมาย (Goal Commitment)
หมายถึง ผู้บริ หารจาเป็ นต้ องกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานกระตือรื อร้ นและสร้ างความคาดหวังในการ
ทางานให้ สาเร็ จตามเป้าหมาย โดยมีสิ่งจูงใจหรื อรางวัลมอบให้ แก่ผ้ ูปฏิบตั ิงาน และแจ้ งให้ เขา
เหล่านันได้
้ รับทราบก่อนลงมือทา ซึง่ เป็ นการเพิ่มแรงจูงใจในการทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมาย
3.2 ความรู้ และความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงาน (Job Knowledge and
Ability) หมายถึง ผู้บริหารจาเป็ นต้ องประเมินว่า ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความรู้และความสามารถเพียง
พอที่จะบรรลุเป้าหมายให้ สาเร็ จได้ หรื อไม่ หากขาดทักษะและความรู้ที่จาเป็ น ผู้บริ หารจาเป็ นต้ อง
จัดการอบรม ฝึ กฝน ให้ ความรู้และประสบการณ์แก่เขาเหล่านันเพิ
้ ่มเติม
3.3 ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ (Feedback) หมายถึ ง การให้ ข้ อมู ล กลั บ สู่
ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความสม่าเสมอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิ ดโอกาสให้ เขาเหล่านันได้
้ เรี ยนรู้ ถึง
วิธีการทางานทังที
้ ่ถกู ต้ องและที่ผิดพลาด
3.4 พฤติกรรมในการทางาน (Working Behavior) หมายถึง ผู้บริ หารควร
ติดตามพฤติกรรมการทางานของผู้ปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ ชิด หากพบพฤติกรรมใดเป็ นไปในทางที่ดี ควร
ให้ กาลังใจและชมเชย แต่หากยังมีสว่ นใดที่ขาดตกบกพร่อง ควรตักเตือนและหาทางแก้ ไขต่อไป
3.5 ความยุ่ ง ยากของงาน (Task Complexity) หมายถึ ง ผู้ บริ ห าร
จาเป็ นต้ องตระหนักถึงความยุ่งยากของงาน และต้ องให้ กาลังใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน โดยไม่ก่อ ให้ เกิด
การยุติงานกลางคัน เนื่องจากผู้ที่ล้มเลิกกลางคันจะไม่มีวันได้ เห็นความสาเร็ จ แต่ผ้ ูที่พยายาม
ต่อไปยังมีโอกาสได้ รับความสาเร็จในภายหน้ า
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3.6 ข้ อจากัดอื่น ๆ (Constraints) หมายถึง ผู้บริหารจาเป็ นต้ องคอยดูแล
ช่วยเหลื อผู้ปฏิ บัติง านให้ ส ามารถดาเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ ข้อจ ากัดหรื ออุปสรรค เช่น ความ
เพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ วัตถุดบิ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ
3.7 ผลการปฏิ บัติ ง าน (Performance) หมายถึ ง ผู้บริ หารจ าเป็ น ต้ อง
บริ หารจัดการปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการนาไปสู่ความส าเร็ จ 3 สิ่ง คือ พฤติกรรมในการ
ทางานของผู้ปฏิบตั งิ าน ความยุง่ ยากของงาน และข้ อจากัดอื่น ๆ
4. ข้ อพึงระวังในการตังเป้
้ าหมาย (Potential Pitfalls) แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
4.1 กรณีตงเป้
ั ้ าหมายสูงเกินไปหรื อไม่เหมาะสม หมายถึง ความเสี่ยงสูงใน
การทางาน การแข่งขันรุนแรงระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน ความกดดันและความเครี ยดสูง การไม่ใช้ กลยุทธ์
และยุทธวิธี การคดโกงและการทุจริต ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ หากมีความท้ าทายเกินความจาเป็ น
4.2 กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ หมายถึง ผู้บริ หารดูแลและเอา
ใจใส่สมาชิกองค์กร ให้ กาลังใจ และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กลับมาอีกครัง้ ในกรณีที่ไม่อาจบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้
4.3 กรณีที่ตงเป้
ั ้ าหมายไม่ครบทุกด้ านหรื อทุกช่วงเวลา หมายถึง ผู้บริหาร
จ าเป็ น ต้ อ งคิด พิ จ ารณา และด าเนิ น การตัง้ เป้า หมายให้ ค รบทุก ด้ า น และชี แ้ จงภาพรวมแก่
ผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นทางการ และควรให้ บุคลากรได้ เข้ าใจและให้ ความสาคัญทังเป้
้ าหมายระยะสัน้
และตระหนักถึงผลระยะยาว เพื่อให้ เป้าหมายระยะสันซึ
้ ง่ ถูกวัดและประเมินผลก่อนได้ บรรลุสาเร็จ
3. การกาหนดแผนงาน (Plans) หมายถึง วิธีการและขัน้ ตอนที่จะทาให้ การ
ดาเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสีย
และสิ ้นเปลืองทรัพยากร ตลอดจนอาจเกิดความขัดแย้ งระหว่างพนักงาน โดยที่ผ้ บู ริหารจาเป็ นต้ อง
ศึกษาขอบข่ายการวางแผนที่ เกี่ ยวข้ องกับโครงการ 2 ด้ าน ได้ แก่ 1. ประเภทของแผน และ 2.
ลักษณะของแผนที่ดี พอสรุปสังเขปดังนี ้
1. ประเภทของแผน (Types of Plans) แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1.1 แบ่งตามระยะเวลา มี 3 ระยะ คือ 1. แผนระยะยาว – แผนซึ่งจัดทา
ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายระยะยาว และกาหนดวิธีการทางานเป็ นเวลายาวเกิน 5 ปี ขึ ้นไป 2. แผน
ระยะกลาง – แผนซึ่งจัดทาให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายระยะกลาง และกาหนดวิธีการทางานเป็ น
เวลา 1-5 ปี และ 3. แผนระยะสัน้ – แผนซึ่งจัดทาให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายระยะสัน้ และกาหนด
วิธีการทางานเป็ นเวลาน้ อยกว่า 1 ปี
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1.2 แบ่งตามระดับการบริ หารงาน มี 3 ระดับ คือ 1. แผนเชิงกลยุทธ์ –
แผนที่กาหนดขึ ้นให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงระบุถึงวิธีที่จะทาให้
องค์กรโดยรวมบรรลุเ ป้าหมายเชิ ง กลยุทธ์ ที่กาหนด 2. แผนเชิ ง ยุทธวิธี – แผนที่ กาหนดขึน้ ให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายเชิงยุทธวิธี โดยที่ผ้ ูบริ หารระดับกลางระบุถึงวิธีที่จะทาให้ แต่ละฝ่ า ยใน
องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธวิธีของฝ่ ายนัน้ ๆ และ 3. แผนเชิงปฏิบตั ิการ – แผนที่กาหนดขึ ้นให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายเชิงปฏิบตั ิการ โดยที่ผ้ บู ริ หารระดับต้ นระบุถึงวิธีที่จะทาให้ พนักงานย่อยแต่
ละหน่วยงาน บรรลุเป้าหมายเชิงปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานย่อยนัน้ ๆ
1.3 แบ่งตามปริ มาณการใช้ งาน มี 3 ลักษณะ คือ 1. แผนที่ใช้ ครัง้ เดียว
(Single-used Plan) – แผนที่จดั ทาขึ ้นเพื่อรองรับเป้าหมายสาหรับงานใดงานหนึ่งเพียงงานเดียว
และเกิดขึ ้นครัง้ เดียว ได้ แก่ 1.1 โครงงาน เป็ นแผนที่ระบุกิจกรรม วิธีการทางาน กาหนดเวลาเริ่มต้ น
และสิ ้นสุด และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการทาให้ งานใดงานหนึ่งบรรลุเป้าหมาย และ
1.2 โครงการ เป็ นแผนที่ประกอบด้ วยกิจกรรม หรื อโครงงานหลาย ๆชุดรวมเข้ าด้ วยกัน มีลกั ษณะที่
ซับซ้ อนในการดาเนินงานและจาเป็ นต้ องอาศัยการประสานงาน โดยต้ องเชื่อมโยงให้ กิจ กรรม
เหล่านันเป็
้ นไปในทิศทางเดียวกันจนเป็ นผลสาเร็ จ 2. แผนที่ใช้ ประจา (Standing Plan) – แผนที่
จัดทาขึ ้น โดยรองรอบการทางานประจาขององค์กรเพื่อให้ งานได้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด และเป็ น
ที่รับทราบในเหล่าสมาชิกของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของแผน เนื่องจาก
แผนดังกล่าวจะใช้ งานต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข เช่น กฏ นโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิ และ 3. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) – แผนที่จดั ทาขึ ้นโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
ใช้ งานที่ชดั เจน แต่จะนามาใช้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินตามที่กาหนด โดยเฉพาะกรณีแผนเดิมที่ใช้
อยูเ่ กิดล้ มเหลว
2. ลักษณะของแผนที่ดี (Characteristics of Good Plans) มี 5 ลักษณะ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิได้ จริ งและมุ่ง ความส าเร็ จ ตามเป้าหมายที่ กาหนด (Practical
and Goal-oriented) คือ เน้ นการปฏิบตั ติ ามแผนได้ ครบถ้ วนและเป้าหมายที่กาหนดโดยตรง
2.2 ชัดเจน (Clear) คือ เน้ นรายละเอียดของแผนที่ชดั เจนและสร้ างความ
เข้ าใจในกลุม่ ผู้ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ประหยัดและมีประสิทธิ ภาพ (Cost Effective and Efficient) คือ เน้ น
การใช้ สอยทรัพยากรอย่างประหยัดเท่าที่จาเป็ น และเมื่อมีการใช้ ทรัพยากรเหล่านัน้ ก็ต้องได้ รับ
ผลตอบแทนจากการดาเนินงานที่ค้ มุ ค่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในแผนขององค์กร
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2.4 ยื ด หยุ่น และสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ (Flexible and Adaptable) คื อ
เน้ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่ปฏิบตั จิ ริง
2.5 เป็ นที่ยอมรับ (Acceptable) คือ เน้ นการไม่สร้ างความขัดแย้ งและการ
ยอมรับของทุกฝ่ ายที่นาแผนที่ดีไปปฏิบตั ใิ ช้
จากที่ได้ เสนอแนวคิดของนักวิชาการข้ างต้ น องค์ประกอบหลัก 3 ด้ าน ที่เป็ น
เครื่ องขัดขวางไม่ให้ มีการวางแผนอย่างราบรื่ น ดังนี ้
1. ผู้บริ หาร จาเป็ นต้ องมีค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่
จาเป็ นในการวางแผน
2. ผู้ปฏิบตั ติ ามแผนและสมาชิกในองค์กร จาเป็ นต้ องให้ ความร่วมมือและมีใจ
เพื่อส่วนรวม ซึง่ มักขาดแรงจูงใจหรื อขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามแผน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ซึง่ เกิดขึ ้นได้ ทงส่
ั ้ วนผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านที่ขาดข้ อมูล เพื่ อ
นามาประมวลใช้ ในการวางแผนหรื อปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ กาหนด รวมทังทรั
้ พยากรที่ จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ติ ามแผนงาน เช่น บุคลากร เงิน เครื่ องมือ และสิ่งอานวยความสะดวก ฯลฯ
ในขณะที่เครื่ องมือในการวางแผนงานก็สามารถช่วยสนับสนุนให้ การวางแผน
และดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และลดขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อนให้ สะดวกในการ
วิเคราะห์เพื่อนาแผนต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิใช้ ตามหน่วยงาน และมีความสะดวกต่อการติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนด้ วย เครื่ องมือในการวางแผนงานที่เป็ นสากล มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. การบริ ห ารโครงการตามองค์ ป ระกอบงาน (Function-oriented Project
Management) เป็ นการวางแผนโครงงานที่ผ้ ูบริ หารต้ องกาหนดแผนงานให้ ค รอบคลุมประเด็น
สาคัญต่าง ๆ เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กาหนดเวลา สถานที่ วิธีการ ผู้ร่วมโครงงาน
ผู้รับผิดชอบโครงงาน และงบประมาณที่ใช้
2. การบริ หารโครงงานตามความรับผิดชอบ (Responsibility-oriented Project
Management) เป็ นการบริ หารโครงงานที่ เกิ ดขึน้ จากหลักการการดาเนินการต่าง ๆ นัน้ ต้ องมี
ผู้รับผิดชอบอานวยการให้ แล้ วเสร็ จ โดยเน้ นการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละส่วน
พร้ อมทังระบุ
้ ขอบเขตหน้ าที่และกรอบเวลาให้ มีความชัดเจน
3. แกนต์ชาร์ ต (Gantt Chart) เป็ นการบริ หารโครงงานด้ ว ยเครื่ องมือ โดยมี
การจัดเรี ยงขึ ้นตอนการดาเนินงานในแต่ละขันเรี
้ ยงกันไปตามลาดับเวลา พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียด
และช่วงเวลาในการดาเนินงานแต่ละขันอย่
้ างชัดเจน ทังนี
้ ้ ผู้วางแผนและผู้บริ หารโครงการจะระบุ
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ขันตอนการท
้
างานในส่วนที่มีโอกาสหรื อช่องทางของอุปสรรคที่อาจเกิดขึ น้ ในระหว่างกระบวนการ
ที่จะทาให้ เกิดความล่าช้ าในการดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามเป้าหมาย
2. การจัดองค์กร (Organizing)
การจัดองค์กร หมายถึง การออกแบบงาน การจัดแผนกงาน การจัดแบ่งอานาจ
หน้ าที่ และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้ องค์กรสามารถ
ดาเนินงานได้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ (Daft, 2014: สาคร สุขศรี วงศ์, 2557)
1. การออกแบบงาน (Job Design) เป็ นการกาหนดภาระหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงาน โดยที่ผ้ บู ริ หารจาเป็ นต้ องนารายละเอียดต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้ จากการวางแผนมาเป็ นกรอบในการกาหนดภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่ ง งาน มี 2 หลัก การ คื อ 1. การก าหนดเนื อ้ งานตามความช านาญเฉพาะด้ า น (Job
Specialization) และ 2. การก าหนดทางเลื อ กพิ เ ศษ (Alternative to Job Design) (อาทิ การ
หมุนเวียนงาน การขยายขอบเขตงาน และการเพิ่มคุณค่าในงาน ฯลฯ)
2. การออกแบบโครงสร้ างองค์กร (Organizational Structure Design) เป็ น
การจัดกลุ่มตาแหน่งงานต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันเป็ นหมวดหมู่เป็ นระบบ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ความ
สะดวก และได้ รับผลตามเป้าหมายขององค์กร มี 4 ประเภท คือ 1. โครงสร้ างตามหน้ าที่ธุรกิจ
(Business Functional Structure) – เป็ นการจัดแบ่ง ความรั บผิดชอบตามหน้ าที่ ท างธุ รกิ จ เช่น
การตลาด การผลิต การบัญชี การเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. โครงสร้ างตามการตลาด
(Market Driven Structure) – เป็ นการจัด โครงสร้ างที่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ท างการตลาดตาม
คุณลักษณะขององค์กร และความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า มี 3 ลักษณะ คือ 2.1 การจัดโครงสร้ าง
ตามลูกค้ า (Customer Structure) 2.2 การจัดโครงสร้ างตามกลุม่ สินค้ า (Product Structure) และ
2.3 การจัดโครงสร้ างตามภูมิ ศาสตร์ (Geographic Structure) 3. โครงสร้ างแบบผสม (Hybrid
Structure) – เป็ นการนาโครงสร้ างตามหน้ าที่ทางธุรกิจและโครงสร้ างตามการตลาดมาผสมกันใน
ระดับการบริหารเดียวกัน ทังนี
้ ้ ข้ อดีคือ เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ พนักงานเกิดความชานาญ
เฉพาะด้ านและสามารถตอบสนองความต้ องการด้ านการตลาดได้ อย่างดี เกิดการคานอานาจ
ระหว่า งหน่ว ยงานและควบคุม ให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และในส่ว นข้ อ จ ากัด คื อ
ค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากรสูงจากการใช้ บคุ ลากรจานวนมาก ความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายตามหน้ าที่ทาง
ธุรกิจและฝ่ ายการตลาด และการตัดสินใจดาเนินการในสถานการณ์ไม่ปกติ เป็ นไปอย่างล่าช้ าและ
สร้ างความสับสนระหว่างผู้รับผิดชอบ และ 4. โครงสร้ างเชิงซ้ อน (Matrix Structure) เป็ นการจัด
โครงสร้ างเฉพาะกิจด้ วยการจัดสรรทีมงานผู้รับผิด ชอบในแต่ละโครงการจะประกอบด้ วย หัวหน้ า
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โครงการและสมาชิก ซึ่ง มาจากฝ่ ายต่าง ๆ ภายในองค์กร และภายหลัง เสร็ จสิ น้ โครงการก็จะ
กลับคืนสู่ฝ่ายต้ นสังกัดเดิม ทังนี
้ ้ ข้ อดีคือ เหมาะกับองค์กรที่มีงานโครงการเพื่อรองรับการเติบโต
ขององค์กร ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้ ทรัพยากรบุคคล ความรวดเร็ วในการแก้ ไขปั ญหา
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และการกระจายอานาจการตัดสินใจแก่หวั หน้ าโครงการ และ
ในส่วนข้ อจากัดคือ ความซ ้าซ้ อนในการบังคับบัญชาและยากต่อการประสานงาน ความสับสนใน
การบัง คับบัญ ชา (อาทิ กรณี ที่หัวหน้ าโครงการมี ค วามเห็นไม่ตรงกับ หน่ว ยงานต้ นสัง กัด ของ
สมาชิก) และความขัดแย้ งระหว่างหัวหน้ าโครงการจากการแย่งชิงบุคลากรที่ต้องการ
3. การจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ (Authority Allocation) เป็ นการมอบหมายงานที่
สอดคล้ องกับสายการบังคับบัญชาที่ผ้ บู ริ หารจาเป็ นต้ องมอบทังภาระหน้
้
าที่ความรับผิดชอบและ
อานาจหน้ าที่ให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาในลักษณะกระจายอานาจ (Decentralization) ของตนอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ มี 4 ลักษณะคือ 1. สายการบังคับบัญชา 2. ขอบเขตการบริ หาร 3. การ
มอบหมายงาน และ 4. การกระจายอานาจ ทังนี
้ ้ ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการรวมอานาจคือ องค์กร
มีขนาดเล็กหรื อผู้บริ หารระดับสูงมีเวลาดูแลและตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา ผู้บริหารระดับรองลงไปขาด
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ปั ญหาที่เกิดขึน้ มีความเสี่ยงสูงหรื อส่งผลกระทบรุ นแรงต่ อ
องค์กร สภาพแวดล้ อมไม่คอ่ ยเปลี่ยนแปลง ใช้ เทคโนโลยีเดิม ๆ ในการทางาน และผู้ปฏิบตั งิ านอยู่
รวมกัน และในส่วนปั จ จัย สนับสนุนการกระจายอ านาจคื อ องค์กรมี ขนาดใหญ่ ห รื อผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงไม่สามารถดูแลหรื อตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ เองทังหมด
้
ผู้บริ หารระดับรองลงไปเพียบพร้ อม
ด้ ว ยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ น ประจ า
สภาพแวดล้ อมไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้ เทคโนโลยีที่ย่งุ ยากสลับซับซ้ อน และ
ผู้ปฏิบตั งิ านอยูห่ า่ งไกลกัน
4. การประสานงาน (Coordination) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายในกระบวนการจัด
องค์กรที่ผ้ บู ริ หารจะกาหนดวิธีการทาให้ บุคคลและหน่วยงานภายในองค์กรมีความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
้ ้ กรอบการประสานงานที่จาเป็ นมี 3 ด้ านคือ
1. ผู้ประสานงาน – กาหนดเพี ยงคนเดี ยวหรื อ ให้ หน่ว ยงานตัง้ ตัวแทนท าหน้ าที่ เ ป็ น กรรมการ
ประสานงาน 2. บทบาทและความรับผิดชอบ – ให้ บุคคลที่เป็ นตัวแทนทาหน้ าที่เป็ นเพียงฝ่ าย
สนับสนุนด้ านข้ อมูล ไม่ใช่ผ้ ูปฏิ บัติง านหรื อตัดสินใจแก้ ปัญหา จึง ต้ องทาความเข้ าใจบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบให้ ชดั เจน และ 3. กฏและระเบียบที่จาเป็ น มี 2 ลักษณะกล่าวคือ 1)
การประสานงานแนวดิ่ง (Vertical Coordination) – ผู้บ ริ ห ารแต่ล ะล าดับ ชัน้ จ าเป็ น ต้ อ งทราบ
บทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ข องตนเองในการรั บ ค าสั่ง หรื อ รายงานการปฏิ บัติง านต่อ ผู้บ ริ หาร
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ระดับสูง และ 2) การประสานงานแนวราบ (Horizontal Coordination) – ผู้บริ หารจ าเป็ น ต้ อ ง
ก าหนดกฏหรื อ ระเบี ย บ และการมอบอ านาจหน้ าที่ ที่ จ าเป็ นให้ แก่ ผ้ ู ประสานงานเพื่ อ การ
ประสานงานมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
3. การชี ้นา (Leading) หมายถึง การใช้ ภาวะผู้นาของผู้บริ หารร่ วมในการสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรจนสาเร็จ
ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้ (Daft, 2014: สาคร สุขศรี วงศ์, 2557)
3.1 ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง บุคคลที่สามารถใช้ อิทธิพลของผู้อื่นที่
มี ตาแหน่ง ในการจูง ใจ โน้ ม น้ าวให้ กลุ่ม บุค คลหรื อผู้ปฏิ บัติง านด้ วยความเต็ม ใจเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์องค์กร
3.2 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การชักจูงให้ บคุ คลอื่นแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรที่กาหนด
3.3 อานาจ (Power) หมายถึง เครื่ องมือที่ผ้ บู ริ หารสามารถนาพาองค์กรไปสู่
ทิศทางที่ตนต้ องการ แบ่งเกณฑ์ของอานาจจากแหล่งที่มา มี 6 ลักษณะ ดังนี ้
1. อานาจโดยธรรม (Legitimate Power) เป็ นอานาจที่ผ้ ูบริ หารได้ รับมา
พร้ อมกับตาแหน่งและหน้ าที่ขององค์กร
2. อานาจในการให้ รางวัล (Reward Power) เป็ นอานาจที่ผ้ บู ริหารมอบสิ่ง
ที่มีคณ
ุ ค่าให้ กบั บุคคลในองค์กร
3. อ านาจในการให้ โ ทษ (Coercive Power) เป็ น อ านาจในการลงโทษ
บุคคลในองค์กร
4. อานาจจากการชื่นชม (Referent Power) เป็ นอานาจที่บคุ คลได้ รับจาก
การเป็ นที่ชื่นชม
5. อานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เป็ นอานาจที่บุคคลได้ รับ
จากความเชี่ยวชาญหรื อความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตน
6. อานาจจากข้ อมูลข่าวสาร (Information Power) เป็ นอานาจที่ บุค คล
ได้ รับจากการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลและจากการควบคุมการแพร่กระจายของข้ อมูลข่าวสาร
4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามตรวจสอบการทางานในส่วน
ต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเป้าหมายที่กาหนด
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และผู้บริ หารจาเป็ นต้ องพิจารณากระบวนการควบคุมฝ่ ายงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานต่าง ๆ จนสาเร็จ มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 การกาหนดขอบเขตและสิ่งที่ต้องการควบคุม เป็ นสิ่งที่องค์กรจาเป็ นต้ อง
ให้ ความส าคัญ กับงานที่ มี ความจ าเป็ น เร่ ง ด่วน/ความส าคัญเป็ น อัน ดับแรก เช่น การควบคุม
คุณภาพการบริการ
4.2 การก าหนดมาตรฐานและเป้ า หมาย เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ู บริ ห ารอาจก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านจริงจากดุลยพินิจของผู้บริ หาร เช่น การกาหนดจากมาตรฐานทางสถิติ
หรื ออาจจะเป็ นมาตรฐานทางวิศวกรรม ฯลฯ
4.3 การวัดผลปฏิบตั งิ าน เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริหารจาเป็ นต้ องระบุให้ ชดั เจน เป็ นธรรม
กับทุกฝ่ าย เพื่อให้ ได้ รับผลที่เที่ยงตรงถูกต้ องและได้ รับความเชื่อถือ
4.4 การเปรี ยบเทียบผลกับมาตรฐานและเป้าหมาย เป็ นการเปรี ยบเทียบกับ
ผลการดาเนินงานในอดีต การเปรี ยบเที ยบกับคู่แข่ง หรื อมาตรฐานของอุตสาหกรรม และการ
เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายหรื อมาตรฐานที่กาหนดโดยฝ่ ายบริ หาร อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ ย่อม
ไม่ใช่ตวั บ่งชี ้ที่ชดั เจนของระดับความสาเร็จขององค์กรเสมอไป ดังนัน้ ผู้บริหารจาเป็ นต้ องให้ ความ
สนใจหาสาเหตุที่แท้ จริงของผลที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ ผลนันจะเป็
้
นไปตามที่กาหนดหรื อไม่ก็ตาม
4.5 การปรับปรุ งแก้ ไข เป็ นการค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ งและแก้ ไขที่ต้นเหตุนัน้
โดยที่ผ้ บู ริ หารอาจจดบันทึกผลเพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาพัฒนากระบวนการควบคุมต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้บริหารจะกากับดูแลให้ เป้าหมายและแผนงานที่กาหนดขึ ้นดาเนินไปตามที่ประสงค์
เมื่อองค์กรโดยทัว่ ไป แบ่งระดับของผู้บริ หารและระดับของแผนงานเป็ น 3 ระดับ
จึงต้ องมีกิจกรรมที่เป็ นการควบคุม แบ่งเป็ น 3 ระดับเช่นกัน โดยเฉพาะการควบคุมระดับกลยุทธ์จะ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กร ดังนี ้ (Daft, 2014)
1. การควบคุมระดับกลยุทธ์ ของผู้บริ หารระดับสูง (Strategic Control) เป็ นการ
กากับดูแลให้ เป้าหมายและแผนงาน ที่กาหนดขึ ้นดาเนินไปตามที่ประสงค์ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้ อมทางการบริ หาร โดยเฉพาะตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ
การปรับกลยุทธ์ ของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี ้ยในระยะยาว รวมถึง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมอื่ น ๆ ที่ จ ะมี ผลต่อแผนกลยุทธ์ ขององค์กรในระยะยาว เป็ นต้ น
ผู้บริหารจาเป็ นต้ องเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องตามขอบเขตของการควบคุมระดับกลยุทธ์ในแต่ละองค์กร
2. การควบคุมระดับยุทธวิธี ของผู้บริ หารระดับกลาง (Tactical Control) เป็ นการ
ควบคุมระดับยุทธวิธี ที่ผ้ ูบริ หารระดับกลางให้ ความส าคัญกับฝ่ ายงานหลักขององค์กร เช่น การ
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ควบคุมเชิ งข้ อมูลที่ เกี่ ยวโยงกับคู่แข่งของธุ รกิ จ องค์ กร เช่น ส่วนแบ่งทางตลาด นโยบายราคา
สถานภาพทางการเงินและหนี ้ที่เป็ นภาระกิจของฝ่ ายตรงข้ าม การเปลี่ยนแปลงต้ นทุนการผลิตของ
สินค้ าในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงยอดขายตามประเภทของสินค้ าในแต่ละช่วงเวลาที่กาหนด ฯลฯ
เป็ นต้ น
3. การควบคุม ระดับ ปฏิ บัติการของผู้บ ริ ห ารระดับ ต้ น (Operational Control)
เป็ นการควบคุมแผนปฏิบตั ิการของแต่ละหน่วยงานในองค์กร เช่น การควบคุมอัตราการสูญเสียใน
การผลิตของโรงงาน การควบคุมสื่อโฆษณาและข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร การประเมินสภาพ
คล่องของกิจการในแต่ละช่วงเวลา การติดตามการส่งเสริมการขายของคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การควบคุม ภายในองค์ ก รสามารถแบ่ง ออกได้ ต ามกระบวนการ
ดาเนินงานและลักษณะขององค์กร ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ผ้ บู ริ หารต้ องการจากการควบคุม ดังที่
สาคร สุขศรี วงศ์ (2557: 194) ได้ เสนอทัศนะที่ว่า ระบบการควบคุมหลักที่มีใช้ อยู่ในองค์กรธุรกิจ
ได้ แก่ การควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Control) การควบคุมงบประมาณ
(Budgetry Control) การควบคุมสินค้ าคงเหลือ (Inventory Control) การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) การจั ด การด าเนิ น งาน (Operational Management) ระบบข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์
(Computer Information Management) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System)
ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ (Performance Appraisal System) และระเบี ย บวิ นั ย
(Discipline)
2.3 กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการ
ในการดาเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม หรื อการบริ หารองค์กรโดยภาพรวม ผู้บริ หาร
จาเป็ นต้ องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตลอดกิจกรรมทางการจัดการ จึงควรมีหลักเกณฑ์ตามกระบวนการ
ตัดสินใจ (Daft, 2014: สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ , 2552: สาคร สุขศรี วงศ์, 2557) โดยจะต้ องระบุประเด็น
ปั ญหาให้ ชดั เจน เพื่อแสวงหาทางเลือกในกระบวนการจัดการที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่สุด และ
กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี 5 ประเภท คือ 1. การตัดสินใจ
ทางการบริ หาร (Managerial Decision Making) 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
3. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ 4. การบริ หารกลุ่ม (Group
Management) พอสรุปสังเขปดังนี ้
1. การตัดสินใจทางการบริ หาร (Managerial Decision Making) เป็ นกิจกรรมที่
ผู้บริหารต้ องตัดสินใจกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นองค์กร ทังการตั
้
ดสินใจที่เกี่ยวกับบุคคลหรื อวิธีการ
ทางาน การตัดสินใจบางประเภทเป็ นการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหา แต่ก็อาจเป็ นปั ญหาที่ผ้ บู ริ หารจะ
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ตัดสินใจเพื่อเลือกโอกาสที่ ดีที่สุดสาหรับองค์กร ดังนัน้ ผู้บริ หารจาเป็ นต้ องทราบกระบวนการ
ตัดสินใจ และการตัดสินใจประเภทต่าง ๆ เพื่ อให้ สนับสนุนกิจ กรรมหลัก มี ประสิทธิ ผลมากขึน้
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 การกาหนดประเด็นปัญหา (Problem Identification) เป็ นกิจกรรมที่ผ้ บู ริ หาร
จาเป็ นต้ องดาเนินการ 4 ขัน้ คือ 1. พิจารณาปั จจัยแวดล้ อมของปั ญหา (Environmental Scanning)
2. ดูสญ
ั ญาณของปั ญหา (Problem Signaling) 3. วินิจฉัยลักษณะและหาเหตุของปั ญหา (Problem
Diagnostic) และ 4. กาหนดประเด็นปั ญหาที่ จาเป็ นต้ องได้ รับการตัดสินใจแก้ ไข (Categorizing &
Identification)
1.2 การสร้ างทางเลื อก (Alternatives Generation) เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูบริ หารใช้
เทคนิคการระดมสมองมาเป็ นแนวทางการดาเนินการ 4 วิธีคือ 1. ให้ สมาชิกกลุ่มได้ เสนอแนวความคิด
ให้ ได้ มากที่สุด 2. ควรปล่อยให้ แต่ละคนได้ คิดอย่างอิสระมากที่ สุด 3. ไม่ควรเปิ ดโอกาสให้ มี การ
วิจารณ์ เพราะอาจบัน่ ทอนกาลังใจและความกระตือรื อร้ นในการเสนอความคิด และ 4. นาความคิด
ต่าง ๆ มาประมวล จัดรวม และปรับปรุงให้ เป็ นทางเลือกที่เป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิจริง
1.3 การประเมิ นทางเลื อก (Alternatives Evaluation) เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูบริ หาร
จาเป็ นต้ องมีความรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกด้ วยการพิจารณา 6 ด้ าน คือ 1. ความเป็ นไปได้ ใน
หลั ก การ (Feasibility) 2. คุ ณ ภาพของทางเลื อ ก (Quality) 3. การยอมรั บ จากผู้ เกี่ ยวข้ อง
(Acceptability) 4. ต้ นทุน (Cost) 5. วิธีการแก้ ไขสารองและการย้ อนกลับ (Alternative Solution and
Reversibility) และ 6. จริยธรรม (Ethical)
1.4 การตัด สิ น ใจทางเลื อ กและการปฏิ บัติ ต ามทางเลื อ ก (Alternatives
Selection and Implementation) เป็ นกิจกรรมที่ผ้ บู ริหารจาเป็ นต้ องนาผลการประเมินมาพิจารณา
ให้ รอบคอบทังผลดี
้ และผลเสียที่เกิดขึ ้น แล้ วจึงตัดสินใจเลือก หรื ออาจปรับปรุงทางเลือกก่อนนาไป
ปฏิบตั จิ ริง และอาจเลือกได้ กว่าหนึง่ วิธีการ ถ้ าพิจารณาไตร่ตรองถี่ถ้วนแล้ วว่าจะเกิดประสิทธิภาพ
และระสิทธิผล
1.5 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Result Evaluation) เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ู บริ หาร
ตรวจสอบติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นว่าได้ รับผลตามที่คาดหวังหรื อไม่ และจะต้ องกาหนดขันตอนใน
้
การติดตามและรายงานผลย้ อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และหากพบว่าจะไม่ใ ช่ผลลัพธ์ ที่
ควรจะเป็ น อาจต้ องย้ อนกลับไปพิจารณาดาเนินการต่าง ๆ ตามกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการ
ปรับปรุงขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ดาเนินการไปแล้ ว
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2. การจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Management) เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ู บริ ห าร
มุ่งเน้ นความสาเร็ จขององค์กร โดยที่พิจารณาสภาพแวดล้ อมเป็ น ปั จจัยสาคัญและหาแนวทางที่
เป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่นเฉพาะตัวมาเป็ นจุดเด่นที่สาคัญต่อการแข่งขัน ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
พอสรุปสังเขปดังนี ้
2.1 การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal and
External Environmental Analysis) เป็ นการวิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อน (Strength & Weak) ของ
องค์กร และนาจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์พร้ อมทังพั
้ ฒนาให้ เป็ นความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขัน ในขณะเดียวกันต้ องตระหนักถึงจุดอ่อนที่มีอยูเ่ กิดขึ ้นหรื อหาหนทางในการแก้ ไขจุดอ่อนนัน้
นอกจากนัน้ ต้ องวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค (Opportunity & Threat) ใดบ้ างที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรค และเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กรเรี ยกว่า “การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค” หรื อ “SWOT Analysis”
2.2 การก าหนดพัน ธกิ จ และเป้า หมายเชิ ง กลยุท ธ์ (Mission and Strategic
Goal Identification) เป็ นการกาหนดกรอบการดาเนินงานและเป้าหมายที่องค์กรประสงค์จะไปให้
ถึง และพิจาณาบนพื ้นฐานและเหตุผลของความเป็ นจริ งภายใต้ สภาพแวดล้ อมขององค์กร หาก
บิดเบือนความเป็ นจริ ง ย่อมนาไปสู่ความคิด เป้าหมาย และแนวทางดาเนินงานที่เลื่อนลอยและ
นาไปสูค่ วามล้ มเหลวได้
2.3 การสร้ างกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็ นการพิจ ารณาเลื อกใช้ กล
ยุทธ์ที่มีแนวทางการดาเนินงานตามระดับของผลลัพธ์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอกองค์กร มี 3 ระดับ ดังนี ้
2.3.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) หมายถึง กลยุทธ์
ที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยมีทางเลือก 3 ด้ าน คือ 1. การขยายตัว
(Growth) ความพร้ อมภายในองค์กรที่จะดาเนินการในหลายลักษณะที่สามารถวัดวัดผลได้ เช่น
การเพิ่มขึ ้นของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด จานวนสาขา จานวนและประเภทผลิตภัณฑ์ 2. การ
คงตัว (Stability) เน้ นกิจการเดิมให้ มนั่ คงและมีเสถียรภาพ ลดความเสี่ยงในการขยายตัว และมี
กาไรในระดับที่เหมาะสม และ 3. การหัดตัว (Retrenchment) เน้ นกลยุทธ์ที่ใช้ ในกรณีสถานการณ์
บังคับและมีสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป โดยมีกลยุทธ์การเก็บเกี่ ยว กลยุทธ์พลิกฟื น้ กลยุทธ์ตดั ทิ ้ง
บางส่วน กลยุทธ์ขอความคุ้มครองตามกระบวนการล้ มละลาย และกลยุทธ์การขายทิ ้งกิจการ
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2.3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) หมายถึง หน่วยงาน
ฝ่ ายหนึ่ ง ขององค์ ก ร มี ข อบเขตการบริ ห ารงานที่ ชัด เจน มี สิ น ค้ า /บริ ก ารลูก ค้ า คู่แ ข่ ง และ
สภาพแวดล้ อมที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง มี 3 ด้ าน คือ 1. กลยุทธ์ การเป็ นผู้นาด้ านต้ นทุน –
องค์กรเลือกที่จะปรับปรุ งต้ นทุนต่าที่สุดย่อมมีโอกาสสร้ างกาไรได้ มากหรื อเสนอสินค้ า /บริ การที่
เหนือคู่แข่งในธุรกิจ 2. กลยุทธ์ สร้ างความแตกต่าง – องค์กรเลือกสร้ างความแตกต่างที่มี คุณค่า
ทางการตลาดสามารถทาให้ ลูกค้ ารับรู้ ความแตกต่างของสินค้ า /บริ การนันเมื
้ ่อเทียบกับคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม และ 3. กลยุทธ์ มุ่งเฉพาะส่วน – องค์กรเลือกวิธีในการแข่งขันในธุรกิจด้ วยการมุ่ง
เฉพาะส่วนในด้ านใดด้ านหนึง่ ของตลาดโดยเฉพาะ
2.3.3 กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่ องค์กร (Functional Level Strategy) หมายถึง
กลยุทธ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรสร้ างขึ ้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจขององค์กร และ
ครอบคลุมหน้ าที่ทั่วไป 7 ด้ าน คือ การเงิน การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารระบบสารสนเทศ และการจัดส่งสินค้ า
2.3.4 การน ากลยุ ท ธ์ ไปปฏิ บั ติ (Strategy Implementation) เป็ นการ
พิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ กลยุทธ์ที่สร้ างขึ ้นไปปฏิบตั ิ
มี 4 ด้ าน คือ 1. การประสานสอดคล้ องภายในองค์กร – พิจารณา 7 ด้ านคือ กลยุทธ์ โครงสร้ าง
ระบบขององค์กร การจัดคนเข้ าทางาน ทักษะของบุคลากร สไตล์การทางาน และคุณค่าร่ วมกัน
ของสมาชิกในองค์กร 2. การเปลี่ยนแปลง – พิจารณาปัจจัยที่มีความอ่อนไหวสูง (เปลี่ยนยากที่สุด
– คุณ ค่าร่ วมกัน ) และปั จ จัยที่ มี ความชัดเจนสูง (เปลี่ ยนง่ ายที่ สุด – กลยุทธ์ ) 3. ภาวะผู้นาของ
ผู้บริ หาร – พิจารณาปั จจัยทางภาวะผู้นา/บทบาทและพฤติกรรม และ 4. การจูงใจ – พิจารณา
ปั จจัยทางสมรรถนะของผู้นาที่สามารถจูงใจบุคคล/ผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนด
เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจและเป้าหมายขององค์กร
2.4 การควบคุ ม และประเมิ น ผล (Controlling and Evaluation) เป็ นการ
พิจารณาปั จจัยทางข้ อมูลที่เสนอความสมดุลทังในด้
้ านวิธีดาเนินงานและผลการดาเนินงานอย่าง
รอบด้ า น ซึ่ ง ผู้บ ริ ห ารต้ อ งก าหนดตัว ชี ว้ ัด ที่ ค รอบคลุม ผลการด าเนิ น งานในด้ า นต่า ง ๆ และ
กาหนดค่าถ่วงน ้าหนักตามลาดับความสาคัญของตัวชี ้วัดแต่ละตัว ก่อนที่จะมีการวัดผลปฏิบตั ิงาน
โดยการให้ คะแนนในแต่ละตัวชี ้วัดต่อไป
3. การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) เป็ นกิ จ
กรรมการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทงในด้
ั ้ านคุณภาพและปริมาณที่จะทาให้ การดาเนินงานบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร มี 6 ขันตอน
้
พอสรุปสังเขปดังนี ้
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3.1 การวางแผนทรั พ ยากรมนุษ ย์ (Human Resource Planning) เป็ น การ
พิจารณากาหนดความต้ องการกาลังคนขององค์กร ทังในด้
้ านปริ มาณและคุณลักษณะของกาลัง
ตามแผนการดาเนินธุ รกิ จ ที่ กาหนดไว้ เพื่ อนาไปเปรี ยบเที ยบกาลัง คนที่ มี อยู่ขององค์ก ร หาก
กาลังคนที่มีอยู่มากว่าความต้ องการองค์กรอาจต้ องพิจารณาปรั บลดด้ วยวิธี ต่าง ๆ เช่น งดรับ
บุคลากรใหม่ การเลิกจ้ าง และการจัดโครงการเกษียณก่อนกาหนด เป็ นต้ น
3.2 การจัดคนเข้ าทางาน (Staffing) เป็ นการพิจารณาการสรรหาบุค คลที่ มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติตามข้ อกาหนดของตาแหน่งงานนัน้ ๆ เพื่อให้ องค์กรคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดย 2 วิธีคือ แหล่งภายในและแหล่งภายนอก
3.3 การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา (Training and Development) เป็ นการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับงาน
ปัจจุบนั และอนาคต มี 3 ขันตอน
้
คือ 1. การวิเคราะห์ – พิจารณาความจาเป็ นและความต้ องการที่
จะต้ องมีการฝึ กอบรมและพัฒนาให้ แก่บุคลากรแต่ละคน 2. การออกแบบและปฏิบตั ิ – พิจารณา
วิธีการฝึ กอบรม จัดทาเอกสารและอุปกรณ์ที่จาเป็ น และการดาเนินการฝึ กอบรม ซึ่งนิยมจัดทา 3
ประเภท ได้ แก่ การนาเสนอข้ อมูล การจาลองสถานการณ์ และการฝึ กปฏิบตั จิ ริง 3. การประเมินผล
– พิจารณาภาพรวมของโครงการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ด้ วยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในด้ านความคาดหวังที่มีตอ่ โครงการการฝึ กอบรม
3.4 การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) เป็ นการกาหนดจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม มีความเป็ นธรรมและน่าสนใจดึงดูดบุคคลที่มีทกั ษะและความสามารถเข้ าร่วมงานใน
หน่วยงาน อันเป็ นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มี 2 ประเภท คือ 1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัว
เงิน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่านายหน้ า โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ การแบ่งกาไร หรื อการให้ สิทธิผ้ ู
ถือหุ้นในธุรกิจขององค์กร เป็ นต้ น และ 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ สวัสดิการหรื อบริ การ
พิเศษ การประกันสุขภาพ การประกันภัย การตรวจสุขภาพฟรี การจัดที่พกั และรถรับส่ง การจัดให้
มีร้านอาหารและร้ านค้ า การเลี ้ยงฉลองและการนาเที่ยวตามโอกาส เป็ นต้ น
3.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Appraisal) เป็ นการวัดและ
การประเมินผลการปฏิ บัติงานในรอบระยะเวลา และนาผลวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิ บัติงานของ
บุคคล/หน่วยงาน นามาเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายหรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ ผลการ
ประเมินจะเป็ นเครื่ องมือหรื อบรรทัดฐานในการกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานในอนาคต และใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ 3
ด้ าน คือ 1. ดัชนีชี ้วัดในการประเมิน – พิจารณาประเด็นที่จะประเมิน ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจในงาน
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ผลสาเร็จของงาน ความทุม่ เทและระยะเวลาที่ใช้ ในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และการนามา
ปฏิ บัติ จ ริ ง การให้ ความร่ ว มมื อ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน การปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง ของผู้ บัง คับ บั ญ ชา
ความสามารถในการสัง่ การและจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา การปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบขององค์กร การเป็ น
ตัวอย่างที่ ดี การดูแลรั กษาอุปกรณ์ การใช้ ทรั พยากรอย่างคุ้มค่า การค านึงถึ งความปลอดภัย
(องค์ประกอบเหล่านี ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของงานและระดับชันของผู
้
้ ถูกประเมิน) 2. วิธีการประเมิน –
พิจารณาวิธีการประเมิน ได้ แก่ การให้ คะแนนตามตัวชีว้ ัดแต่ละตัว (Rating) การจัดลาดับระหว่าง
พนักงานในกลุ่มเดียวกัน (Ranking) การจัดระดับว่าพนักงานมีผลการประเมินตัวชีว้ ัดแต่ละตัวสูง
กว่ามาตรฐานว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อต่ากว่า และ 3. ผู้ประเมิ น – พิจารณาคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของบุคคลที่ทาหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ปฏิบตั งิ าน เพื่อน
ร่ วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นต้ น ผู้ทาหน้ าที่จะต้ องใช้ โอกาสพูดคุยและกระตุ้นให้ พนักงานมี
กาลังใจในการทางาน ช่วยแก้ ปัญหาหรื อข้ อคับข้ องใจ เรี ยนรู้ ศกั ยภาพและความถนัดของพนักงาน
เพื่อกาหนดโปรแกรมการฝึ กอบรมที่เหมาะสม รับฟั งความคิดเห็น ความคาดหวัง และความประสงค์
ของพนักงาน และการมีสว่ นร่วมกับพนักงานกาหนดเป้าหมายหรื อมาตรฐานในอนาคต
3.6 การรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenmuance) เป็ นการพิจารณา
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความสัมพันธ์บคุ คลในองค์กร 4 ด้ าน คือ 1. การจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรม 2. การติดต่อสื่อสาร 3. การสร้ างความท้ าทาย และ 4. การดูแลเอาใจใส่
4. การบริ ห ารกลุ่ ม (Group Management) เป็ นการจัด กลุ่ ม และที ม งานที่ มี
คุณสมบัติและศักยภาพในตาแหน่งงานที่ผ้ ูบริ หารสามารถควบคุม การทางานของกลุ่มให้ เ ป็ น
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้ เกิดประโยชน์ 4 ด้ าน คือ 1. ระดับความทุ่มเทในการทางาน 2. ความ
พอใจของสมาชิกในกลุม่ 3. ความรู้และทักษะงานที่เพิ่มพูนขึ ้น และ 4. ผลสะท้ อนกลับไปยังองค์กร
ทังนี
้ ้ ขันตอนทั
้
ว่ ไปที่องค์กร/ผู้บริหาร จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลุม่ บนพื ้นฐาน
ของความแตกต่างของบุคคลในทีม มี 5 ขันตอน
้
พอสรุปสังเขปดังนี ้
4.1 การรวมกลุ่ม (Forming) เป็ นการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มที่มาจากฝ่ าย
งานอื่น ๆ มีการประชุมวางแผนเพื่อที่จะประเมินข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น
วัตถุประสงค์และโครงสร้ างของกลุ่ม โดยทาความรู้จกั ซึ่งกันและกัน ในขณะที่ผ้ เู ป็ นตัวแทนกลุ่ม /
ผู้บริ หาร จ าเป็ นต้ องตรวจสอบปฏิ กิริยาการปฏิ สัม พันธ์ ภ ายในกลุ่ม เพื่ อให้ เกิ ดความสามัค คี
ปรองดองและไม่ก่อให้ เกิดความแตกแยกความสัมพันธ์ภายในทีมงาน
4.2 การระดมความคิด (Storming) เป็ นการให้ สมาชิกแต่ละคนรับฟั งความ
คิดเห็นของกันและกัน จนเกิดข้ อสรุปที่เป็ นฉันทามติ เพื่อให้ การดาเนินงานของกลุม่ มีประสิทธิภาพ
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4.3 การกาหนดบรรทัดฐาน (Norming) เป็ นการกาหนดเป้าหมายและแนว
ทางการปฏิบตั ริ ่วมกัน โดยเข้ าใจและยอมรับบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุม่
4.4 การปฏิบตั ิการ (Performing) เป็ นการลงมือปฏิบตั ิงานตามบทบาทและ
หน้ าที่ของสมาชิกที่ได้ รับมอบหมาย
4.5 การสลายกลุ่ ม (Adjouring) เป็ นการร่ ว มแสดงความยิ น ดี ห รื อ การมี
ทัศนคติต่อการร่ วมงานกันในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งสมาชิกจะได้ รับทราบถึงความรู้ และผลการ
ดาเนินงาน และประสงค์ที่จะร่วมงานกันอีกครัง้ ในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 3 การบริหารการตลาด
หลักการบริ หารการตลาดเป็ นสิ่งที่องค์กรธุรกิจได้ ให้ ความสาคัญมานานแล้ ว แต่ด้วย
แนวคิดและปรัชญาการตลาดที่แตกต่างกันไป แต่คงยึดแนวความคิดที่เป็ นกุญแจไขสู่ระบบอุป
สงค์และระบบอุปทานในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะมุง่ ศึกษา
แนวคิด 4 มิติ คือ การผลิต ผลิตภัณฑ์ การขาย และ การตลาด เป็ นต้ น และผู้บริหารองค์กรจะต้ อง
เข้ าใจขอบข่ายของงานบริ หารการตลาดที่ต้องดาเนินการตามขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง มีเป้าหมายที่
ชัดเจน ทีมงานสามารถฝึ กฝน แสวงหาประสบการณ์และความชานาญจากการลงมือทาจริ ง และ
ต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการประสานงานอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็
ต้ อ งมี ก ลยุท ธ์ ส่ว นผสมทางการตลาด (Marketing Mix -4 P) ที่ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ท าง
การตลาดที่ผ้ บู ริ หารทัว่ ไปจะนาเทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้ อมองค์กรหรื อที่ร้ ู จกั กันว่า “เทคนิค
SWOT Analysis” แล้ วจึงบูรณาการทางทฤษฎี กับแนวคิดสาคัญที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ของ
องค์กรตนเองที่กาลังประสบอยู่ในขณะนัน้ จึงใคร่ ขอเสนอหลักการบริ การตลาดที่สอดคล้ องกับ
งานวิจัยนี ้ ดังนี ้ (ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2558: ออนไลน์ :
พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา, 2548 และ อมร ชูเอียด, 2550)
1. ความหมายของการบริหารการตลาด
2. มิตขิ องการบริหารการตลาด
3. โครงสร้ างการตลาดและบทบาทการตลาดในองค์กร
4. ขันตอนในการบริ
้
หารการตลาด
5. ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จทางการตลาด
7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
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8. แรงกดดัน 5 ประการตามแนวคิดของ Porter (5 Forces)
9. การจัดกิจกรรมทางการตลาด
10. การกาหนดส่วนประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม
1. ความหมายของ “การบริหารการตลาด”
ในปัจจุบนั องค์กรทัว่ ไปได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึง่
ผู้บริ หาร นักวิชาการ และนักวิชาทางการตลาด จะให้ ความสาคัญกับกระบวนการบริ หารเป็ นหลัก
จึงได้ ความหมายของ “การบริ หารการตลาด” หมายถึง การวางแผน การปฏิบตั ิงาน การควบคุม
กิจกรรมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อปฏิสมั พันธ์ในกระบวนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย และความคาดหวังของทังองค์
้ กรและผู้ซื ้อสินค้ าที่มีตอ่ ระบบอุปสงค์และอุปทาน
ในภาวะการตลาดในปัจจุบนั (พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา, 2548: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2549 และ Kotler,
2006)
2. มิตขิ องการบริหารการตลาด
1. การผลิต (Production) เน้ นที่ความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ราคา
ถูกและหาซื ้อได้ ง่าย โดยที่ผ้ บู ริ หารจะวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาทางด้ านกระบวนการผลิตให้
เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ทัง้ นี ้ ปริ มาณการผลิตและการตังราคาสิ
้
นค้ าจะอยู่เหนื อคู่แข่งด้ วยการ
กาหนดขนาดการผลิต (Economies of Scale) และการกระจายตัวสินค้ าอย่างทัว่ ถึงสู่ผ้ ซู ื ้อสินค้ า
ได้ สะดวก
2. ผลิตภัณฑ์ (Product) เน้ นที่ความสาคัญทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์
และการบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยที่องค์กรจะต้ องมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการทางตลาดผู้บริโภค
3. การขาย (Selling) เน้ น ที่ ค วามพยายามด้ ว ยแผนการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมที่
สามารถส่งเสริมการขายและกระตุ้นการซื ้อของผู้บริ โภคในปริมาณมากกว่าปกติ
4. การตลาด (Marketing) เน้ นที่การวิเคราะห์ความต้ องการจ าเป็ นของตลาดผู้
โภคก่อน จึงกลับมาพัฒนากระบวนการผลิต และติดตามความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อความ
คาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นาออกสู่ตลาด เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ตอบสนองความต้ องการและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ ดีกว่าคูแ่ ข่ง
5. การตลาดเพื่ อ สั ง คม (Societal Marketing) เน้ นที่ ก ารวิ จั ย ประเมิ น ความ
ต้ องการจาเป็ นผนวกกับแนวความคิดส่วนประสมการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
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กลุ่ม เป้าหมายและความพึง พอใจของกลุ่ม เป้าหมายและสัง คมโดยภาพรวม โดยเฉพาะการ
วางแผนโครงการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมบนพื ้นฐานของศีลธรรมและจรรยาบรรณ
3. โครงสร้ างการตลาดและบทบาทการตลาดในองค์ กร
โครงสร้ างการตลาดในองค์กร เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของกิจกรรมทางการตลาด
ในองค์กรทาหน้ าที่จดั การ 4 ด้ าน คือ การผลิต การเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล ในองค์กร
จะมีบคุ คลที่มีตาแหน่งสูงสุด คือ ประธาน ตาแหน่งรอง คือ รองประธานฝ่ ายต่าง ๆ ประกอบด้ วย
รองประธานฝ่ ายการผลิต รองประธานฝ่ ายการเงิน รองประธานฝ่ ายการตลาด และรองประธาน
ฝ่ ายบุคลากร ทังนี
้ ้ ยังประกอบด้ วยฝ่ ายอื่นที่ทาหน้ าที่ร่วมในระบบโครงสร้ างการตลาดในองค์กร
ด้ วย เช่น ฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายส่งเสริ มการขาย ฝ่ ายวิจยั การตลาด ฝ่ ายการขาย ฝ่ ายการจัดจาหน่าย
ฝ่ ายกิ จ กรรมการตลาดอื่ น ๆ โดยที่ แ ต่ล ะฝ่ ายจะมี ผ้ ูจัด การเป็ น ผู้บ ริ ห ารตามต าแหน่ง หน้ าที่
รับผิดชอบ
4. ขัน้ ตอนในการบริหารการตลาด
นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ แนวความคิดในขันตอนการบริ
้
หารการตลาดว่า เป็ นการ
วางแผน การปฏิบตั งิ าน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดที่ทาให้ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ผลิต นาความพอใจสูงสุดมาสู่ทงองค์
ั ้ กรและผู้บริ โภค และมีความพยายามที่จะ
ให้ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมในระยะยาว จึงใคร่ขอนาเสนอแนวอธิบายเหล่านันดั
้ งนี ้
1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objectives) เป็ นความมุ่ ง หมายที่ จ าแนกเชิ ง ข้ อมู ล /
รายละเอียด ในการปฏิบตั ิงาน เช่น การกาหนดความต้ องการส่วนครองตลาดผ้ าย้ อมคราม 25%
เป็ นต้ น
1.2 จุ ด มุ่ ง หมาย (Goals) เป็ นการก าหนดเป้ า หมายอย่ า งชั ด เจนหรื อ
เปรี ยบเสมือนกาหนดวัตถุประสงค์รอง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก แต่มกั พบว่าทังสองค
้
านี ้ มี
ความคล้ ายคลึง กันและใช้ แทนกันได้ ในลักษณะของสิ่ง ที่ ต้องการได้ รับหรื อคาดหมายสิ่ง ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต
1.3 กลยุทธ์ (Strategies) เป็ นแผนการปฏิบตั ิงานที่องค์กรกาหนดเพื่อให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เช่น ถ้ ากาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ว่าปี หน้ าต้ องการยอดขายเพิ่มเป็ น 10% จากปี ที่ผ่าน
มา ดังนัน้ ผู้บริหารจะต้ องพิจารณาในความพยายามนาทีมการตลาดด้ วยการส่งเสริมการตลาดใน
ด้ านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็ นต้ น
1.4 ยุทธวิธี (Tactics) เป็ นวิธีการนาเสนอรายละเอี ยดของกลยุทธ์ ม าปฏิ บัติ
โดยมียทุ ธวิธีที่จาเพาะเจาะจง และกาหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
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1.5 โปรแกรม (Program) เป็ นแผนงานที่มีความสมบูรณ์ หรื อเป็ นแผนที่มี ระบบ
นโยบายกลยุทธ์ วิธีการปฏิบตั ิ มาตรฐาน งบประมาณ และส่วนประกอบสาคัญอื่น ๆ ประกอบกัน
ทังนี
้ ้ จะต้ องอธิบายความชัดเจนในแผนระยะเวลาการดาเนินงานที่สื่อสารให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ รับทราบ
ถึง วัตถุประสงค์ กิจกรรม เวลา รายนามผู้รับผิดชอบและภารกิจ งบประมาณที่จะใช้ และจุดคุ้มทุน
1.6 นโยบาย (Policy) เป็ นหลักการที่ กาหนดขอบเขตแบบกว้ าง ๆ ที่ จ ะเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทังนี
้ ้ การยอมรับจากทุกฝ่ ายในองค์กร
และหน่วยงาน
ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น กระบวนการวางแผนการตลาด ประกอบด้ วย 5 วิธี ดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ (Situation Analysis) เป็ นการส ารวจโปรแกรม
การตลาดขององค์กรในปั จจุบนั เพื่อวิเคราะห์ว่า โปรแกรมการตลาดในอนาคตควรจะเป็ นอย่างไร
สภาพแวดล้ อมภายในเป็ นอย่างไร (ส่วนประสมทางการตลาดหรื อปั จจัยทางการตลาด - Controllable)
สภาพแวดล้ อมภายนอกเป็ นอย่างไร (สิ่งแวดล้ อมจุลภาคและสิ่งแวดล้ อม - Uncontrollable)
ซึง่
มีอิทธิพลต่อโปรแกรมการตลาด
2. การพิจารณาวัตถุประสงค์ ทางการตลาด (Consideration of the Marketing
Objectives) เป็ นการกาหนดเป้าหมายทางการตลาดตามสถานการณ์ ทางการตลาดขององค์ กร
ปั จจุบนั มีเนื ้อความที่ระบุไว้ ชดั เจนและวัดความสาเร็ จได้ เช่น บริ ษัทผลิตเคมีภัณฑ์ ต้ องการรายได้
จากการขาย 9 ล้ านบาท ยอดขายเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 10% ปริ มาณการขาย 70, 000 หน่วย คิด
เป็ นส่วนครองตลาด 5% สามารถขยายการรั บรู้ ของผู้บริ โภคในตรายี่ ห้อจาก 15% เพิ่มเป็ น 30%
สามารถขยายจานวนร้ านค้ าปลีกในตลาดปัจจุบนั 10% ฯลฯ เป็ นต้ น
3. การเลื อกตลาดเป้ า หมายและวั ด ความต้ องการซื อ้ (Selection and
Measurement of Marketing Target) เป็ นการวิ เคราะห์ เพื่ อมองหาโอกาสในตลาดที่ ค าดหวัง ไว้
(Potential Market) แล้ วเลือกตลาดที่ธุรกิจมี ความสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจในตลาด
นัน้ ๆ ได้
4. การออกแบบส่วนประสมทางการตลาดและยุทธวิธีการตลาด (Marketing
Mix Strategies and Tactics Design) เป็ น การน าแนวคิด ส่ว นประสมการตลาด (4Ps) เพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสนองต่อความต้ องการของตลาดเป้าหมายให้ พึงพอใจและ
สามารถบรรลุจุดมุ่ง หมายของตลาด โดยวิธี กาหนดและวิเ คราะห์ เ ป้า หมาย (Tarket Market)
จากนันจึ
้ งพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดและส่วนประสมการตลาด เพื่อสนองความต้ องการของ
ตลาด/ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป้าหมายนัน้

53
5. การวางแผนการตลาดสาหรับปี (Annual Marketing Plan) เป็ นแผนรวมทาง
กิจกรรมการตลาด/ด้ านการผลิตภัณฑ์ของทังปี
้ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ 1. กาหนดวัตถุประสงค์
2. ก าหนดตลาดเป้ า หมาย 3. กลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธวิ ธี ก ารตลาด และ 4. จัด เตรี ย มข้ อมู ล ด้ า น
งบประมาณในกิจกรรมการตลาด
2. การปฏิบตั ิการ (Implementing) ประกอบด้ วย การกาหนดรู ปแบบโครงสร้ าง
องค์ ก ร (Organizing) การจั ด บุ ค คลเข้ าท างาน (Staffing) และการปฏิ บั ติ ก ารตามแผน
(Operating) พอสรุปภาพรวมของกิจกรรมการกาหนดการปฏิบตั กิ าร ดังนี ้
2.1 การกาหนดองค์กรทางการตลาด
2.1.1 การจัดองค์กรทางการตลาด (Market Organization) เป็ นการกาหนด
ภารกิจและโครงสร้ างทางการตลาดขององค์กร โดยมีตาแหน่งสูงสุดด้ านการตลาดคือ ประธานด้ าน
การตลาด และกาหนดหน้ าให้ กบั ผู้จดั การฝ่ ายต่าง ๆ ตามหน้ าที่ ประกอบด้ วย ผู้จดั การฝ่ ายโฆษณา
ผู้จดั การฝ่ ายส่งเสริมการขาย ผู้จดั การฝ่ ายวิจยั การตลาด ผู้จดั การฝ่ ายการขาย ผู้จดั การฝ่ ายกระจาย
ตัวสินค้ า ผู้จัดการฝ่ ายกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ผู้จัดการแต่ละฝ่ ายจะควบคุมงานแต่ละฝ่ าย เช่น
ผู้จดั การฝ่ ายการขายจะควบคุมแต่ละหน่วยงานการขายภาคสนาม เป็ นต้ น
2.1.2 การจัดองค์กรตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographical Organization)
เป็ นการกาหนดภารกิจและโครงสร้ างขององค์กรการตลาดตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ตาแหน่ง
สูงสุดคือ ผู้บริ หารการตลาดระดับสูง จะควบคุมผู้จดั การฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งองค์กรการตลาด
ตามหน้ า ที่ ก่ อ น และในส่ ว นที่ เ ป็ น ฝ่ ายการขายทั่ว ไปจะจัด แบ่ง บทบาทและหน้ า ที่ ต ามเขต
ภูมิศาสตร์ เช่น ผู้จดั การภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้จดั การภาคใต้ ฯลฯ ซึง่ จะทาหน้ าที่ ควบคุมดูแล
พนักงานขายประจาภาคของตน
2.1.3 การจัดองค์ กรการตลาดตามผลิ ตภัณฑ์ หรื อ ตรายี่ ห้ อ (Product or
Brand Organization) เป็ นการกาหนดภารกิจและโครงสร้ างองค์กรทางการตลาด โดยจาแนกตาม
ลักษณะผลิตภัณฑ์/ตรายี่ห้อ เช่น ผู้จดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์สาย A B C D อยูภ่ ายใต้ สงั กัดของผู้จดั การ
ฝ่ ายขายทัว่ ไปหรื ออาจจาแนกเป็ นผู้จดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ที่ขึ ้นตรงต่อผู้บริหารการตลาดระดับสูงก็ได้
เช่นกัน นอกจากนี ้ ยังสามารถจัดองค์กรทางการตลาดตามประเภทลูกค้ า (Customer Organization)
ด้ วยการจ าแนกตามกลุ่มลูกค้ าที่แตกต่าง เช่น ผู้จัดการฝ่ ายขายทั่วไปส าหรั บอุปกรณ์ อะไล่ยนต์
สาหรับเรื อบรรทุกสินค้ านาเข้ าจากสหรัฐฯ เช่น ผู้จดั การขายสาหรับผู้บริ โภค ผู้จดั การขายสาหรั บ
บริษัทเอกชนด้ านโลจิสติกส์ ผู้จดั การขายสาหรับภาครัฐ ฯลฯ เป็ นต้ น
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2.1.4 การจัดโครงสร้ างทางการตลาดโดยใช้ หลักเกณฑ์หลายวิธี เป็ นการ
กาหนดภารกิจและโครงสร้ างขององค์กรทางการตลาดด้ วยการจาแนกตามบทบาทและหน้ าที่กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นที่นิยมในธุรกิจขนาดกลางและใหญ่
2.2 การจัดบุคคลเข้ าทางาน
2.2.1 การสรรหาบุคคลตามแหล่งเป้าหมาย
2.2.2 การกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
2.2.3 การเสนอโปรแกรมการพัฒนาอาชีพแก่บคุ ลากรใหม่
2.2.4 การลดต้ นทุนการสรรหา
2.3 การปฏิบตั กิ ารทางการตลาด
2.3.1 การมอบหมายงาน (Delegation) เป็ นการมอบหมายหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบตั งิ าน โดยที่ผ้ บู ริหารจะวัดสมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ าน
2.3.2 การประสานงาน (Coordination) เป็ นการจัดให้ กลุ่มบุคคลระหว่าง
ฝ่ ายต่าง ๆ สามารถทางานร่วมกันได้ โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.3.3 การจูงใจ (Motivation) เป็ นการชักจูงใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมทางบวก โดยที่ผ้ บู ริหารจะต้ องพัฒนาเทคนิคและวิธีการอย่างต่อเนื่อง
2.3.4 การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็ นการถ่ายทอดข่าวสารจาก
ผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยที่ผ้ ูบริ หารจะต้ องบูรณาการสื่ อสารที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล พร้ อม
ประเมินและติดตามความก้ าวหน้ าของสารที่สง่ ไป
3. การประเมิ น ผลการท างาน (Performance Evaluation) เป็ นขั น้ ตอนที่
ประสานงานในกระบวนการบริ หาร เช่น การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานให้ เกิดความสอดคล้ อง
กับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ จึงเสมือนจุดเชื่อมระหว่างกระบวนการทางานในอดีตและสิ่งที่ได้ วาง
แผนการทางานเชิงระบบในอนาคตให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พอสรุปกระบวนการประเมินผลการ
ทางานทางการตลาด แบ่งเป็ น 3 วิธี ดังนี ้
3.1 การเปรี ยบเทียบผลการทางานกับแผนการตลาด เป็ นการตรวจสอบผลการ
ทางานกับเป้าหมาย/กลยุทธ์ /ยุทธวิธี/โปรแกรมการตลาด จากนันจึ
้ งนาผลข้ อมูลการวิเคราะห์ไปสู่
การวางแผนการตลาด เช่น วัดผลยอดขายจริงได้ 8 ล้ านดอลล่าร์ จานาไปเปรี ยบเทียบกับยอดขาย
ที่กาหนดไว้ 10 ล้ านดอลล่าร์
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3.2 การวิเคราะห์สาเหตุและผลในการลงมือทา เป็ นการตรวจสอบถึงสาเหตุที่
เกิดขึ ้นจากผลการทางานที่แตกต่างออกไปจากแผนการตลาดที่กาหนดไว้ เดิม เช่น การวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่ยอดขายต่ากว่าเป้าหมาย อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ล้าสมัย
3.3 การแก้ ไขปรับปรุ ง เป็ นการทบทวนผลข้ อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดที่
ดาเนินไป หากพบข้ อบกพร่ องเกิดขึน้ จะต้ องแก้ ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาแผนการตลาดให้ รัดกุม
กว่า เดิม ที่ เ ป็ น อยู่ เช่น ถ้ า ตรวจพบว่า สาเหตุที่ ย อดขายลดลงเนื่ อ งจากสาเหตุก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ขาดเอกลักษณ์หรื อล้ าสมัย ต้ องใช้ หลักการวิจยั การตลาดมาสนับสนุนโครงงานที่ ม่งุ
เป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทังวางแผนโปรแกรมการตลาด/การพั
้
ฒนาอาชีพสาหรับบุคลากร
ฝ่ ายเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน ทังนี
้ ้ นักวิชาการต่างให้ ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการ
ประเมินผลการทางานทางการตลาด ประกอบด้ วย 2 วิธี ดังนี ้
3.3.1 การวิ เคราะห์ ยอดขาย (Analysis of Sales Volume) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างยอดขายตามเป้าหมาย เช่น รายได้ จากการขาย จานวนหน่วย/จานวนเงิน โดยอาจ
วิเคราะห์ยอดขายรวม สายผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ ภูมิศาสตร์ ประเภทลูกค้ า เมื่อวัดยอดขายจริ งจะต้ อง
นามาเปรี ยบเทียบกับยอดขายตามเป้าหมาย แล้ วจึงนามาวิเคราะห์แก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น พิจารณา
สาเหตุเฉพาะที่สร้ างปัญหา และเสนอแนะวิธีแก้ ไขปรับปรุงเป้าหมายทางการตลาดอย่างเร่งด่วน
3.3.2 การวิ เ คราะห์ ส่ว นครองตลาด (Market Share Analysis) เป็ น การ
วิเคราะห์อตั รายอดขายขององค์กรต่อยอดขายทังสิ
้ ้นของอุตสาหกรรมหรื อยอดขายของคู่แข่งขัน
ทังนี
้ ้ การตรวจสอบส่วนครองตลาดจะเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนครองตลาดที่ได้ กาหนดไว้ มุ่งหา
ผลต่างที่เกิดขึ ้นว่า เกิดจากสาเหตุใดแล้ วจึงกาหนดวิธีแก้ ไขปรับปรุงให้ ดีขึ ้น และมีการติดตามผล
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ วา่ สอดคล้ องกับเป้าหมายหรื อไม่
5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
5.1 ความหมายของ “ส่วนประสมทางการตลาด”
จากการปริ ทรรศน์วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทาง
การตลาดจากผู้ชานาญการศาสตร์ การตลาดจานวนหนึง่ ทาให้ พบว่า ทฤษฎีนี ้เป็ นทังเครื
้ ่ องมือและ
กลไกในการควบคุมการออกแบบกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริ มยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ม่งุ
ตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริ โภคที่เป็ นเป้าหมายทางการตลาดของ
องค์กร (Kotler, 2004: 14: ธงชัย สันติวงษ์ , 2540: 34: ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546: 53: เสรี
วงษ์มณฑา, 2542: 17 ฯลฯ) ดังนัน้ ผู้บริหารจาเป็ นต้ องพิจารณากิจการของธุรกิจด้ วยการวางแผน
ส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
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5.2 องค์ประกอบของ “ส่วนประสมทางการตลาด”
เมื่อกล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด ขึน้ อยู่กับผู้บริ หารการตลาดแต่ละคนจะ
วางกลยุทธ์ โดยเน้ นน ้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน (4 Ps) เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
เป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริ โภค จึงขอเสนอแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
(2546: 53-55) ที่ได้ ให้ ความสาคัญของ “ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด” ที่ตรงกับความคิดของ
ผู้วิจยั ในลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือที่พร้ อมด้ วยกลไกหลักในการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริ มการกาหนดกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ ้น
จริง โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 4 หลักการ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจาเป็ นหรื อความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้ วย สิ่งที่สมั ผัสได้ และ
สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้ า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็ นสินค้ าบริการ สถานที่ บุคคลหรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตวั คนหรื อไม่
มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ หมายรวมถึง สินค้ า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล และคา
ว่า “ผลิตภัณฑ์ ” จะต้ องสื่อถึงอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ า จึง
ส่งผลให้ เกิดการจาหน่าย การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องมุ่งความพยายามที่จะขจัดปั จจัย
ที่สง่ ผลกระทบต่อการสร้ างยอดขายและส่วนแบ่งครองการตลาด ดังนี ้
1.1 ความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Differentiation) และ/หรื อ
ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 องค์ประกอบหรื อ คุณ สมบัติข องผลิ ตภัณฑ์ (Product Component)
เช่น คุณประโยชน์การใช้ สอย รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า ฯลฯ
1.3 การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการ
ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ขององค์กร โดยแสดงตาแหน่ง ที่ แตกต่างและมี คุณ ค่าทางจิ ตใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย
1.4 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Development) เป็ นการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบความคิดหรื อนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ ดีขึ ้นจากเดิม (New &
Improved) โดยคานึงถึงความพิเศษเชิงหน้ าที่ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย
1.5 กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Produc Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ์ (Product Line)
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คุ ณ สมบั ติ ท่ ี ส าคั ญ ของ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” จึ ง น ามาเป็ น เกณฑ์ วิ เ คราะห์ ใ น
กระบวนวิจยั การตลาด ดังนี ้ (Walker & Stanton, 2001: 2001 อ้ างถึงใน )
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เน้ นการวัดการทางานและวัดความ
คงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพจะพิจารณาจากหลักความพึงพอใจของลูกค้ าและ
คุณภาพที่เหนือกว่าบริ ษัทคูแ่ ข่ง ดังนัน้ ผู้บริ หารจาเป็ นต้ องพิสจู น์ระดับของคุณภาพในผลิตภัณฑ์
และต้ นทุนการผลิตที่มีความเหมาะสม รวมทังความสม
้
่าเสมอของมาตรฐานการผลิตก่อนตัดสินใจ
นาเสนอสินค้ าสูเ่ ขตการตลาดเป้าหมาย จนเป็ นที่ยอมรับ
2. ลักษณะทางกายภาพขจองสินค้ า (Physical Characteristics of Goods)
เป็ นรูปร่าง ลักษณะที่ลกู ค้ าสามารถสังเกตเห็นชัดเจน และรับรู้ได้ ถึงประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้ านคือ
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตัวอย่างเช่น รูปร่าง ลักษณะ รูปแบบ การบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น
3. ราคา (Price) เป็ นจานวนเงินซึง่ แสดงเป็ นมูลค่าที่ผ้ บู ริ โภคยอมจ่ายเงินเพื่อ
แลกกับผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การ การตัดสินใจในด้ านราคา ไม่จาเป็ นต้ องเป็ ฯ
สินค้ าราคาสูงหรื อต่าเกินกว่าราคาของบริษัทคูแ่ ข่ง ควรที่จะเป็ นราคาที่กาหนดไว้ ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ซื อ้
สะดวกและรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)
4. ชื่ อเสี ยงของผู้ขายหรื อ ตราสิ น ค้ า (Brand) เป็ นการระบุถึง ลัก ษณะของ
สินค้ าและบริ การของผู้ประกอบการ/องค์กร รายใดก็ตามที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง เช่น ชื่อ คา
สัญลักษณ์ การออกแบบหรื อแม้ กระทัง่ ส่วนประสมของทุกด้ านที่จะสร้ างอิ ทธิพลทางการตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ของลูกค้ ามากที่สดุ
5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็ นสิ่งที่ห่อหุ้มสินค้ า /ผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิดการ
รับรู้และการจูงใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่คแู่ ข่งทางการตลาดได้ พฒ
ั นาขึ ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้ างความโดดเด่นเหนือคูแ่ ข่ง
6. การออกแบบ (Design) เป็ นการควบคุมงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
วิเคราะห์จากพฤติกรรมการซือ้ ของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายทางการตลาดขององค์กร โดยสร้ าง
ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ ลักษณะ และการบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ าที่มีความทันสมัยและท้ าทาย
โจทย์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรประเพณี ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางการตลาด
7. การรับประกัน (Warranty) เป็ นเครื่ องมือที่สื่อถึงกลยุทธ์ ทางการตลาดที่
แจ้ ง ให้ ผ้ ูบริ โภครั บทราบถึงคุณ สมบัติเด่นของสินค้ า /ผลิตภัณฑ์ โดยลดความเสี่ ยงจากการซือ้
สิ นค้ า /ผลิ ตภัณ ฑ์ ขององค์กร เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อด้ วยคาพูดโดยทั่วไป ครอบคลุม ใน 3
ประเด็น ดังนี ้
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7.1 การแจ้ งแหล่งที่อยู่ในการตอบกลับข้ อมูลเกี่ยวกับการเกิดปั ญหาการ
ซื ้อและข้ อบกพร่องของสินค้ า/ผลิตภัณฑ์
7.2 การให้ รายละเอียดก่อนการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า/ผลิตภัณฑ์
7.3 การระบุเงื่อนไขการรับประกันและขอบเขตความรับผิดชอบต่อสินค้ าที่ซื ้อ
8. สี ของผลิ ตภัณฑ์ (Colour) เน้ นการพัฒนาสีที่ส่ง ผลต่อจิตวิทยาของผู้ซือ้
สินค้ า/ผลิตภัณฑ์
9. การให้ บริการ (Servicing) เน้ นการบริการก่อน/หลังการ ซื ้อสินค้ า / ผลิตภัณฑ์
การบริการ
10. วัตถุดบิ (Raw Material) เน้ นการพิจารณาประเภทของวัตถุดิบที่จะนามา
สร้ างสินค้ า/ผลิตภัณฑ์การบริ การ โดยคานึงถึงต้ นทุนในการผลิตและแหล่งจัดหาวัตถุดิบป้อนฝ่ าย
การผลิตที่มีความสม่าเสมอทางคุณภาพของวัตถุดิบที่จะใช้ ในกระบวนการและประสบการณ์ทาง
ธุรกิจของบริษัทที่องค์กรเลือกใช้ บริ การ
11. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Product Safety
& Liability) เน้ นภารกิจของฝ่ ายการผลิตภายในองค์กรที่มีส่วนช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึน้ เพื่ อ
จาหน่ายสู่เป้าหมายทางการตลาดจนได้ รับความไว้ วางใจทางมาตรฐานการผลิตในระดับสากล
และการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการคุ้มครองผู้โภคอย่างเท่าเทียมกัน
12. มาตรฐาน (Standard) เน้ น การควบคุม คุณ ภาพและความปลอดภัย
สาหรับผู้บริโภค
13. ความสอดคล้ องของผลิตภัณฑ์ (Compatibility) เน้ นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความประสงค์ด้านประโยชน์ใช้ สอยของผู้บริโภคสินค้ า/ผลิตภัณฑ์
14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เน้ นผลตอบกลับทางทัศนคติ ความ
คิดเห็น และคุณค่าทางจิตใจของกลุ่มผู้ซื ้อสินค้ า /ผลิตภัณฑ์ แม้ ว่าราคาจะสูง /ต่ากว่า ต้ นทุนการ
ผลิตด้ วยซ ้าไปหรื อเป็ นจริง
15. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety) เน้ นทางเลื อกที่ มี ม ากกว่า
บริ ษัทคู่แข่งที่มีส่วนครองตลาดใกล้ เคียงกัน ทังด้
้ านสินค้ า/ผลิตภัณฑ์การบริ การที่เป็ นธุรกิจ ของ
องค์กร
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่ตอบแทนหรื อมูลค่าของเงินสาหรับใช้ แลกเปลี่ยน
เพื่อครอบครองสินค้ า/ผลิตภัณฑ์การบริ การ เมื่อผู้บริ โภคได้ พิจารณาถึงความต้ องการจาเป็ น และ
ตัดสินใจที่จะจ่ายจานวนเงินจานวนหนึ่ง เพื่อสนองความต้ องการที่จะซือ้ สินค้ า/ผลิตภัณฑ์การ
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บริการขององค์กร โดยที่ผ้ บู ริหารจะต้ องกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาหรื อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผลิตภัณฑ์
สูงขึ ้นในสายตาของผู้บริโภค ดังนี ้
2.1 มูล ค่า ที่ รั บ รู้ (Perceived Value) หรื อ การยอมรั บ คุณ ค่า ของคุณ ภาพ
สินค้ า/ผลิตภัณฑ์การบริการที่มีสงู กว่าราคาที่กาหนดไว้
2.2 ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
นโยบายและกลยุทธ์ ท่ ีสาคัญของ “การกาหนดราคา” จึงนามาเป็ นเกณฑ์
วิเคราะห์ในกระบวนวิจัยการตลาด ดังนี ้ (Kotler, 1997: 611 – 630 อ้ างถึงใน สนธยา คงฤทธิ์ ,
2544: 101)
1. การตัง้ ราคาตามแนวภูมิ ศ าสตร์ (Geographical Pricing) เป็ น การใช้ เ ขต
ภูมิศาสตร์ เป็ นเกณฑ์ เนื่องจากผู้บริ โภคกระจายกันอยู่ทวั่ ประเทศ การนาสินค้ าไปขายยังเขตต่าง
ๆ จะมีค่าขนส่ง ซึ่งเป็ นต้ นทุนของสินค้ าที่มีผลกระทบต่อราคา บริ ษัทมีทางเลือกเกี่ยวกับการตัง้
ราคา ดังนี ้
1.1 การตังราคาสิ
้
นค้ าแบบ F.O.B. ณ จุดผลิตหรื อจุดเริ่ มต้ น (F.O.B Plant
for F.O.B Origin Pricing) เป็ นการตังราคาที
้
่ไม่รวมค่าขนส่ง ผู้ซื ้อจะต้ องมีภาระค่าขนส่งเอง ผู้ขาย
จะจ่ า ยให้ เฉพาะค่ า ขนย้ ายสิ น ค้ า ลงสู่ พ าหนะที่ ผ้ ู ซื อ้ จั ด ไว้ (F.O.B. ย่ อ จาก Free on board)
จุดเริ่ มต้ น (Origin) ที่จะส่งสินค้ า อาจเป็ นจุดผลิต (Plant) หรื อจุดที่ตงของผู
ั้
้ ขาย การตังราคาวิ
้
ธีนี ้
เหมาะสาหรับสินค้ าขนาดใหญ่และมีน ้าหนักมาก และกรณีที่ลูกค้ าซื ้อโดยให้ ผ้ ขู ายส่งสินค้ าไปให้
ผู้ขายจะบวกราคาค่าขนส่งไปในรายการราคาสินค้ า ข้ อดีของการตังราคาแบบนี
้
้อยู่ตรงที่มีเหตุผลดี
ที่ผ้ ซู ื ้ออยู่ใกล้ ไกลต้ องจ่ายราคาต่างกัน แต่ข้อเสียของวิธีนี ้จะอยู่ที่ลูกค้ าที่ อยู่ไกลจะจ่ายค่าสินค้ า
ราคาสูง คูแ่ ข่งขันซึง่ อยูใ่ กล้ อาจแย่งลูกค้ าไปจากบริ ษัทได้
1.2 การตังราคาส่
้
งมอบราคาเดียว (Uniform Delivered Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาสินค้ าเท่ากันสาหรับผู้ซือ้ ทุกราย ไม่ว่าจะอยู่ในเขตใด โดยบริ ษัทจะรวมค่าขนส่งไว้ กับราคา
สินค้ าที่นิยมตังราคาแบบนี
้
้ มักเป็ นสินค้ าที่มีน ้าหนักเบา ค่าขนส่งสินค้ าราคาต่า เช่น หนังสือพิมพ์
เครื่ องดื่มน ้าอัดลม เราอาจเรี ยกการตังราคาแบบนี
้
้ว่า การตังราคาแบบแสตมป์
้
ไปรษณีย์ (Postage
Stamp Pricing)
1.3 การตังราคาตามโซน
้
(Zone Delivered Pricing) เป็ นการตังราคาสิ
้
นค้ า
ให้ แตกต่างกันตามเขตภูมิศาสตร์ ถ้ าสินค้ าขายในจังหวัดที่อยูใ่ นเขตเดียวกัน ราคาเหมือนกัน แต่ถ้า
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นาสินค้ าขายในจังหวัดซึง่ อยู่ตา่ งเขตพื ้นที่ ราคาสินค้ าก็ตา่ งกันไป เช่น การตังราคาค่
้
าบริการ การใช้
โทรศัพท์ ค่าโดยสารรถไฟ ฯลฯ
1.4 การตังราคาแบบผู
้
้ ขายรับภาระค่าขนส่ง (Freight Absorption Pricing)
เป็ นการตังราคาที
้
่ผ้ ขู ายรับภาระค่าขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วนแทนลูกค้ า ผู้ขายจะยอมให้ ลกู ค้ าหัก
ค่าขนส่งจากใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะใช้ การตังราคาแบบนี
้
้ เพื่อขยายตลาดสูพ่ ื ้นที่ใหม่ หรื อกรณีการ
ขายในพื ้นที่ซงึ่ มีการแข่งขันรุนแรง
1.5 การตังราคาราคาจากจุ
้
ดฐานที่กาหนด (Basing Point Pricing) เป็ นการ
กาหนดบางจังหวัดเป็ นจุดฐาน อาจจะมีหลายจุดฐานก็ได้ และมักเป็ นแหล่งผลิตสาคัญของกิจการ
ประเภทนัน้ ๆ การคิดราคาจากผู้ซื ้อใช้ เกณฑ์ว่า “ผู้ซื ้อจะต้ องจ่ายราคาสินค้ าตามราคา ณ โรงงาน
บวกด้ วยค่าขนส่งจากจุดฐานซึ่งอยู่ใกล้ ผ้ ซู ื ้อที่สุด ” ส่วนใหญ่การตังราคาวิ
้
ธีนี ้ ใช้ กับสินค้ าประเภท
ซีเมนต์ ไม้ น ้าตาล ฯลฯ
2. การตัง้ ราคาให้ แ ตกต่า งกัน (Discrimination Pricing) เป็ น การตัง้ ราคาให้
แตกต่างกันตามลักษณะของลูกค้ าหรื อลักษณะความต้ องการซื ้อของลูกค้ า ซึง่ ราคาจะแตกต่างกัน
ไปตามปัจจัยด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 การตังราคาตามกลุ
้
่มลูกค้ า (Customer Segment Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของลูกค้ าทางด้ านรายได้ ของลูกค้ า ความสามารถในการหา
รายได้ ของลูกค้ า ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อายุ เพศ และทาเลหรื อสถานที่ของลูกค้ า
2.2 การตังราคาตามรู
้
ปแบบผลิตภัณฑ์ (Product Form Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันไว้ สองระดับ เช่น นา้ ดื่มซึ่งบรรจุในขวดแก้ ว ตังราคาไว้
้
ขวดละ 15
บาท ขณะที่น ้าดื่มบรรจุในขวดพลาสติกขนาดเดียวกับขวดแก้ ว แต่ตงราคาไว้
ั้
เพียงขวดละ 10 บาท
2.3 การตังราคาตามภาพลั
้
กษณ์ (Image Pricing) เป็ นการตังราคาสู
้
งกว่า
สิ น ค้ า ที่ ยัง เสนอภาพลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ดี ต ามสายตาผู้ซื อ้ เช่น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า โซนี่ ราคาจะสูง กว่ า
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าบางยี่ห้อ
2.4 การตังราคาตามสถานที
้
่หรื อทาเลที่ตงั ้ (Place or Location Pricing) เป็ น
การตังราคาสิ
้
นค้ าตามต้ นทุนสถานที่ จะมีการตังราคาที
้
่สูงกว่าวางขายในสถานที่ธรรมดาทั่วไป
เช่น ราคาสินค้ าที่ขายในห้ างสรรพสินค้ าจะสูงกว่าสินค้ าประเภทเดียวกันที่วางขายริมถนน
2.5 การตังราคาตามเวลา
้
(Time Pricing) เป็ นการกาหนดราคาสินค้ าที่สงู ขึ ้น
ในช่วงเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการสินค้ ามาก เช่น ราคาที่พกั โรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวราคาจะสูงในช่วง
ฤดูร้อน แต่ราคาที่พกั จะต่าในช่วงเวลาปกติ ซึง่ ไม่ใช่ชว่ งฤดูการท่องเที่ยว
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3. กลยุทธ์ การตังราคาตามหลั
้
กจิตวิทยา (Psychological Pricing) เป็ นวิธีการ
ตังราคาที
้
่คานึงถึงความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ มี 3 วิธี ดังนี ้
3.1 การตังราคาตามความเคยชิ
้
น (Customary Pricing) เป็ นการตังราคาใน
้
ระดับราคาที่ผ้ บู ริโภคคุ้นเคย
3.2 การตังราคาเลขคี
้
่หรื อเลขคู่ (Odd or Ever Pricing) เป็ นการตังราคาโดย
้
ให้ เลขตัวท้ ายของราคาเป็ นเลขคี่หรื อเลขคู่
3.3 การตัง้ ราคาสิ น ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง (Prestige Goods Pricing) เป็ น การตัง้
ราคาสูงกับสินค้ าคุณภาพดีและมีชื่อเสียง อาจเรี ยกการตังราคาสิ
้
นค้ าไว้ สงู กว่าการตังราคาแบบ
้
“Skimming Price” บริ ษัทที่สร้ างภาพลักษณ์สินค้ าและตราสินค้ าด้ วยการตังราคาวิ
้
ธีนี ้จะทาให้ ผ้ ู
ซื ้อรู้สกึ ว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพสูง
4. การตังราคาส
้
าหรับสินค้ าใหม่ (New Product Pricing) อาจเป็ นสินค้ าใหม่
แบบริ เริ่ ม (Innovative Product) หรื อเป็ นสินค้ าใหม่แบบปรั บปรุ ง (Modified Product) บริ ษัทมี
ทางเลือกในการตังราคาสิ
้
นค้ าใหม่ ดังนี ้
4.1 การตังราคาระดั
้
บสูง (Market Skimming Pricing) เป็ นการตังราคาใน
้
ระยะเริ่ มแรกที่นาผลิตภัณฑ์ใหม่วางตลาด เพื่อตักตวงกาไรไว้ ก่อน เนื่องจากมีผ้ นู ิยมซื ้อสินค้ าใหม่
จานวนมาก เมื่อยอดขายลดลงจึงเปลี่ยนแปลงลดราคาขายลงอีก บริ ษัทจะตังราคาสู
้
งกับสินค้ า
ใหม่ได้ ในกรณีที่ว่า 1. สินค้ าใหม่มีความเด่นพิเศษ 2. มีผ้ ซู ื ้อสินค้ าใหม่จานวนพอเพียง 3. การตัง้
ราคาสูงกับสินค้ า จะช่วยป้องกันไม่ให้ มีคแู่ ข่งขันลงตลาดได้ ง่าย
4.2 การตัง้ ราคาเพื่ อ เจาะตลาด (Penetration Pricing) เป็ น การตัง้ ราคา
สินค้ าใหม่ในระดับต่า ซึ่งเป็ นช่วงแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด การตังราคาระดั
้
บต่าจะทาให้
ตลาดทดลองซื ้อใช้ และยอมรับสินค้ าอย่างรวดเร็ ว เมื่อสินค้ าเป็ นที่นิยมของตลาดส่วนใหญ่แล้ ว
บริษัทก็อาจปรับเพิ่มราคาสินค้ าได้ อีก บริษัทจะใช้ การตังราคาระดั
้
บต่ากับสินค้ าใหมม่ด้วยเงื่อนไข
ที่ว่า 1) เป็ นสินค้ าไม่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว 2) เป็ นสินค้ าทดแทนได้ 3) เป็ นสินค้ าสะดวกซื ้อและ
สินค้ าเลือกซื ้อ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตและการจัดจาหน่ายต่า 4) เป็ นสินค้ าที่มีความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ทางราคามาก ถ้ าราคาต่าจะขายได้ จานวนมากกว่าการตังราคาสู
้
ง และ 5) นิยมใช้ ราคาระดับ
ต่าเมื่อมีการแข่งขันรุนแรง และยังเป็ นการป้องกันคูแ่ ข่งรายอื่น ๆ เข้ าสูต่ ลาดด้ วย
5. การตังราคาสิ
้
นค้ าที่เสื่อมความนิยม (Declining Product Pricing) เป็ นสินค้ า
ที่อยู่ในวงจรชีวิตขันตอนสุ
้
ดท้ าย มียอดขายสินค้ าลดลงเรื่ อย ๆ มีสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อเลือกจานวนมาก
ตลาดอิ่มตัว เพราะมีสินค้ าใหม่มาแทน ผู้ซื ้อมีความเชื่อถือในสินค้ าและตรายี่ห้อน้ อยลง บริ ษัทมี
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ทางเลือกในการตังราคาสิ
้
นค้ าที่ เสื่อมความนิยม กล่าวคือ 1) รักษาระดับราคาเดิมไว้ ให้ สินค้ าอยู่
ในตลาดนานที่สดุ อาจขายโดยมีของแถม เพื่อจูงใจให้ ซื ้อ 2) ขึ ้นราคากรณีที่แน่ใจว่ายังมีลกู ค้ าบาง
กลุ่มภักดีต่อตรายี่ห้อ 3) ลดราคาลงอีก และ 4) เปลี่ยนตาแหน่งตราสินค้ าเสียใหม่ และขึ ้นราคา
สินค้ านัน้
6. การตังราคาส่
้
วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Pricing) เป็ นการตังราคาที
้
่
ผู้ผลิตมีสินค้ าหลายชนิดขาย ซึ่งจะต้ องคานึงให้ มีกาไรรวมสูงสุด และมีทางเลือกในการตังราคา
้
ดังนี ้
6.1 การตังราคาส
้
าหรับสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาให้ แตกต่างกันในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อในสายผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งสินค้ าต่างกันทางด้ าน
คุณภาพ การออกแบบ ขนาด และตรายี่ห้อ ก็อาจตังราคาแตกต่
้
างกันด้ วย โดยพิจารณาตังราคาให้
้
เหมาะสม กล่าวคือ 1. การตังราคาสิ
้
นค้ าที่แตกต่างกันด้ านขนาด (Pricing product that differs in
size) 2. การตังราคาสิ
้
นค้ าที่แตกต่างกันด้ านคุณภาพ (Pricing product that differs in quality) 3.
การตังราคาสิ
้
นค้ าที่ใช้ ร่วมกัน (Pricing complementary product) บางครัง้ ผู้ผลิตผลิตสินค้ าซึ่ง
ต้ องใช้ ร่วมกันสองชนิดหรื อมากกว่า เช่น รถยนต์ ผู้ซื ้อสามารถเลือกกระจกไฟตัดหมอกและอื่น ๆ
การตังราคาอาจพิ
้
จารณาตังราคาสิ
้
นค้ าหลักสูง และตังราคาสิ
้
นค้ าที่นามาใช้ ร่วมกันต่ากว่า และ
4. การตังราคาแบบแนวระดั
้
บราคา (Pricing Lining) ผู้ผลิตมีสินค้ าประเภทเดียวกันซึ่งมีคณ
ุ ภาพ
แตกต่างกันไปตามระดับคุณภาพสินค้ า การทาเช่นนี ้ทาให้ ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ขายตอบสนองผู้ซื ้อได้ หลาย
กลุม่
6.2 การตังราคาสิ
้
นค้ าที่เลือกซื ้อประกอบหรื อไม่ซื ้อก็ได้ (Optional Feature
Pricing) เช่น กรณีสินค้ ารถยนต์มีสินค้ าที่เลือกซื ้อประกอบเป็ นฟิ ล์มติดกระจกแอร์ เครื่ องเสียงใน
รถ ผู้ขายจะตังราคาสิ
้
นค้ าหลักไว้ สว่ นหนึง่ และสินค้ าที่เลือกซื ้อประกอบก็จะมีราคาเฉพาะเป็ นการ
ให้ โอกาสลูกค้ าซื ้อสินค้ าหลักและเลือกซื ้อสินค้ าประกอบได้ ตามที่ต้องการ
6.3 การตังราคาสิ
้
นค้ าที่เป็ นผลพลอยได้ (By Product Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาสินค้ าที่เกิดขึ ้น เป็ นผลพลอยได้ จากการผลิต เช่น โรงงานสุรามีสินค้ าที่เป็ นผลพลอยได้ คือ
พรมเช็ดเท้ า ฯลฯ การตังราคาสิ
้
นค้ าที่เป็ นผลพลอยได้ อาจตังราคาต
้
่าหรื อถ้ าสินค้ านันประดิ
้
ษฐ์
ยากก็อาจตังราคาสู
้
ง
6.4 การตัง้ ราคาสิ น ค้ า เป็ น สองส่ว น (Two Part Pricing) เป็ น การตัง้ ราคา
สาหรับธุรกิจบริ การ เช่น ผู้ใช้ โทรศัพท์ต้องจ่ายค่าบารุงโทรศัพท์จานวนหนึ่งทุกเดือน และต้ องเสีย
ค่าบริการใช้ โทรศัพท์รายเดือนอีกด้ วย
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6.5 การตังราคาสิ
้
นค้ าที่ขายรวมห่อ (Product-bonding Pricing) เป็ นการตัง้
ราคาสินค้ าหลายชนิดหรื อหลายชิ ้นที่ขายรวมกันในราคาพิเศษ ซึง่ ถ้ าซื ้อแต่ละชิ ้นแยกกัน รวมราคา
แล้ วจะสูงกว่าที่ซื ้อจากการรวมห่อเดียวกันไว้ แล้ ว
6.6 การตังราคาสิ
้
นค้ าประกอบที่ผ้ ผู ลิตผลิตขึ ้นสาหรับใช้ กบั สินค้ า (Captive
Product Pricing) สินค้ าประกอบเรี ยกว่า “Captive Product” ได้ แก่ มีดโกน มีสินค้ าประกอบเป็ น
ใบมีดโกน กล้ องถ่ายรู ปมีสินค้ าประกอบเป็ นฟิ ล์มถ่ายรู ป ปากกามีสินค้ าประกอบเป็ นไส้ ปากกา
กรณีนี ้ บริษัทอาจตังราคาไว้
้
สงู และตังสิ
้ นค้ าหลักต่า แต่ตงราคาสิ
ั้
นค้ าประกอบสูง
7. การตังราคาเพื
้
่อส่งเสริ มการตลาด (Promotion Pricing) เป็ นวิธีการตังราคา
้
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อสินค้ าจากพ่อค้ าปลีกมากขึ ้น มี 6 วิธี ดังนี ้
7.1 การตังราคาล่
้
อใจ (Loss-leader Pricing) และการตังราคาเหยื
้
่อล่อ (Bait
Pricing) เช่น 1) การตังราคาล่
้
อใจ เป็ นการที่พ่อค้ าหลีกตังราคาสิ
้
นค้ าตัวหนึ่งในร้ านไว้ ให้ ต่ามาก
เพื่อล่อใจให้ ลูกค้ าเข้ าร้ านเพราะคิดว่าเป็ นร้ านที่ขายสินค้ าราคาถูก จึงพลอยเลือกซื ้อสินค้ าอื่น ๆ
ซึง่ ราคาปกติไปด้ วย 2) การตังราคาเหยื
้
่อล่อ เป็ นวิธีการที่พอ่ ค้ าปลีกจัดสินค้ าตัวหนึง่ ในร้ าน ซึง่ เป็ น
สินค้ าตราที่ร้ ูจกั กันดี ตังราคาไว้
้
ที่ถกู ที่สดุ เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ าร้ าน แต่ไม่มีสินค้ าไว้ ขาย ลูกค้ าจึง
ซื ้อสินค้ าอื่น ๆในร้ านซึ่งราคาสูงปกติ การตังราคาเหยื
้
่อล่อไม่มีสินค้ าไว้ ขาย ขณะที่การตังราคาล่
้
อ
ใจมีสินค้ าไว้ พร้ อมที่จะขาย
7.2 การตังราคาในเทศกาลพิ
้
เศษ (Special-event Pricing) เนื่องในเทศกาล
พิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลเปิ ดเทอมใหม่ พ่อค้ าปลีกโดยทัว่ ไปจะตังราคาขายเป็
้
น
พิเศษ ซึง่ อาจเป็ นได้ ทงตั
ั ้ งราคาสู
้
งขึ ้น และตังราคาต
้
่าลง
7.3 การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี ้ยต่า (Low-interest Financing) เป็ นวิธีการ
ตังราคาของพ่
้
อค้ าปลีก ซึง่ ทาการขายสินค้ าแบบผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าบางประเภท
7.4 การให้ สว่ นลดตามหลักจิตวิทยา (Psychological Discounting) เป็ นการ
ขายโดยลดราคาสินค้ าลงอีก และลงท้ ายราคาด้ วยเลข 9 เช่น ขายเสื ้อกันหนาวตัวละ 199 บาท
เพื่อจูงใจให้ ลูกค้ าซือ้ หรื อเมื่อลดราคาแล้ วใช้ วิธีขีดตัวเลขในป้ายราคาเดิม ใส่เลขราคาใหม่ ซึ่ง
ลดลงแล้ วให้ ลกู ค้ าเห็นว่าราคาสินค้ าถูกลงจากเดิม
7.5 การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (Cent-off Promotion) เป็ นการตังราคา
้
ของพ่อค้ าปลีก ซึ่งขายโดยลดราคาลงอีก จากราคาขายที่กาหนดโดยผู้ผลิต เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
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ซื ้อมาก ๆ เช่น ผงซักฟอกติดราคาไว้ กล่องละ 120 บาท แต่บางช่วงเวลาพ่อค้ าปลีกเสนอขายกล่อง
ละ 89 บาท
7.6 การคืนเงิน (Cash Rebate) เป็ นกลยุทธ์การตังราคาเพื
้
่อส่งเสริ มการขาย
ผู้บริ โภคจะได้ รับคืนจานวนหนึ่งจากการซื ้อสินค้ าตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ เช่น การซื ้อรถยนต์ใน
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ซื ้อจะได้ รับเงินคืนจานวน 1 หมื่นบาท จากราคาขายปกติ บางกรณีบริ ษัท
จะส่ง เสริ ม การขายด้ ว ยวิธี ที่เ รี ย กว่า “การประกันให้ คืน เงิ น ” (Money Refund) เป็ นวิธี ที่ ผ้ ูข าย
รับประกันคุณภาพสินค้ า ถ้ าผู้ซื ้อซื ้อไปแล้ ว ไม่พอใจในคุณภาพสินค้ า เห็นว่าไม่เป็ นไปตามที่บริ ษัท
โฆษณาไว้ บริษัทจะคืนเงินให้ การใช้ วิธีนี ้จะช่วยให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจขึ ้นและตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ทันที
8. นโยบายการให้ ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discounts and Allowances) เป็ น
การพิจารณาจัดให้ มีส่วนลด (เป็ นจานวนเงินที่ผ้ ขู ายลดให้ จากราคาที่กาหนดไว้ ในรายการ เพื่อจูง
ใจให้ ผ้ ซู ื ้อตัดสินใจซื ้อทันทีและซื ้อเพิ่ม บริ ษัทมักจะให้ มีส่วนลดในช่วงแรกของการขาย เมื่อเปิ ดตัว
สินค้ าใหม่หรื อจัดให้ ส่วนลดในบางช่วงเวลาของการขาย โดยการให้ สว่ นลดจะมีการกาหนดเกณฑ์
เพื่อให้ สว่ นลด) และส่วนยอมให้ ในบางช่วงเวลาของการขาย (ส่วนที่ผ้ ขู ายชดเชยให้ กบั ผู้ซื ้อเหมือน
ทาให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ลดราคาลง เช่น ส่วนยอมให้ จากการที่ผ้ ซู ื ้อนาสินค้ าเก่ามาแลกเพื่อซื ้อสินค้ าใหม่ ส่วน
ยอมให้ สาหรับการส่งเสริมการขาย ส่วนยอมให้ สาหรับการเป็ นนายหน้ า) ดังนี ้
8.1 ส่วนลดปริมาณ (Quality Discount) มี 2 แบบ ดังนี ้
8.1.1 ส่วนลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Quantity Discount) เป็ น
ส่วนลดปริ มาณจัดให้ กบั ลูกค้ าและคนกลางผู้จดั จาหน่าย ผู้ขายจะตังเกณฑ์
้
ปริ มาณการซื ้อสะสม
ซึ่ง จะทาให้ ไ ด้ ส่วนลด วิธี นีจ้ ะทาให้ ลูกค้ ามี ความภักดีซื อ้ จากผู้ขายรายเดิม ต่อเนื่ อง เพื่ อหวัง
ประโยชน์ได้ รับส่วนลดในการซื ้อสินค้ า อาจเรี ยกว่า “ส่วนลดอุปถัมภ์” (Patronage Discount)
8.1.2 ส่ ว น ล ด ป ริ ม า ณ แ บ บ ไ ม่ ส ะ ส ม (Non-cumulative Quantity
Discount) เป็ นส่วนลดปริ มาณจัดให้ กับลูกค้ าและคนกลางผู้จดั จาหน่าย ซึ่งคานวณจากยอดซื ้อ
สินค้ าเพียงครัง้ เดียว จากการซื ้อสินค้ าชนิดเดียวหรื อหลายชนิด เกณฑ์การให้ สว่ นลด เช่น การขาย
สบู่ห อมราคาก้ อนละ 12 บาท แต่ถ้ าซื อ้ ครั ง้ ละ 1 โหล ขายเพี ย ง 100 บาท ส่ ว นลดแบบนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ ลกู ค้ าซื ้อจานวนมากในแต่ละครัง้
8.2 ส่วนลดการค้ า (Trade Discount) หรื อ ส่วนลดตามหน้ าที่ (Functional
Discount) เป็ นส่วนลดที่บริ ษัทจัดให้ กบั คนกลางในช่องทางการตลาด ลักษณะของส่วนลดการค้ า
จะใช้ เกณฑ์ 40% 10% ซึ่งหมายความว่า ให้ ส่วนลดกับพ่อค้ าปลีก 40% และลดให้ พ่อค้ าส่งอีก
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10% ของต้ นทุน พ่อค้ าปลีกเรี ยกว่า “ส่วนลดแบบลูกโซ่” (Chain Discount) เช่น สินค้ าราคากล่อง
ละ 300 บาท พ่อค้ าปลีกซือ้ ได้ ในราคากล่องละ 180 บาท พ่อค้ าส่งซือ้ ได้ ในราคากล่องละ 162
บาท ส่วนลดการค้ านี ้อาจนาไปใช้ ร่วมกับส่วนลดปริมาณด้ วย
8.3 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็ นส่วนลดที่ผ้ ูขายใช้ กับคนกลางใน
ช่องทางการตลาด และเป็ นส่วนลดจากราคาขายที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับจากการชาระค่าสินค้ า ภายในระดับ
เวลาที่กาหนด ลักษณะเงื่อนไขในการให้ ส่วนลดมี 3 ส่วน คือ เปอร์ เซนต์ที่ให้ ส่วนลด ระยะเวลาที่
ได้ ส่วนลด วันที่ถึงกาหนดชาระโดยไม่ได้ ส่วนลด ผู้ขายจะกาหนดส่วนลดเงินสด ดังนี ้ 2/10, n/30
หมายความว่า ผู้ขายให้ สินเชื่อภายใน 30 วัน แต่ถ้าชาระหนี ้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ปรากฏใน
ใบสั่ง ซื อ้ จะได้ ส่วนลด 2% ถ้ าใช้ เกณฑ์ 1/10, n/30 e.o.m. (End of Month) หมายความว่า ถ้ า
ภายใน 10 วัน นับจากวันสิน้ เดือนของเดือนที่ปรากฏในใบสั่งซือ้ ถ้ าใช้ เกณฑ์ 3/15, n/60 r.o.g.
(Receipt of Goods) หมายความว่า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับสินค้ า ถ้ าผู้ซื ้อชาระหนี ้จะได้
ส่วนลด 3% ผู้ซื ้อได้ สินเชื่อภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับสินค้ าส่วนลดเงินสดนี ้ ผู้ขายต้ องการ
กระตุ้นให้ ผ้ ซู ื ้อชาระเงินเร็วขึ ้น ผู้ขายจะได้ มีสภาพคล่องทางการเงิน
8.4 ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) เป็ นส่วนลดที่ผ้ ขู ายให้ กบั ผู้ซื ้อ
สินค้ านอกฤดูกาล เช่น โรงงานผลิตเสื ้อกันหนาวให้ สว่ นลดกับลูกค้ าซึง่ เป็ นคนกลาง ซึง่ สัง่ ซื ้อสินค้ า
นอกฤดูกาลที่จะจาหน่ายสินค้ าเสือ้ กันหนาวได้ เป็ นการให้ ผ้ ูซือ้ รับภาระการเก็บสินค้ าโดยการ
สัง่ ซื ้อนัน้ นอกจากได้ ส่วนลดจานวนมากแล้ ว อาจจ่ายเงินกับผู้ขาย เมื่อถึงช่วงของฤดูกาลที่ขาย
สินค้ าได้ เสียก่อน กรณีนี ้ ถึงแม้ ลกู ค้ าจะต้ องรับภาระเรื่ องการเก็บรักษาสินค้ า แต่ก็จงู ใจให้ ลกู ค้ าซื ้อ
ได้ ดี เนื่องจากผู้ซื ้อได้ ผลประโยชน์จากส่วนลด
8.5 ส่วนยอมให้ จากการนาสินค้ าเก่ามาแลก (Trade-in Allowance) เป็ นการ
ยอมให้ ลกู ค้ านาสินค้ าเก่ามาให้ บริ ษัทและคิดราคาสินค้ าเก่า นาไปหักออกจากยอดขายสินค้ าใหม่
ผู้ซือ้ จะได้ สินค้ าใหม่ไปใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจานวนตามที่กาหนดขาย เช่น การขายสินค้ า
ประเภทจักร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
8.6 ส่ว นยอมให้ ส าหรั บ การส่ง เสริ ม การตลาด (Promotional Allowance)
เป็ นจานวนเงินที่ผ้ ผู ลิตยอมให้ ผ้ ซู ื ้อหักออกจากราคาขาย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือค่ าใช้ จ่ายในการ
ส่งเสริมการตลาดให้ กบั ผู้ผลิต เช่น การโฆษณา การตกแต่งหน้ าร้ าน การจัดแสดงสินค้ า เป็ นต้ น
8.7 ส่วนยอมให้ สาหรับการเป็ นนายหน้ า (Brokerage Allowance) เป็ นส่วน
ยอมให้ กับนายหน้ าหรื อคนกลางที่ ติดต่อผู้ขาย และผู้ซือ้ ให้ ตกลงซื อ้ ขายกันได้ ส่วนมากจะให้

66
ผลประโยชน์แก่นายหน้ าเป็ นเปอร์ เซนต์จากยอดขายสินค้ า เช่น นายหน้ าขายที่ดิน ตัวแทนบริ ษัท
ประกันภัย เป็ นต้ น
9. นโยบายระดับ ราคา (Level of Price Policy) เป็ น การตัง้ ราคาสิ น ค้ า ตาม
ตาแหน่งสินค้ าของธุรกิจ ถ้ ามีคแู่ ข่งขัน ดังนี ้
9.1 การตังราคา
้
ณ ระดับราคาตลาด (Pricing at the market) เป็ นการตัง้
ราคาสินค้ าหรื อบริ การให้ เท่ากับคู่แข่งขัน ในกรณีสินค้ าเหมือน ๆ กันกับของคู่แข่งขัน เป็ นสินค้ า
ประเภท สบู่ ยาสีฟัน น ้ามันพืช ฯลฯ การตังราคาแบบนี
้
้ ผู้ผลิตไม่ต้องการแข่งขันด้ านราคา แต่จะ
ใช้ เครื่ องมือในส่วนประกอบทางการตลาดตัวอื่น ๆ แทน เพื่อสร้ างยอดขายและกาไรให้ บริษัท
9.2 การตัง้ ราคา ณ ระดับ ราคาที่ สูง กว่า ราคาตลาด (Pricing above the
market) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพและบริ การเหนือกว่าของคู่แข่งขัน บริ ษัทจะตัง้
ราคาให้ สงู กว่า ผู้ซื ้อจะยินดีซื ้อ เนื่องจากเห็นความเด่นพิเศษกว่า บริษัทใช้ นโยบายราคานี ้ เพราะมี
ต้ นทุนการผลิตสูงกว่า และต้ องการสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทว่าเป็ นผลิตภัณฑ์
คุณภาพ
9.3 การตัง้ ราคา ณ ระดับ ราคาที่ ต่ า กว่า ราคาตลาด (Pricing below the
market) เป็ นการตังราคาให้
้
ต่ากว่าคูแ่ ข่งขันในตลาด ผู้ผลิตตังราคากรณี
้
นี ้ เพราะสินค้ ามีคณ
ุ ภาพ
และบริ การด้ อยกว่าของคู่แข่งขันหรื อคุณภาพและบริ การสินค้ ามีเท่าคู่แข่งขัน แต่ผ้ ผู ลิตต้ องการ
สร้ างส่วนครองตลาดหรื อเพราะผู้ผ ลิตมีข้อได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขัน ด้ านการตังราคามี
้
ต้นทุนการผลิตต่า
กว่า และมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ผู ลิตรายใหม่ลงตลาดด้ วย
10. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One Price Policy and Varied
Price Policy) มี 2 วิธีดงั นี ้
10.1 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) เป็ นการกาหนดราคาขาย
สินค้ าชนิด หนึ่งสาหรับลูกค้ าทุกราย เช่น ราคาสินค้ าต่าง ๆ ซึ่งขายในห้ างสรรพสินค้ า นโยบาย
ราคาเดียวนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ แต่ในการขายกับผู้ซือ้ ทุกราย ใช้ หลักการจ่ายซือ้ ราคา
เดียวกันเสมอ
10.2 นโยบายหลายราคา (Variable Price Policy) เป็ นการตังราคาสิ
้
นค้ า
บางชนิดไว้ แล้ ว แต่การขายให้ กับลูกค้ าแต่ละรายซือ้ ได้ ด้วยราคาไม่เท่ากันขึน้ กับความสามารถ
ของผู้ซื ้อในการต่อรองราคา หรื อผู้ซื ้อเป็ นลูกค้ ารายใหม่ซื ้อจานวนมาก หรื อเป็ นลูกค้ าประจาซึ่งมี
ความคุ้น เคยกัน แล้ ว ส่ ว นใหญ่ ก รณี นี ใ้ ช้ กับ สิ น ค้ า บริ โ ภคประเภทสิ น ค้ า เลื อ กซื อ้ หรื อ สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมบางประเภท
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11. นโยบายแนวระดับ ราคา (Price Lining Policy) เป็ น นโยบายในการผลิต
สินค้ าประเภทเดียวกัน แต่มีระดับคุณภาพแตกต่างกัน ขายให้ กับผู้ซือ้ โดยตังราคาระดั
้
บต่าง ๆ
ผู้ผลิตต้ องจัดทาเช่นนี ้ เนื่องจากมีผ้ ซู ื ้อกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายด้ านความสามารถในการ
ซื ้อ แต่มีความต้ องการในสินค้ าเหมือนกัน และผู้ขายปลีกก็จาเป็ นต้ องจัดเตรี ยมสินค้ าไว้ จาหน่าย
ให้ กบั ผู้บริ โภค ระดับราคาสินค้ าที่ใช้ จะมีไม่เกิน 3 ระดับ และการตังราคาแต่
้
ละระดับต้ องแตกต่าง
ให้ ผ้ ซู ื ้อประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ได้ ชดั เจนจากราคาสินค้ า
6. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
ภายหลังจากที่ ทาการยกร่ างวิสัยทัศน์ เสร็ จสิ น้ ขัน้ ตอนต่อไปก็ คื อ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมขององค์กร หรื อที่เรี ยกว่า “การวิเคราะห์สวอท” (SWOT Analysis) โดยที่ผ้ บู ริ หารจะ
ทาการศึกษาและทาความเข้ าใจถึงสาเหตุและที่มาของสภาพแวดล้ อมทางกายภาพต่าง ๆ อย่าง
ลึกซึง้ และยังช่วยให้ ทราบสถานการณ์ ที่เป็ นจริ งของสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานองค์กร ทาให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรสามารถปรับกระบวนการจัดการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
หรื อใช้ ประโยชน์จากสภาพแวดล้ อมนันอย่
้ างเต็มประสิทธิภาพ (สาคร สุขศรี วงศ์, 2557)
ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์ สภาพแวดล้ อมขององค์กรด้ วยวิธี สวอท ประกอบด้ วย 4
ลักษณะสาคัญ ดังนี ้
1. จุดแข็ง หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งนาไปสู่ความแข็งแกร่ งหรื อความ
ได้ เปรี ยบขององค์กร เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2. จุดอ่อน หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งนาไปสู่ความอ่อนแอหรื อ ความ
เสียเปรี ยบขององค์กร เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
3. โอกาส หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ นอกองค์กร ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร และเอื ้อต่อความสาเร็จขององค์กร
4. อุปสรรค หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ นอกองค์กร ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน
ขององค์กร และอาจทาให้ องค์กรประสบความล้ มเหลวได้
จากลักษณะส าคัญทัง้ สี่ ประการ อาจขมวดแนวความคิดในการวิเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ วิธี ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน (Controllable Factors) เป็ นปัจจัยต่าง ๆที่
อยูใ่ นองค์กรและสามารถควบคุมได้ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ 1. ระบบงาน 2. ผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน
องค์กร 3. สิ่งอานวยความสะดวก และ 4. วัฒนธรรมองค์กร ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารองค์กรจะต้ องหมั่น
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ตรวจสอบ ดูแล สภาพแวดล้ อมเหล่านี ้ และจัดการให้ สภาพแวดล้ อมเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ทางธุรกิจให้ สอดคล้ องและต่อเนื่องกัน
2. การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก (Uncontrollable Factors) เป็ นปั จ จัย
ต่าง ๆ ที่อยู่นอกองค์กรและไม่สามารถควบคุมได้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. สภาพแวดล้ อม
มหภาค ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อทุกองค์กรในอุตสาหกรรม เช่น สภาพแวดล้ อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อมระหว่างประเทศ และ
2.
สภาพแวดล้ อมทางตรง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรแต่ละแห่ง แบ่งออกได้ เป็ นปั จจัย
5
ประการ คือ ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน ผู้จดั หา ปัจจัยการผลิต แรงงาน และหน่วยงานของรัฐ
สิ่งสาคัญในวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อมนัน้ ผู้บริ หารองค์กรสามารถกระทาได้
หลายวิธี เช่น การปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมด้ วยการป้องกันสารองหรื อการเกลี่ย การ
ใช้ สภาพแวดล้ อมให้ เป็ นประโยชน์ด้วยการหาพันธมิตรควบรวมกิจการหรื อการรวมกลุม่ ทางการค้ า
และการเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมให้ องค์กรด้ วยการหันไปจับธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้ อ
เสียเปรี ยบที่รุมเร้ าองค์กร (สาคร สุขศรี วงศ์, 2557: 69)
7. การจัดกิจกรรมทางการตลาด
การพิจารณาแผนงานเพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด จัดเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่
ผู้บริ หารการตลาดมี ค วามต้ องการที่ จ ะให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รั บรู้ เกี่ ยวกับ การจัด กิ จ กรรมพิเ ศษ หรื อ
เรี ยกว่า “Event Marketing” เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์และสื่อสารจุดขายของบริ ษัท ซึ่ง เสรี
วงษ์ มณฑา (2540) ได้ เสนอว่า การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็ นการกาหนดวาระพิเศษขึน้ มา
เพื่อช่วยในการส่งเสริ มสินค้ าและชื่อเสียงของบริ ษัทให้ เป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ เป็ นการสร้ างความ
เคลื่อนไหว และการรับรู้ ข่า วสารในกลุ่มผู้บริ โภค ด้ วยการนาเสนอเหตุการณ์ ต่าง ๆ ให้ มีความ
สอดคล้ องเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมาย ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับความคิดสร้ างสรรค์และการหยิบยกเอา
สถานการณ์ขึ ้นมาประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสมกับฐานการตลาดของสินค้ า โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมพิเศษนัน้ ไม่มีกาหนดตายตัว แต่คานึงถึงความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้
กิจกรรมพิเศษในแง่ของการตลาดพบได้ 31 รูปแบบ ดังนี ้
1. การจัดการประกวด (Contest) เป็ นกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การจัด
ประกวดเรี ยงความ การจัดประกวดการเต้ น การจัดประกวดการร้ องเพลง
2. การจัดการแข่งขัน (Competition) เป็ นการจัดกิจกรรมในการแข่งขันรู ป แบบ
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันแรลลี่ การจัดแข่งขันกีฬา การแข่งขัน ฯลฯ
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3. การจัดงานฉลอง (Celebration) เป็ นการจัดกิจกรรมในลักษณะงานฉลองเนื่อง
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ฉลองครบรอบปี ฉลองยอดขายทะลุเป้าหมาย ฉลองรางวัล ฯลฯ การฉลอง
สามารถสร้ างภาพลักษณ์ได้ แน่นอน เพราะเราฉลองในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็ นชัยชนะ หรื อถ้ าเราฉลอง
ยอดขายหมื่นล้ าน พันล้ าน ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็แสดงว่าสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคจึงสามารถทายอดได้ ตามเป้าหมาย
4. การจั ด งานเปิ ดตัว สิ น ค้ า (Product Launching Presentation) เป็ นการจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ เช่น การเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ เป็ นต้ น
ลักษณะของงานเปิ ดตัวสินค้ า ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้ าเพื่อให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ มีโอกาสชม
และได้ ทราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกับตัวสิน ค้ า หากสินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภค ก็ จ ะมี การแจก
ตัวอย่างให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ชิมฟรี หรื อนากลับไปทดลองที่บ้าน
5. การจัดงานมอบรางวัล (Award Day) เป็ นการจัดงานเพื่อให้ รางวัลพนักงานที่มี
ผลงานดีเด่น ซึ่งเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ให้ เห็นว่าสินค้ าขายดี มีนกั การขายได้ รับประกาศเกียรติ
คุณ หรื อบางครัง้ ครบรอบปี ก็แจกรางวัลพนักงานที่ทางานกับบริ ษัทเป็ นเวลานาน กรณี นีเ้ ป็ น
กิ จ กรรมพิเ ศษที่ ท าให้ เ กิ ดผลกระทบที่ ดี เพราะก่อนที่ จ ะสร้ างภาพลัก ษณ์ ให้ ดี ใ นสายตาของ
ผู้บริ โภคจะต้ องสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของพนักงานภายในบริษัทเสียก่อน เพื่อให้ พนักงาน
เกิดความภักดีตอ่ บริษัท ในขณะเดียวกันก็ทาให้ ผ้ บู ริโภครู้ขา่ วเกี่ยววกับการแจกรางวัลอีกด้ วย
6. การจัด งานขอบคุณ (Thank Party) เป็ น การจัด งานเพื่ อ ขอบคุณ ลูก ค้ า หรื อ
สื่อมวลชน การจัดงานเพื่อขอบคุณลูกค้ าเป็ นสิ่งสาคัญมาก โดยเฉพาะลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าคนกลาง
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ข ายสิ น ค้ า ของเราเพื่ อ ส่ ง ไปยัง ผู้บ ริ โภคคนสุด ท้ า ย เช่ น วัส ดุก่ อ สร้ าง ปุ๋ ยที่ ใ ช้ ใ น
การเกษตร สินค้ าประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น สื่อมวลชนก็เป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญ เพราะการจะ
ทาการเผยแพร่ ข้อมูล ใด ๆ เกี่ ยวกับตัวสินค้ า ย่อมที่จะอาศัยสื่อ หากผู้ขายและสื่ อมวลชนเกิ ด
ความรู้ สึกที่ดีต่อสินค้ าหรื อบริ ษัท ย่ อมที่จะถ่ายทอดแต่สิ่งที่ดี ๆ ไปยังผู้บริ โภค ถือเป็ นกระบอก
เสียงและเป็ นกาลังในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั สินค้ าและบริษัท
7. การจัด งานสัม มนา (Seminar or Conference) เป็ นการจัด งานสัม มนาใน
รู ปแบบต่าง ๆ ซี่งเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรื อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ปั จ จุบนั นิยมทากัน
มาก เพราะเป็ นการให้ ความรู้และสอดแทรกความสามารถของบริ ษัทที่จดั สัมนาลงไปด้ วย ซึ่งจะดู
น่าเชื่อถือและสามารถเจาะกลุม่ เป้าหมายได้ ชดั เจน
8. การจัด นิ ท รรศการหรื อ แสดงสิ น ค้ า (Exhibition and Trade Show) เป็ น งาน
แสดงสิ น ค้ า หลายชนิ ด รวมกั น เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถดึ ง ความสนใจจากกลุ่ ม เป้ า หมาย
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ประกอบด้ วย กลุ่มผู้บริ โภคและกลุ่มคนกลาง แหล่งจัดแสดงสินค้ าและแหล่งจัดนิทรรศการใน
ประเทศไทย ได้ แก่ สวนอัมพร ศูนย์แสดงสินค้ าส่งออก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ห้ างสรรพสินค้ า
ฯลฯ เช่น งานมอเตอร์ โชว์ ถือเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั รถต่าง ๆ งานโฮมโชว์ งานเฟอร์ นิเจอร์
โชว์ งานไอที โชว์ เป็ นต้ น
9. การจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion Activity) เป็ น เครื่ อ งมื อ
อย่างหนี่งของการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เพื่อกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อให้ เร็ วและ
เข้ มข้ น เช่นถ้ าจัดนิ ทรรศการอาหารเจให้ กับบริ ษัทที่ผลิตอาหารเจสาเร็ จรู ป เราก็จัดรายการลด
แลก แจก แถม ควบคูไ่ ปด้ วย หรื อขายสินค้ าในช่วงนาทีทอง เมื่อไรก็ตามที่เราจัดนิทรรศการแล้ วมี
การขายประกอบด้ วยจะคึกคักมากกว่าการเชิญคนมาชมเฉย ๆ เพราะฉะนันในการจั
้
ดนิทรรศการ
ควรจะมีการส่งเสริมการขายประกอบด้ วยทุกครัง้
10. การจัดการแสดงพิเศษ (Entertainment) เป็ นการจัดรายการบันเทิงต่าง ๆ ของ
องค์กร เช่น การจัดคอนเสริ ต การจัดละครการกุศล ฯลฯ ซึ่ง จะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ผ่าน
รายการบันเทิง ตัวอย่างเช่น การเป็ นสปอนเซอร์ วีดีโอเพลง (Music Video) ซึง่ จะสังเกตได้ จากข้ าง
หลังปกเทป ผู้ที่เป็ นสปอนเซอร์ เหล่านี ้ มักจะมีบทบาทในการสื่อสารตัวสินค้ า เช่น อาจมีสญ
ั ลักษณ์
ของสินค้ าบนเวที มีการนาสินค้ าไปสาธิตในช่วงเวลาก่อนแสดงคอนเสริ ต หรื อให้ ผ้ ชู มเอาชิ ้นส่วน
ของสิ นค้ าบนเวที มี การนาสิ นค้ าไปสาธิ ตในช่วงเวลาก่อนการแสดงคอนเสริ ตหรื อให้ ผ้ ูช มเอา
ชิน้ ส่วนของสินค้ า เพื่อไปแลกบัตรชมคอนเสริ ตฟรี ฯลฯ วิธีการเหล่านีล้ ้ วนแต่เป็ นการสร้ างให้
ผู้บริ โภคมีความผูกพันกับสินค้ า หรื ออาจจัดในรูปลักษณะที่เป็ นกุศลได้ เช่น การจัดละครการกุศล
การจัดคอนเสริตการกุศล ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ในความจริงแล้ วก็คือ เราพยายาม
ที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคนันมี
้ ความรู้สึกว่าเราสนับสนุนให้ ชีวิตเขามีความสุขา โดยการเปิ ดโอกาสให้ เขา
ได้ ชมคอนเสริ ตชมรายการบันเทิงต่าง ๆ เราจะพบได้ ว่า ในปั จจุบนั นี ้ การสร้ างภาพลักษณ์ ผ่าน
ความบันเทิงกาลังได้ รับความนิยมอย่างสูงในทุกวงการ
11. การจัดกิจกรรมในวันเปิ ดกิจการ ซึ่งเป็ นวันแห่งการเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะ
เป็ นโรงแรมเปิ ดใหม่ ร้ านหนังสือเปิ ดใหม่ ในการเปิ ดงานก็จะมีการทาบุญตอนเช้ า การเปิ ดป้าย
การให้ เข้ าเยี่ยมชม การให้ ใช้ สินค้ าฟรี การรับประทานอาหารฟรี หรื อถ้ าไม่ฟรี ก็จะลดราคาเป็ น
พิเศษ และในบางครัง้ ก็อาจมีการจัด กิจกรรมการกุศลประกอบการเปิ ดงาน เช่น ถ้ าไม่อยากให้ คน
มาชมภาพยนตร์ ฟรี แต่อยากให้ เป็ นการเปิ ดงาน ก็ทาได้ โดยบอกว่าค่าตัว๋ ภาพยนตร์ ที่จาหน่ายได้
ในสัปดาห์แรกจะมอบให้ สถานเลีย้ งเด็กกาพร้ า เป็ นต้ น การเปิ ดงานนัน้ สร้ างความคึกคักให้ กับ
หน่วยงาน โดยการเปิ ดอย่างเป็ นทางการ มี การเปิ ดป้ายผ้ าแพร ตัดริ บบิ ้น ปล่อยลูกโป่ ง มีแขก
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มาร่วมงาน มีการเยี่ยมชม สื่อมวลชนนาเรื่ องราวของการเปิ ดงานไปลงข่าวด้ วย ส่วนใหญ่การเปิ ด
งานมักจะมีเรื่ องของการส่งเสริ มการขายประกอบด้ วยเสมอ เช่น การเปิ ดงานของธนาคาร สาขาก็
จะมีการแจกกระปุกออมสินให้ กบั คนที่เปิ ดบัญชี ถ้ าเป็ นอาหารก็จะมีการให้ ส่วนลดให้ ของแถม ถ้ า
เป็ นโรงแรมก็จะให้ อตั ราพิเศษในการเข้ าพัก เป็ นต้ น
12. วันประชุมใหญ่ประจาปี (Grant Meeting) เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องใน
วันประชุมใหญ่ประจาปี เช่น การจัดงานรื่ นเริง การแข่งขัน การแจกรางวัลพนักงานดีเด่น ฯลฯ
13. การประชุม พนักงานขาย (Sales Conference) เป็ นการสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั พนักงานขาย
14. การจัด ทัว ร์ สื่ อ มวลชน (Press Tour) เป็ น กิ จ กรรมท่อ งเที่ ย วที่ บ ริ ษั ท จัด ขึ น้
สาหรับสื่อมวลชนให้ ได้ เห็นของจริ ง โดยการเชิญสื่ อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงงานหรื อบางครัง้ อาจจะ
เป็ นทัวร์ ตา่ งประเทศ เพื่อให้ สื่อมวลชนเขียนข่าวของบริษัทให้ ซึง่ ก็จะสามารถช่วยสร้ างภาพลักษณ์
ที่ดีให้ กบั บริษัทได้
15. การให้ บริ การสังคม (Service) เป็ นการให้ บริ การสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การเก็บขยะ การขุดลอกคูคลอง การทาความสะอาดวัด การซ่อมสะพาน ฯลฯ เป็ นการแสดงความ
ช่วยเหลือและคืนกาไรให้ กบั สังคม ซึง่ จะช่วยให้ ภาพลักษณ์ของบริษัทดีในสายตาของประชาชน
16. การจัดประมูล (Auction) เป็ นการจัดกิจกรรมการประมูลสิ่งใดสิ่งหนี่ง แล้ วนา
เงินที่ได้ ไปช่วยการกุศล เช่น การประชุมสินค้ าแล้ วนาเงินไปบริจาคให้ กบั ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็ นต้ น
17. การฝึ ก อบรมพิ เ ศษ (Special Training) เป็ น การจัด ฝึ ก อบรมพิ เ ศษส าหรั บ
บุคลากร ซึง่ เท่ากับเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์วา่ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้ มีความก้ าวหน้ าและ
มีคณ
ุ ภาพ
18. การทาส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้ าอื่น ๆ (Cooperation Promotion) เป็ นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างบริษัทต่าง ๆ
19. การจั ด สั ม มนากั บ ตั ว แทนจ าหน่ า ย (Dealer Conference) เป็ นการจั ด
ประชุมสัมมนาตัวแทนจาหน่ายและคนกลางของธุรกิจ เพื่อให้ ตวั แทนจาหน่ายมีความชื่นชอบ
บริษัท และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ บริษัท
20. การเปิ ดให้ เ ยี่ ยมชมองค์กร (Open House หรื อ On the House) เป็ นการให้
บุคคลภายนอกไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา กลุม่ เกษตรกร ฯลฯ เข้ าเยี่ยมชม
21. การเข้ าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Participation) เป็ นการจัดกิจกรรมโดยจัด
หรื อร่วมขบวนพาเหรด หรื อการสนับสนุนด้ านใดด้ านหนึ่ง เช่น ขบวนรถบุปผาชาติ ที่พฒ
ั นา ขบวน
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แห่เทียนที่จงั หวัดอุบลราชธานี ขบวนแห่ปราสาทผึ ้งที่จงั หวัดสกลนคร การเชิดสิงโตมังกรที่จงั หวัด
นครสวรรค์ ฯลฯ เหล่านี ้ เป็ นขบวนพาเหรดที่สาคัญ ๆ ซึ่งเราอยากแสดงตนเป็ นผู้นา ก็สามารถจัด
ขบวนพาเหรดของเราเข้ าไปได้ แต่กฏของประเทศไทยมีอยู่ว่า ชื่อขบวนรถเป็ นได้ แค่ชื่อบริ ษัทเป็ น
ชื่อสินค้ าไม่ได้
22. การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน (Road Show) เป็ นการจัดทาวัสดุตา่ ง ๆ ซึ่งอาจ
เป็ นวีดีโอ สไลด์ โบร์ ชวั ร์ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ แล้ วเดินสายไปยังที่ที่มีกลุม่ เป้าหมาย แล้ วนาเอาวัสดุ
ต่าง ๆ ที่ ทาไปแสดงให้ กลุ่ม เป้าหมายได้ ช ม เพื่ อเชิ ญชวนให้ กลุ่ม เป้าหมายมาเป็ นลูกค้ า หรื อ
ร่วมงานร่วมลงทุน การเดินสายเพื่อเสนอเรื่ องราวของบริษัท ซึง่ บริษัทเงินทุนนันนิ
้ ยมทากันมาก
23. การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษแบบเป็ นกลุ่ม (Piggy Backing) เป็ นการจัดการ
ส่ง เสริ ม การตลาดและการสนับสนุนรายการใด ๆ แบบเป็ นกลุ่ม โดยหลายธุ รกิ จ ร่ วมกัน คาว่า
“Piggy” แปลว่า ออมสิน (ประหยัด) ส่วนคาว่า “Backing” แปลว่า สนับสนุนหรื อการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์
(Sponsor) ดังนัน้ คาว่า “Piggy Backing” จึงหมายความว่า การรวมตัวกันนัน้ สามารถทาได้ อย่าง
ประหยัดและเป็ นการใช้ งบประมาณหลายกลุ่ม โดยยึดหลักการว่า การทากิจกรรมส่งเสริ มนัน้ ไม่
ควรทาคนเดียว ควรทาหลายธุรกิจร่ วมกัน เช่น การจัดประกวด ซึ่งมีหลายบริ ษัท เป็ นผู้ร่วมจัด
กิจกรรมขึ ้นมา ในกรณีที่มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ เป็ นสปอนเซอร์ เดี่ยวไม่ได้ ต้องเป็ นสปอนเซอร์
ร่วม
24. การชิงโชค (Sweepstakes) เป็ นการเชิญชวนให้ ผ้ บู ริ โภคส่งชิ ้นส่วนสินค้ าหรื อ
แบบฟอร์ มเข้ าร่ วมชิง โชค การชิงโชคถื อเป็ นการส่ง เสริ ม การขายทางการตลาด แต่การชิ ง โชค
สามารถสร้ างภาพลักษณ์ได้ ดี
25. การจัดแคมป์ พิเศษ (Special Camping) เป็ นการจัดค่ายกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
เช่น ห้ างโรบินสันจัดแคมป์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ จดั แคมป์ ภาษาอังกฤษ แบ
รนด์จัดแคมป์ ติวเข้ มก่อนสอบเข้ ามหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ การจัดประกวดนางสาวไทย ถ้ านา
หลักการข้ อนี ้ไปใช้ ได้ คือ มีการให้ ผ้ เู ข้ าประกวดไปพักในที่ตา่ ง ๆ หลายจังหวัด การจัดแคมป์ นี ้จะมี
กิจกรรมหลายอย่างที่สามารถสร้ างภาพลักษณ์ได้
26. การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์กีฬา (Sponsorship of Sport) เป็ นการสนับสนุนกีฬาต่าง ๆ
เป็ นที่นิยมของหลายบริ ษัท ในปั จจุบนั นี ้บริ ษัทต่าง ๆ ทาการส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัท
หรื อสินค้ ากับกีฬา เช่น เนสกาแฟกับสนุกเกอร์ โอสถสภากับมวล เป็ นต้ น
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27. การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Week) เป็ นการที่องค์กรจัด
งานเหตุการณ์พิเศษขึ ้น โดยเลือกกาหนดเอาวันสาคัญหรื อสัปดาห์ โดยเฉพาะเจาะจงขึ ้นมาเอง
แล้ วถือเอาวันหรื อสัปดาห์ชว่ งนันเป็
้ นระยะเวลาจัดเหตุการณ์พิเศษของตน
28. การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (Promotion Activity) เป็ นการจัดกิจกรรม
ลด แลก แจก แถม เพื่อให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อ ตัวอย่าง เช่น การจัดงานอาหารแคลอรี่ ต่า มีการ
จัดตังเวที
้ สมั ภาษณ์ดารานักแสดงที่เลือกรับประทานอาหาร มีการตังโต๊
้ ะขายอาหารที่มีแคลอรี่ ต่า
เป็ น ต้ น กิ จ กรรมประเภทนี ้ เป็ น กิ จ กรรมที่ นิ ย มท ากัน มาก เพราะได้ มี ส่ ว นร่ ว มและเกิ ด การ
ตอบสนองที่สามารถวัดผลของการกระทาได้ ก่อให้ เกิดการครอบคลุมจากสื่อได้ ดีมาก
29. การจั ด ท าการแถลงข่ า ว (Press Conference) เป็ นการจั ด แถลงข่ า วต่ อ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ ผ้ บู ริโภครู้เกี่ยวกับตัวบริษัท องค์กรหรื อตัวสินค้ า
ในกรณี ที่ มี ก ารออกสิ น ค้ า ใหม่ ห รื อ สิ น ค้ า เกิ ด ปั ญ หา เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขข้ อ ข้ อ งใจหรื อ แสดง
ข้ อเท็จจริ งให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบ ซึ่งสามารถแก้ ไขให้ ภาพลักษณ์ของสินค้ าและบริ ษัทกลับมาดี
ดังเดิม
30. การพบปะ (Meeting) เป็ นการจัดให้ มี การพบปะ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ บุค คล
หลายฝ่ ายได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
31. การให้ รางวัลพิเศษ (Special Award) การที่องค์กรจัดมอบรางวัลพิเศษให้ แก่
บุคคลที่สร้ างสรรค์หรื อบาเพ็ญประโยชน์ในสิ่งที่ดีงามแก่สงั คมส่วนรวมหรื อเป็ นบุคคลดีเด่นบุคคล
ตัวอย่าง
8. การกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม
Hoyle (2002: 6-8) ได้ เสนอแบบจาลองของส่วนประสมทางการตลาดเชิงกิจกรรม
ที่ น่า สนใจ “ตัว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุม ได้ ซึ่ง ใช้ ร่ ว มกันเพื่ อ ตอบสนองความพึง พอใจแก่
กลุ่ม เป้า หมาย โดยมุ่ง เน้ น ประเด็น ของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม” อย่า งไรก็ ดี ส่ว นประสมทาง
การตลาดเดิม หรื อ 4 Ps ได้ นามาผนวกกับองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม เป็ น 9 Ps ดังนี ้
1. Product Experience ประสบการณ์ตรงที่จะได้ รับจากผลิตภัณฑ์
2. Programming รู ป แบบการน าเสนอกิ จ กรรมพิ เ ศษที่ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์กว่าบริษัทอื่น
3. Packaging รูปลักษณ์ของกิจกรรมที่มีการผสมผสานของกิจกรรมพิเศษที่สร้ าง
แรงจูงใจ และชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมการตลาดได้ ติดตามอย่างสนใจ
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4. Place ทาเลที่ตงั ้ เป็ นที่จดั งานเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคและสื่อได้ เข้ าถึงได้ สะดวกและพบ
เห็นง่าย
5. Physical Setting การจัดสถานที่ให้ สมั พันธ์กบั ความต้ องการของผู้บริ โภค
6. Process การจัดลาดับการทางานให้ เป็ นไปตามขันตอนที
้
่วางแผนไว้
7. People นักแสดง ผู้ชม เจ้ าของงาน และแขกผู้มีเกียรติที่ได้ รับเชิญ
8. Partnership หุ้นส่วนหรื อผู้ให้ ทนุ สนับสนุนการจัดงาน และสื่อมวลชน
9. Price ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าชมกิจกรรมพิเศษ หรื อ เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมการเข้ า
ชม แต่นารายได้ จากการเข้ าชมของผู้ซื ้อบัตรไปบริจาคแก่โครงการต่าง ๆ
ตอนที่ 4 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
4.1 ความหมาย
อรุณี อนุตริ ยะ (2553: 17: ประสิทธิ์ตงยิ่งสิริ, 2542: 99-102) ได้ กล่าวถึง การศึกษา
ความเป็ นไปได้ ว่า เป็ นการศึกษาและการจัดทาเอกสารที่ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่
แสดงเหตุผลสนับสนุน (Justification) ความถูกต้ องสมบูรณ์ (Soundness) ของโครงการ เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งโครงการที่ดี โดยโครงการที่ดีจะได้ แก่โครงการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง และเมื่อปฏิบตั ิแล้ วจะ
ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน
สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก (2550: 54) ยังเสนอความคิดที่คล้ ายกันกล่าวคือ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการเสมือนการศึกษาหาข้ อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ซึง่ ความ
คุ้มค่าของโครงการนี ้ อาจพิจารณาจากการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่าใช้ จ่ายและผลตอบแทนของ
โครงการ คือ โครงการจะมีความคุ้มค่าก็ตอ่ เมื่อผลตอบแทนของโครงการมีมากกว่าค่าใช้ จา่ ยที่เสียไป
สุรชาติ สุวรรณโฆษิ ต (2543: 16) การศึกษาเพื่อต้ องการทราบผลที่จะเกิดขึ ้นในการ
ดาเนินงานตามโครงการลงทุน โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์ โครงการใน 4 ด้ าน คือ ด้ าน
การตลาด ด้ านเทคนิค ด้ านการจัดการและด้ านการเงิน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
เพี ย รผจญ คุ้ม สิ น (2540: 40) อธิ บ ายว่า การศึก ษาความเป็ น ไปได้ เป็ น การ
ประเมินโครงการที่กาหนดไว้ ในกระบวนการวางแผน เพื่อศึกษาความสามารถที่จะดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายในเวลา และ/หรื อ คุณภาพที่กาหนด โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในโครงการ
ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ ้น”
จันทนา จันทโร และ ศิริจันทน์ ทองประเสริ ฐ (2538: 2) เสนอความหมายของ
“การศึกษาความเป็ นไปได้ ” หมายถึง การศึกษาเพื่อต้ องการทราบผลที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการ
ตามโครงการนัน้ ๆ
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ชัยยศ สันติวงษ์ (2536: 37) ได้ เสนอว่า “การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ”
หมายถึง การศึกษาโครงการในภาพรวมทังหมด
้
ทังในขอบเขตกว้
้
างที่เรี ยกว่า “MACRO” และใน
ขอบเขตที่มีรายละเอียดลึกลงไปที่เรี ยกว่า “MICRO”
Werdelin (อ้ างถึ ง ใน สุ กั ญ ญา, 2536: 30) ได้ เสนอแนะแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ
ความหมายของการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการพอสังเขปว่า “การประเมินผลชนิดหนึ่งซึ่ง
เป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ในการวางแผน ซึง่ จะช่วยตอบคาถามที่นาไปสูค่ วามสาเร็จของการวางแผนว่าแผน
นัน้ จะปฏิบตั ิได้ หรื อไม่ และสามารถตรวจสอบควบคุมขัน้ ตอนและวิธีดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
ความมุง่ หมายและเป้าหมายที่กาหนดไว้
นิศา ชูโต (2531: 31) อธิ บายว่า “การศึกษาความเป็ นไปได้ ” คือ การวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Analysis) เพื่อประเมินดูว่า โครงการมีความสามารถจะ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้ หรื อไม่ เป็ นการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรที่ต้องการจะใช้ ในโครงการ
ขนาด แหล่งที่ เทคโนโลยีที่จะใช้ รวมถึงการจัดการ
แอนเดอสัน และ บอลล์ (Anderson & Ball อ้ างถึงใน นิศา, 2531: 12) อธิบายว่า
“บทบาทและวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ การช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มจัดทา
โครงการ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมต่า ง ๆ เพื่ อ ค้ น หาความต้ อ งการเกี่ ย วกับ โครงการ ทดสอบเกี่ ย วกับ
แนวความคิดด้ านเทคนิคกับแหล่งทุน และความเป็ นไปได้ ในการจัดทาโครงการ ฯลฯ ซึง่ ตรงกับการ
ประเมินที่เรี ยกว่า “Feasibility” หรื อ “Ex-ante evaluation”
จากบริ บทของความหมายข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ มุ่งหวังที่จะนาเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เพื่อดาเนินการ
ลงทุนพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง จะต้ องตระหนักถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึน้ จาก
องค์ประกอบควบคุม เช่น เทคโนโลยีและความเป็ นไปได้ เชิงระบบการจัดการ เศรษฐกิจและสังคม
นโยบายขององค์กร กฏหมาย การบริ หารการดาเนินงาน แหล่งทรัพยากรทางวัตถุและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อม และงบประมาณ เป็ นต้ น
4.2 ความสาคัญและประโยชน์
Clifton and fuffe’ ได้ ให้ แง่คิดในประเด็นประโยชน์ ก่อนที่ จะตัดสินใจด้ วยความมี
เหตุผลก่อนวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับโครงการใด ๆ ก็ตาม ผู้บริ หารแผนโครงการสมควรดาเนิน
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการนัน้ ๆ เสียก่อน โดยให้ ผ้ มู ีอานาจในการตัดสินใจได้ หยัง่ คิดด้ วย
ความมัน่ ใจอีกครัง้ ว่า “มีความเป็ นไปได้ ในเชิงปฏิบตั ”ิ (อ้ างถึงใน สุกญ
ั ญา แซ่เอี่ย, 2536: 30)
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูล (2532: 75) เสนอว่า “การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
เพื่อนาไปสู่การยอมรับโครงการหรื อการยกเลิกโครงการ ... การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
จึงได้ กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโครงการ
สมคิด พรมจุ้ย (2550: 37 - 38) เสนอความสาคัญของการประเมินความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ โดยมีผลต่อการวางแผนและการบริหารโครงการ ซึง่ พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ช่วยให้ ข้อมูลและสารสนเทศต่างเพื่อนาไปใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนงานและโครงการ ตรวจสอบความพร้ อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการดาเนิน
โครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเป็ นไปได้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ช่วยทาให้ การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่วยให้ การจัดหาข้ อมูลเกี่ ยวกับความก้ าวหน้ า ปั ญหาและอุปสรรคของ
การดาเนินโครงการ
4. ช่วยให้ ข้อมู ลเกี่ ยวกับ ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของโครงการเพื่ อ
นาไปใช้ ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรื อไม่ จะยกเลิกหรื อขยาย
การดาเนินงานโครงการต่อไป
5. ช่วยให้ ได้ ข้อมูลที่บง่ บอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงานโครงการว่าเป็ น
อย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุนหรื อไม่
6. เป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้ วยตนเอง
จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ ทราบผลการดาเนินการ จุดเด่น จุดด้ อย และนาข้ อมูลไปใช้ ในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
สุรศักดิ์ นานานุกลุ (2522: 8, 16 และ 18) ได้ กล่าวถึงคุณค่าของการศึกษาความ
เป็ นไปพอสรุ ปสาระได้ ว่า “…. ช่วยให้ ผ้ ูรับผิดชอบมี ความแน่ใจว่า โครงการทุกโครงการ ได้ มี
การศึกษาทุกแง่ทกุ มุมอย่างมีระบบ .... ช่วยให้ เกิดความแม่นยาและความมัน่ ใจเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
เป็ นบรรทัดฐานในการต่อยอดแนวทางการศึกษาแนวความรู้ในสาขาอื่น ๆ ในระดับสูงกว่า...”
มาเรี ยม นิลพันธ์ (2540 : 14) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการประเมินโครงการ
ทัว่ ไป โดยจาแนกออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. เป็ นกระบวนการของการกาหนด คุณค่า หรื อผลที่ได้ รับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อ
เทียบกับ เกณฑ์ (Criteria)
2. เป็ นกระบวนการกาหนดการความสาเร็จ และความล้ มเหลวของโครงการว่า
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์มากน้ อยเพียงใด
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3. เป็ นกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ มู ี หน้ าที่ตดั สินใจใช้ ใน
การตัดสินใจ
นอกจากนี ้ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ ศรี (2542 : 104 - 105) ให้ เหตุผลของ
ความสาคัญในการประเมินโครงการ ดังนี ้
1. เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่สาคัญสาหรับผู้บริหารได้ นาไปใช้ ในการตัดสินใจ
2. เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการให้ สามารถปรับปรุงและพัฒนา
โครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถให้
้
ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเหมาะสมเมื่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขอมา
3. เพื่อให้ ทราบผลผลิตหรื อผลกระทบจากโครงการ
4. เพื่อให้ ได้ รับเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5. เพื่อต้ องการได้ รับการประกันคุณภาพ หรื อการรับรองวิทยฐานะ ถ้ าหากว่า
เป็ นโรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษา
เนื่องจากการลงทุนหรื อการดาเนินงานในแต่ละโครงการจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการจึงมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดหาข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ดังที่ ราณี อิสิชยั กุล (2542: 55) อธิบายไว้ ได้ นา่ สนใจ 2
ประการ ดังนี ้
1. เพื่อรายงานผู้ตดั สินใจถึงลักษณะสาคัญ (Characteristics) ของโครงการ
ค่า ใช้ จ่า ย และผลประโยชน์ ต อบแทนจากโครงการ หากตัด สิ น ใจลงทุน หรื อ ด าเนิ น งานตาม
โครงการ
2. เพื่ อจัดหาสิ่ ง ที่ ต้ องการ (Requirements) ทั่ว ๆ ไปของโครงการ โดยระบุ
รายละเอียดในรู ปของรายงานที่เป็ นทางการ อาทิ ประมาณการของเวลา กาลังคน และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ต้องการในการดาเนินโครงการ ขันตอนกิ
้
จกรรมต่าง ๆ ของโครงการแผนงานต่าง ๆ ปั ญหาที่
อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนเกณฑ์สาคัญในการประเมินผลสาเร็จของโครงการ
จากหลากหลายแนวคิดข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่า การประเมินความเป็ นไปได้ ของ
โครงการนัน้ ก็ เ พื่ อ เป็ น กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศ มาด าเนิ น การวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ไปสูก่ ารตัดสินใจในเชิงปฏิบตั ิ หรื อดาเนินการ
ปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพ และยุตโิ ครงการ
4.3 ขอบข่ ายและวิธีการศึกษา
1. การกาหนดขอบข่ายเพื่อจุดหมายปลายทาง
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เป้าประสงค์หลักของการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการใด ๆ ก็ ตาม
ผู้ศกึ ษาโครงการจะวิเคราะห์สภาพการณ์ทวั่ ๆ ไป ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการจริ งเสียก่อน เพื่อให้ ได้
เห็นภาพเบื ้องต้ น และข้ อมูลส่วนมากอาจเก็บรวบรวมจากเอกสารสาคัญและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการในอดีต โดยต้ องการเห็นภาพรวมเบื ้องต้ นว่า ควรกระทาการศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ ้ง
ต่อไป หรื อไม่ (Pre-feasibility study) จากนันแล้
้ วจึงดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
เป็ นลาดับถัดไป (Feasibility study)
ในการประเมินความเป็ นไปได้ สาหรับบางโครงการ ผู้ศกึ ษาอาจเริ่ มต้ นจากขัน้
ที่เรี ยกว่า “Feasibility Study” ก็ได้ ด้ วยเหตุผลที่ว่า เพียงขันเริ
้ ่ มต้ นดังกล่าวสามารถสารวจหาข้ อมูล
บางประการที่ เพี ยงพอเพื่ อประเมิ นได้ ว่ า โครงการที่ จ ะด าเนิ นการให้ เกิ ดขึ น้ ย่ อมมี ผลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงในกลุ่ม คนที่ เ กี่ ยวข้ องอย่ างไรหรื อไม่ และผู้ศึกษาก็ ต้ องพยายามหาค าตอบใน
องค์ประกอบของปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริ มเกื อ้ กูลหรื อ
เป็ นอุปสรรคขัดขวางการดาเนินงานโครงการมากน้ อยเพียงไร (เพียรผจง คุ้มสิน, 2540: 11) และยิ่ง
ไปกว่านัน้ หากผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ ละเอียดลึกซึ ้งเพียงพอก็จะช่วยให้ การตัดสินใจเกี่ ยวกับ
โครงการเป็ นไปได้ อย่างถูกต้ องมากที่สดุ (สุพรรณี ไชยอาพร และ สนิท สมัครการ, 2535: 20-21)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายการศึกษาความเป็ นไปได้ เพียรผจง
คุ้มสิน (2540) และ ชัยยศ สันติวงษ์ (2536) เสนอไว้ ว่า “แนวทางสาหรับการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการอาจขึน้ อยู่กับการพิจ ารณาขนาดของโครงการนัน้ ๆ ซึ่ง อาจต้ องมี การลงทุนด้ าน
งบประมาณที่สงู การวิเคราะห์หรื อศึกษาความเป็ นไปได้ อย่างมีระเบียบแบบแผนหรื อเป็ นทางการ
ในขณะที่โครงการขนาดเล็กและเงินลงทุนต่า อาจดาเนินการวิเคราะห์หรื อศึกษาความเป็ นไปได้ ใน
ลักษณะที่ไม่เป็ นทางการหรื อไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ผู้ศกึ ษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เฉพาะที่สาคัญเท่านัน้ และนามาประกอบการตัดสินใจ โดยมีการกาหนดขอบเขตของการศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ เพื่อสารวจหาความสาคัญด้ านองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดาเนิน
โครงการ การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของกิจกรรมสาหรับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การก าหนดขนาดหรื อ ขอบเขตการศึก ษา เอกสารประกอบการศึก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ผลของ
โครงการที่มีความเป็ นไปได้ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
มโนทัศน์ของ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2532: 85) มีความแตกต่างออกไปที่ลึกซึ ้ง
กล่า วคื อ การศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ รวมทัง้ การศึก ษาความเป็ น ไปได้ เ บื อ้ งต้ น
(Feasibility Study and Pre-feasibility Study) ทั ง้ ภาคเอกชนและรั ฐ บาล มั ก ครอบคลุ ม
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สาระส าคัญ บางประการ ประกอบด้ ว ย 1. ด้ า นเศรษฐศาสตร์ (Economic) 2. ด้ า นเทคนิ ค
(Technical) 3. ด้ านการเงิน (Financial) และ 4. ด้ านการจัดการ (Managerial)
ในขณะที่ กรมการปกครอง (อ้ างใน วัทนี จันทน์โอสกุล, 2535: 20) ได้ เสนอ
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ซึ่งผู้ศกึ ษาโครงการอาจพิจารณาประเด็น
หลัก ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ความเป็ นไปได้ ด้านเทคนิค ได้ แก่ สถานที่ เทคนิค และกรรมวิธีที่ใช้
2. ความเหมาะสมทางด้ านการเงินว่า ค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้น มีความพร้ อม
เพียงใด อีกทังราคาที
้
่คานวณได้ ถกู ต้ องเหมาะสมเพียงใด
3. ความพร้ อมและความสามารถของหน่ ว ยงานที่ จ ะด าเนิ น งานตาม
โครงการ ประกอบด้ วย 1. กาลังคนและระบบการจัดการ 2. ประสิทธิภาพในการบริ หารโครงการ
และ 3. การมีสว่ นร่วมของทุกส่วน ทังภาครั
้
ฐบาล เอกชน และประชาชน
4. ความเหมาะสมทางด้ านความมัน่ คงและภาวะแวดล้ อม ซึง่ มีสว่ นสาคัญใน
การสนับสนุนนโยบายความมัน่ คงของชาติหรื อไม่ และมีผลกระทบต่อภาวะแวดล้ อมหรื อไม่อย่างไร
อย่างไรก็ดี ประเภทของโครงการอาจมีจุดเน้ นหนักในรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป โดยที่จะต้ องศึกษาทุกด้ านอย่างเป็ นระบบ จนกระทัง่ เสร็จสิ ้นออกมาเป็ น
รายงานความเป็ นไปได้ ของโครงการ เพื่อส่งไปให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจพิจารณาอนุมตั ิต่อไป อาจ
อธิบายพอสังเขปได้ ดงั นี ้ (ราณี อิสิชยั กุล, 2542: 57-58)
1. การวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น (Financial Analysis) เป็ นการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ยของโครงการ หรื อ ต้ นทุนของโครงการว่าควรจะเป็ นเท่าไรทังที
้ ่จ่ายไปแล้ ว และที่
ประมาณการไว้ และรวมถึงการวางแผนในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ ในระยะการดาเนินงาน
ตามโครงการ เช่น งบกาไรและขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดุล เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
ถ้ าดาเนินโครงการแล้ ว จะไม่มีปัญหาทางการเงินใด ๆ ในทุกขันตอนของโครงการ
้
2. การวิเคราะห์ด้านการจัดการ (Management Analysis) เป็ นการศึกษาว่า
โครงการควรมีการจัดรู ปองค์การและการบริ หารงานของโครงการเป็ นอย่างไร จึงเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น ทังระยะการก่
้
อสร้ าง และระยะการ
ดาเนินงาน เช่น การแบ่งงานเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ การจัดเตรี ยมอัตรากาลังคนและอัตราค่าตอบแทน และ
รายละเอียดลักษณะงานต่าง ๆ ที่จะต้ องทา ตลอดจนการวางระบบการบริ หารและควบคุมโครงการ
3. การวิ เ คราะห์ ด้ า นเทคนิ ค (Technical Analysis) เป็ นการศึ ก ษาด้ า น
เทคนิคในการผลิต หรื อวิศวกรรม เพื่อประเมินหาเทคนิคที่ดีแต่ประหยัด และเหมาะสมกับการใช้
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งาน รวมทัง้ การศึกษาปริ ม าณวัตถุดิบที่ เพี ยงพอ แหล่ง วัตถุดิบที่ เหมาะสม กระบวนการผลิ ต
ตลอดจนการขนย้ ายและการเก็บรักษาสินค้ าที่ดีที่สดุ นอกจากนี ้ ยังควรประเมินด้ านวิศวกรรม เช่น
ทาเล ที่ตงของโรงงาน
ั้
แผนผังโรงงาน การจัดสถานที่ทางาน การวางเครื่ องจักรอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และ
การจัดกาลังการผลิต รวมทังศึ
้ กษาต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้ าน
การเงิน ในส่วนค่าใช้ จา่ ยของโครงการและเป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดราคาขายในด้ านตลาดด้ วย
4. การวิเคราะห์ด้านตลาด (Market Analysis) เป็ นการศึกษาด้ านตลาดหรื อ
อุปสงค์ของผลผลิตของโครงการ ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับโครงการลงทุนใน
ภาคเอกชนที่มกั จะศึกษาวิเคราะห์ก่อน
5. การวิ เ คราะห์ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมและสั ง คม (Environmental and Social
Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ว่าสิ่งแวดล้ อมก่อให้ เกิดความสาเร็ จของโครงการหรื อไม่ และผลกระทบ
ของโครงการว่าจะมีตอ่ สิ่งแวดล้ อมมากน้ อยเพียงใด โดยวิเคราะห์ว่าโครงการนัน้ จะก่อให้ เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อไม่ อย่างไร หากเกิดผลเสียหายจะมีมาตรการและวิธีการที่จะใช้ ในการ
ป้องกันแกไขอย่างไร การศึกษาสิ่งแวดล้ อมรวมถึงการศึกษาด้ านสังคมด้ วย
6. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ถึง
ความเป็ นไปได้ ทางด้ านเศรษฐกิจว่า โครงการที่กาลังพิจารณาอยู่นนั ้ จะให้ ผลตอบแทนต่อระบบ
เศรษฐกิจ โดยส่วนรวมของประเทศหรื อไม่ เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่จากัดและหายาก จึงควรใช้ ให้
ได้ รับผลตอบแทนต่อส่วนรวมมากที่สดุ
2) วิธีการศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับโครงการ
เมื่อการกาหนดขอบข่ายเพื่อจุดหมายปลายทางเป็ นที่เข้ าใจแล้ ว องค์การบาง
แห่งอาจมุ่งหวังผลตอบแทนด้ านเศรษฐศาสตร์ แต่สาหรับโครงการที่ดาเนินงานโดยภาครัฐมักเป็ น
โครงการที่ ไ ม่ห วัง ผลตอบแทนเป็ น เงิ น แต่อ าจมุ่ง หวัง ผลตอบแทนโดยอ้ อ มในลักษณะที่ เป็ น
ผลตอบแทนทางสังคม และผู้มีอานาจหรื ออิทธิพลต่อการตัดสินใจดาเนินโครงการที่เป็ นไปตาม
ความจาเป็ นของสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องศึกษาความเป็ นไปได้ ทาง
การเงิน โดยการตัดสินใจขึ ้นอยูก่ บั งบประมาณที่มีอยูจ่ ริง และการสรรหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ
นัก วิ ช าการหลายท่า นได้ พัฒ นา ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บัติ เพื่ อ ศึก ษาความ
เป็ น ไปได้ ข องโครงการอย่ า งแตกต่า งกัน โดยเฉพาะ นิ ศ า ชูโ ต (2531) ได้ ใ ห้ แ ง่ คิ ด เกี่ ย วกับ
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการที่ มี ผลตอบแทนทางสัง คมด้ ว ยหลักการประเมิ น ความ
ต้ อ งการ โดยจะสนองตอบความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของกลุ่ม เป้า หมาย และผู้ศึ ก ษาโครงการ
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จาเป็ นต้ องแบ่งระดับของกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินความต้ องการจาเป็ น กล่าวคือ 1. บุคคล 2.
ชุมชน และ 3. องค์การหรื อรัฐบาล เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว การวางแผนโครงการโดยมิได้ คานึงถึงการศึกษาความ
ต้ องการจาเป็ น และศึกษาความขัดแย้ งในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากโครงการที่จะดาเนินตาม
แผนนัน้ ย่อมเกิดปั ญหาตามมาในภายหลัง โดยเฉพาะโครงการด้ านบริ การสังคม การละเลยต่อ
ปั ญหาดังกล่าว อาจเป็ นเหตุให้ โครงการไม่ได้ รับความร่วมมือ และล้ มเหลว จึงควรเข้ าใจกับแนว
คาถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ด้านความต้ องการ ดังนี ้ (2531: 63-70)
1. สาเหตุเริ่มแรกให้ มีความต้ องการโครงการ
2. ความต้ องการเป็ นของใคร
3. รู้ อย่างไรว่าความต้ องการมี ม ากขนาดไหน ด้ วยมาตรฐานของใคร จน
จาเป็ นต้ องจัดทาโครงการ
4. วิเคราะห์กาลังทรัพยากร บุคคลากร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ฯลฯ ที่มาจาก
รัฐบาลหรื อเอกชน
5. ประเมิ น ความต้ อ งการเป็ น ระยะ ๆ ตรวจสอบความต้ อ งการยัง มี อ ยู่
เปลี่ยนแปลงไป หรื อรับการตอบสนองแล้ ว
พิสณุ ผ่องศรี (2550: 102 - 105) ได้ นาเสนอกระบวนการประเมินโครงการ
ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
และสามารถนากระบวนการดังกล่าวประยุกต์ใช้ กับการประเมิน สิ่งอื่น ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการประเมินก่อน ระหว่าง หรื อสิ ้นสุดโครงการก็ตาม ดังนี ้
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและการวิเคราะห์โครงการ พร้ อมทังข้
้ อมูลที่
เกี่ ยวข้ อง การประเมิ นสิ่ ง ใดหรื อประเมิ นโครงการ ผู้ประเมิ นต้ องศึกษาแนวคิดการประเมิ น
โครงการและสาระที่เกี่ยวข้ อง และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังจากเอกสาร
้
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผลจากการศึกษาข้ อมูลดังกล่าว เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปนาไปกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ หรื อประเด็นการ
ประเมิน และพัฒนาตัวชี ้วัดในขันตอนต่
้
อไป
2. การกาหนดวัตถุประสงค์หรื อประเด็นการประเมินและตัวชี ้วัด การกาหนด
วัตถุประสงค์หรื อประเด็นการประเมิน ถ้ าจะให้ สะดวกรวดเร็ ว สามารถใช้ รูปแบบการประเมินที่
กาหนดประเด็นการประเมินมาให้ แล้ วก็ได้ เช่น รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็ นต้ น
แต่ก็ต้องประเมิ นให้ ครบตามข้ อกาหนดของรู ปแบบ คล้ ายกับต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรื อ
กฎหมายที่กาหนด เมื่อได้ วตั ถุประสงค์หรื อประเด็นการประเมินแล้ ว ก็จะใช้ เป็ นกรอบในการเลือก
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พัฒนา หรื อสร้ างตัวชี ้วัด ซึง่ ในทางปฏิบตั ติ วั ชี ้วัดที่ได้ จะเป็ นตัวตังในการก
้
าหนดเกณฑ์คา่ น ้าหนัก
แหล่งข้ อมูล เครื่ องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การกาหนดเกณฑ์และค่าน ้าหนัก คาว่าเกณฑ์ในที่นี ้ หมายถึง เกณฑ์การ
ตัดสิน ส่วนค่านา้ หนัก หมายถึง ระดับความสาคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี ว้ ัด ซึ่งยิ่ง
เกณฑ์ มี ความละเอี ยดและค่านา้ หนักสอดคล้ องกับสภาพโครงการเท่าไร สารสนเทศจากการ
ประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ ้นเท่านัน้ ในการกาหนดเกณฑ์และค่าน ้าหนักนัน้ อาจแยกได้
เป็ น 4 ระดับ เรี ยงตามลาดับความละเอียดจากน้ อยไปหามาก คือ ตังแต่
้ ไม่กาหนดเกณฑ์ตดั สิน
เลย มีแต่เกณฑ์ในการแปลความหมาย มีเกณฑ์ตดั สินของตัวชี ้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน
มีเกณฑ์ตดั สินมากกว่า 2 ระดับ และมีคา่ น ้าหนัก
4. การก าหนดกรอบแนวคิ ด และขอบเขตการประเมิ น จากสาระหรื อ
องค์ประกอบสาคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะนาไปสู่การกาหนดขอบเขตการประเมินที่
สอดคล้ องกับกรอบแนวคิด เกี่ ยวกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเครื่ องมือที่ใช้ การวิเคราะห์ข้ อมูล และอาจ
กาหนดองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พื ้นที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้ อมูล ฯลฯ เพิ่มเติมได้ ตามต้ องการ
โดยจะทาเป็ นตารางสรุ ปและนาไปรวมกับตารางหรื อสาระสาคัญของกรอบแนวคิดการประเมิน
รวมเป็ นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
5. การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือเก็บข้ อมูล การประเมินต้ องตัดสินใจผลจาก
สารสนเทศที่เก็บมาได้ โดยใช้ เครื่ องมือต่างๆ ตามตัวชี ้วัดที่กาหนดไว้ ซึง่ โครงการแต่ละโครงการจะ
มีลกั ษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมากจึงยากที่จะใช้ เครื่ องมือของผู้ที่สร้ างหรื อพัฒนาไว้ ได้
อย่างน้ อยก็ต้องนามาปรับบ้ างยกเว้ นเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานเหมือนกันนามาปรับ
ใช้ ได้ เลย ส่วนเครื่ องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรื อแบบ
สังเกต มักจะต้ องปรับหรื อสร้ างใหม่เสมอ เมื่อสร้ างแล้ วถ้ าเป็ นไปได้ ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของ
เครื่ องมือด้ วย
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเตรี ยมปฏิบตั ิการประเมินตามขันตอนที
้
่ 5 จะ
นามาใช้ เ ก็ บรวบรวมข้ อมูล จริ ง ในภาคสนาม อาจนับได้ ว่าขัน้ ตอนที่ 1-5 เป็ นการศึกษาและ
เตรี ยมการจะประเมิน ส่วนขันตอนนี
้
้เป็ นการเริ่ มปฏิบตั จิ ริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้ าเป็ นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้ เทคนิค
ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกต
แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation)
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่า
การวิจยั เพราะมักจะใช้ สถิติพื ้นฐานง่ายๆ เช่น จานวนนับ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อาจจะมีที่ยากขึ ้นบ้ างก็คือสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ซึง่ มักจะเป็ นการทดสอบที (t-Test) และสถิติที่
ใช้ หาคุณภาพเครื่ องมือ เช่น การหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ สูตร KR-20 (Kuder and Richardson)
หรื อสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach) เป็ นต้ น
8. การเขียนรายงานการประเมิน รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะ
มีโครงสร้ างคล้ ายกับรายงานการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนนา ส่วนที่เป็ นเนื ้อหา 5 บท และ
ส่วนท้ ายซึ่งจะเป็ นภาคผนวกต่างๆ ข้ อแตกต่างที่สาคัญก็คือ การเขียนรายงานการประเมินจะต้ อง
อาศัยความสามารถทัง้ ศาสตร์ และศิลป์ เข้ าช่วย เพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องนาผลการ
ประเมินไปใช้ จริ ง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรื อมีความเร่งด่วน อาจเขียนรายงาน
การประเมินโครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้ างสมบูรณ์เช่นเดีย วกับการวิจยั ชันเรี
้ ยนที่อนุโลมให้
เขียนหน้ าเดียว หรื อเพียง 5 - 10 หน้ าก็ได้
ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ อาจพัฒนากระบวนการ
ด้ วยการนาข้ อกระทงคาถามประยุกต์เข้ ากับกระบวนการดาเนินการประเมิน ดังที่ สมคิด พรมจุ้ย
(2550: 42-45) เสนอไว้ ประกอบด้ วย 9 คาถาม ดังนี ้
1. ประเมินอะไร: การวิเคราะห์โครงการที่มงุ่ ประเมิน
2. ทาไมจึงต้ องประเมิน: หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3. ประเมินเพื่ออะไร: กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
4. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้ าง: ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน
5. จะประเมินได้ อย่างไร: การออกแบบการประเมิน
5.1 กาหนดรูปแบบการประเมิน
5.2 กาหนดประเภทของตัวแปรหรื อข้ อมูล หรื อตัวชี ้วัด
5.3 กาหนดแหล่งข้ อมูล / ผู้ให้ ข้อมูล
5.4 กาหนดเครื่ องมือ / วิธีการที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.5 กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
5.6 กาหนดเกณฑ์การประเมิน
6. เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินมีอะไรบ้ าง: เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน
7. จะเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการใด: การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8. จะสรุปข้ อมูลให้ มีความหมายได้ อย่างไร: การวิเคราะห์ข้อมูล
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9. จะนาผลการประเมินไปใช้ ได้ อย่างไร: รายงานผลการประเมิน
สิ่งสาคัญคือ การดาเนินงานจากขันตอนที
้
่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็ จสิ ้นถึงขันตอนที
้
่5
ผลลัพธ์ ของงานที่นกั ประเมินได้ ก็คือ เค้ าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรื อแผนการ
ประเมินโครงการ ซึง่ อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงต่อไป
วิธีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการข้ างต้ น จะพบว่า หากการกาหนด
เป้าหมาย (Goals) ที่มีวตั ถุประสงค์และแนวคิดของการดาเนินโครงการซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
ประเภทกลุม่ เป้าหมาย วิธีการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย โดยอาศัยหลักการพิจารณาที่เหมาะสมและ
ถูกต้ องตามหลักกระบวนวิธีวิจยั จะช่วยลดความยุ่งยากในระหว่างปฏิบตั ิการ การกาหนดเกณฑ์
และสรรหาแนวทางเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความสะดวก ความชัดเจน การควบคุมงบประมาณ
โครงการ และลดความซับ ซ้ อ นอัน เกิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาดของกลุ่ม เป้า หมาย (Maturity) ได้ แ ก่
แหล่งข้ อมูลพื ้นฐานและสถิติที่สาคัญ การวิจยั ทางชุมชนที่มีอยู่ก่อน ประสบการณ์ ความชัดเจน
เกี่ยวกับการปฏิบตั กิ าร
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับขอบข่ายและวิธีการศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ ประกอบด้ วย 1. การวางแผน ได้ แก่ กาหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย กลวิธี 2. การ
ดาเนินงาน ได้ แก่ จัดองค์กร จัดทรัพยากร จัดกิจกรรม และ 3. การกากับติดตามและประเมินผล ซึ่ง
นาไปสูค่ วามสาเร็จของโครงการ
ตอนที่ 5 มโนทัศน์ ด้านเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย
“เทคนิคเดลฟาย” หรื อ “วิธีเดลฟี ” (อังกฤษ: Delphi Method) เป็ นวิธีหนึ่งของการมอง
อนาคตหรื อคาดการณ์ผลลัพธ์ อย่างมีระบบเช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้ อมูล
สารสนเทศที่ สื่ อถึงองค์ ความรู้ ในอนาคตของศาสตร์ แขนงต่าง ๆ (Futurism) เช่น ในช่วงเปิ ดเผย
เทคนิคเดลฟายครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1906 โดยนักวิจัยของบริ ษัทแรนด์ (Rand Corporation) โอลาฟ
เอลเมอร์ (Olaf Helmer) และ นอร์ แมน ดาลกี ้ (Norman Dalkey) เพื่ อน าเทคนิ คดัง กล่ า วเข้ าสู่
กระบวนการตังค
้ าถามและหาคาตอบด้ วยการรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชียวชาญทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแนวโน้ มการวิจยั ในศาสตร์ ดงั กล่าว กระนันแล้
้ ว จึงเกิดบทความ
แพร่หลายในแวดวงการวิจยั ในแขนงต่าง ๆ ที่รับอิทธิพลทางความคิดของเขาทังสองจากบทความทาง
้
วิทยาการจัดการเรื่ อง “An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Expert ”
ซึ่งถูกตีพิมพ์ ลงในวารสาร “Management Science” ปี ที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1906
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(2505) จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นทัง้ ในศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สหวิทยาการต่าง ๆ
เป็ นต้ น (มนต์ชยั เทียนทอง, 2546: 165-166: Linstone & Turogg, 1975)
ปั จจุบนั เทคนิคเดลฟายต่างจากรู ปแบบเดิมในอดีต แต่หลักการและขัน้ ตอนที่เป็ น
ระเบียบวิธีวิจยั ยังเป็ นดังเดิม นั่นคือ เทคนิคที่มีจดุ มุ่งหมายในการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทางศาสตร์ ในแต่ละด้ านที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตเชิงเนื ้อหาและรูปแบบของโครงการวิจยั ในประเด็น
ศึกษาที่อยู่ในกระแสของสัง คมและเศรษฐกิจ โดยให้ บุคคลเหล่านัน้ ได้ รับข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความเชื่อ ข้ อเสนอแนะ และปราศจากการเผชิญหน้ ากัน กับความคาดหวังที่
มีต่อรู ปแบบของกรอบความคิด รู ปแบบการจัดตัง้ หรื อสารวจข้ อมูลเชิงเนือ้ หาว่ามีระดับความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้ ของสิ่งที่กาลังจะพัฒนาให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมได้ ม ากน้ อยเพี ยงใด ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั จะนาผลข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ ในแต่ละครัง้ ป้อนผลกลับไปมาที่เป็ นลักษณะข้ อกระทงคาถาม
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่าน (ในแต่ละรอบ) ได้ พิจารณาคาตอบเดิมของตนเองเทียบเท่าของกลุม่ โดย
คาดการณ์หรื อสารวจวิเคราะห์คาตอบในแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดใหม่อย่างซ ้า ๆ (Interactive
Process) ประมาณ 2-3 ครั ง้ หรื อจนกว่าจะได้ คาตอบที่ เป็ นฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกลัน่ กรองสาระสาคัญหรื อเนื ้อหาจากความเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาเพาะเจาะจง
หรื อผู้เชี่ยวชาญนัน่ เอง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530: นุชจรี บุญเกต, 2546: Rowe & Wright, 1999)
สรุปได้ ว่า ดุลพินิจในกาหนดขอบเขตการใช้ เทคนิคเดลฟายและวิธีการปรับใช้ เทคนิค
เดลฟายที่ดีและสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงนโยบายการวางแผนโครงการวิจยั ใดก็ตามควร
จะได้ รับการระดมความคิดก่อนลงมือปฏิบตั ิ เพื่อผลของข้ อมูลวิเคราะห์โครงการที่มีความเป็ นไปได้
สูง โดยเฉพาะมิติที่มีการประเมินข้ อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ คุณค่าทางสังคม หรื อประเด็นศึกษา
ที่ยงั ขาดองค์ความรู้อย่างเพียงพอหรื อกลุม่ คนในองค์กรนัน้ ๆ ยัง ไม่สามารถเข้ าใจได้ ถึงคุณค่าหรื อ
จิตวิญญาณของสิ่งที่จะเกิดขึน้ มากกว่ามูลค่าทางการเงิน โดยผู้วิจยั โครงการจะมุ่งหาคาตอบใน
ขณะที่จาเป็ นต้ องการตัดสินใจ (รูปแบบทางความคิด) กับสิ่งที่จะนาไปสู่การจัดตังหรื
้ อนวัตกรรม
การบริหารจัดการโครงการหรื อองค์กร
จากการศึก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ “เทคนิ คเดลฟาย” ส าหรั บการวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ วิทยาการวิจยั ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ฯลฯ จึงใคร่ขอนาเสนอแนวคิดที่สาคัญต่อการ
ประยุกต์ใช้ สาหรับการวิจยั และพัฒนาครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่ 2.5.1 ความหมายของ “เทคนิค
เดลฟาย” 2.5.2 วัตถุประสงค์ของ “เทคนิคเดลฟาย” 2.5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ “เทคนิค
เดลฟาย” 2.5.4 คุณลักษณะเชิงเทคนิคที่ได้ เปรี ยบในการวิจยั “เทคนิคเดลฟาย” 2.5.5 คุณลักษณะ
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เชิงเทคนิคที่เป็ นข้ อด้ อยในการวิจยั “เทคนิคเดลฟาย” และ 2.5.6 วิธีดาเนินการวิจยั แบบ “เทคนิคเดล
ฟาย” โดยลาดับดังนี ้
5.1 ความหมายของ “เทคนิคเดลฟาย”
“เทคนิคเดลฟาย” เป็ นเทคนิคการทานายหรื อวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับ
ความสนใจในแวดวงวิชาการหลายแขนง ถึงแม้ ว่าจะมีการปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การระดมความคิดเห็นจากผู้ร้ ูในแต่ละศาสตร์ ที่จะนาผลข้ อมูลมาประกอบการตัดสินใจเพื่อดาเนิน
โครงการใดก็ตามให้ เกิดประสิทธิภาพ พอสรุปได้ ดงั นี ้
ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ (2528) ได้ ให้ ทศั นะในเดลฟายเทคนิคว่า “เทคนิคเดลฟาย”
ก็คือขบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรื อการตัดสินใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเกี่ ยวกับอนาคตจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ
มากที่สดุ โดยที่ผ้ ทู าการวิจยั ไม่ต้องนัดสมาชิกในกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญให้ มาประชุมพบปะกัน แต่ขอร้ อง
สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็นหรื อตัดสินปั ญหาในรูปของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีสว่ น
ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีโอกาสสารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทังหมดที
้
่กาหนดไว้ ในการออกแบบวิจยั ได้
ครบถ้ วย โดยที่ไม่ต้องพบกับข้ อจากัดในเรื่ องของเวลา ค่าใช้ จ่าย ฯลฯ แต่ยงั ช่วยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่
ละท่านได้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลทางความคิดเห็นของผู้ มี
ความอาวุโสหรื อเสียงข้ างมาก
สมจิตร อุดม (2549: 45) มีความเห็นที่คล้ ายกันกับ ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ (2528)
ในประเด็นศึกษาอนาคตการณ์ตา่ ง ๆ นักวิจยั อาจได้ ข้อสรุปความคิดเห็นของภาพแห่งอนาคตของ
เหตุการณ์ที่จาเป็ นต้ องศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้และประสบการณ์จากการบอกเล่าสิ่ง
ที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง โดยที่บคุ คลผู้มีความรู้และชานาญการจะให้ ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจน
ครบถ้ วนตามขันตอน
้
และด้ านแง่ของการลงมือเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยส่งแบบสอบถามนัน้ ผู้วิจยั
จะต้ องไม่ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ รับทราบรายนามของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและไม่มีการกาหนดการพบปะ
หรื อเข้ าประชุมเสวนา แต่สามารถแสดงข้ อคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็ นการลดความขัดแย้ งและ
เหตุผลทางความคิด ทาให้ ได้ ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความละเอียด และตรงประเด็น
นอกจากนี ้ ประยูร ศรี ประสาธน์ (2553: 51-54 อ้ างถึงใน นุชจรี บุญเกต) ได้ เสนอ
ทัศนะที่ใกล้ เคียงกับ สมจิตร อุดม (2549) และ ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ (2528) โดยกาหนดวิธีเดลฟาย
เทคนิคจากการเก็บข้ อมูลความคิดเห็นที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มคนเกี่ยวกับความเป็ นไปใน
อนาคต เทคนิคนี ้ไม่ต้องการให้ ความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ละคนมีผลกระทบหรื อส่งผลต่อการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนัน้ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละรอบ ผู้เชี่ยวชาญจะไม่
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ทราบว่าแต่ละท่านได้ ให้ ความคิดเห็นในแต่ละข้ ออย่างไร จะรับทราบเฉพาะคาตอบของตนเองเท่านัน้
อย่างไรก็ดี “เทคนิคเดลฟาย” เป็ นวิธีการแสวงหาข้ อมูลที่ให้ อิสระกับผู้มีประสบการณ์ในสาขาที่ศึกษา
โดยตอบข้ อคิดเห็นอย่างได้ สะดวก ไม่มีบุคคลใดในศาสตร์ เดียวกันมาสร้ างผลกระทบกระเทือนต่อ
การตัดสินใจในการให้ ข้อคิดเห็น และแต่ละท่านจะทราบผลการตอบข้ อคิดเห็นเฉพาะแต่ของตน
เท่านัน้ (สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536: 67-69)
แม้ วา่ วิธีการระดมความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันของกลุ่มผู้เชียวชาญเฉพาะทาง โดย
การปรับปรุ งและแก้ ไข เพื่อหาความเชื่อมัน่ ในการทานายเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม (Anderson, 1975:
12) เทคนิคเดลฟายก็ เป็ นเทคนิ คของการรวบรวมพิจารณาหรื อเป็ นโครงการจัดท ารายละเอี ยด
รอบคอบที่ผ้ ูวิจัยจะใช้ เครื่ องมือวิจัยสอบถามบุคคลด้ วยแบบสอบถามในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อจะได้ ให้
ข้ อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยที่จะรวบรวมความคิดเห็นที่มีตอ่ สิ่งที่เป็ นประเด็นศึกษา และเสาะ
แสวงหาความคิดเห็ นที่ มี สาระส าคัญที่ พิจารณาไว้ ในระดับที่ มี ความเป็ นไปได้ สูง หรื อในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ ในอนาคต (Jensen, 1996: 857) ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึง วิเคราะห์ คาตอบใน
แบบสอบถามความคิดเห็ นของผู้เชี่ ยวชาญแต่ละท่านโดยละเอี ยด หากส ารวจพบข้ อคิดเห็ นที่
แตกต่าง จะดาเนินการส่งแบบสอบถามยืนยันการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งเฉพาะที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างทางระดับความคิดเห็นในรอบถัดไป เพื่อให้ ได้ ข้อคิดเห็นชัดเจนหรื อยืนยันการ
ตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่านนัน้ เพื่อมองหาความเป็ นไปได้ ของข้ อความในแบบสอบถามที่
เป็ นผลกระทบต่อตัวแปรศึกษาที่ประมวลได้ จากผลข้ อมูลเชิงมโนคติของกลุม่ (Johnson, 1993: 982)
และกระทาซ ้าแบบป้อนกลับอีกครัง้ จนกว่าจะได้ ผลข้ อมูลที่เป็ นฉันทามติ
5.2 วัตถุประสงค์ ของ “เทคนิคเดลฟาย”
Linstone (1978), Jensen (1996), Johnson (1993) และ ประยูร ศรี ประสาธน์
(2550: 8) ได้ เสนอทัศนะที่คล้ ายกันในด้ านวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบ “เทคนิคเดลฟาย” พอ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. การสร้ างกระบวนการสื่อสารหรื อการไหลเวียนของสารสนเทศ
2. การให้ ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละท่าน
3. การให้ อิส ระทางความคิดเห็น โดยปราศจากการเผชิ ญ หน้ าและการเสนอ
รายนามของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั
4. สรุปผลข้ อมูลการวิเคราะห์ของเทคนิคเดลฟาย
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5.3 คุณลักษณะของ “เทคนิคเดลฟาย”
Weatherman & Swenson (1974: 109 อ้ างถึง ใน ประยูร ศรี ประสาธน์ , 2550:
56), Linstone (1978), Jensen (1996) และ Johnson (1993) ได้ เสนอทัศนะทางคุณลักษณะของ
“เทคนิคเดลฟาย” พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. เป็ นเทคนิคที่ม่งุ แสวงหาข้ อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้มี
ประสบการณ์ ในประเด็นที่ศกึ ษา โดยที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้กาหนดแบบสอบถามในแต่ละขันตอนหรื
้
อการ
ตัดสินใจ
2. เป็ นเทคนิคที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่านยินยอมเข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั
3. เป็ นเทคนิคที่ได้ ข้อมูลผ่านแบบสอบถาม หรื อเทคนิคที่เสนอโอกาสให้ กบั ผู้วิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ ในทุกสถานที่ เวลา และช่องทางการสื่อสาร
ที่สะดวกมากยิ่งขึ ้น
4. เป็ นเทคนิคที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละท่านได้ ตอบแบบสอบถาม กลัน่ กรอง
ความคิด และตอบแบบสอบถามอย่างรอบคอบ โดยที่ผ้ วู ิจยั จะทาหน้ าที่ประมวลความคิดเห็นที่มี
ความสอดคล้ องกันในคาตอบแต่ละข้ อของแบบสอบถามที่ตอบไปในครัง้ ก่อนหน้ า (แสดงในรู ป
สถิติ) คือ ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ แล้ วส่งกลับให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณา
ว่าจะยืนยันคาตอบเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงใหม่
5. เป็ น เทคนิ ค วิ เ คราะห์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติวิ เ คราะห์ เ บื อ้ งต้ น คื อ การวัด
แนวโน้ มเข้ าสูส่ ว่ นกลาง ได้ แก่ ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัด
การกระจายของข้ อมูลหรื อค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
5.4 ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพของ “เทคนิคเดลฟาย”
ชาญวิทย์ แสนสุข (2541: 30), ประยูร ศรี ประสาธน์ (2550: 56), มนต์ชยั เทียนทอง
(2546: 170) ใจทิ พ ย์ เชื อ้ รั ต น์ พ งษ์ (2550), Linstone (1978), Jensen (1996), Johnson (1993),
Macmillan (1971 อ้ างถึงใน เกษม บุญอ่อน, 2522: 27-28) และสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการ
สอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: ออนไลน์) ได้ เสนอ
ทัศนะเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของ “เทคนิคเดลฟาย” หรื อมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานวิจยั พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความน่าเชื่อถือของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรื อมี
ประสบการณ์สงู ในประเด็นศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั
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2. ไม่มีข้อกาหนดตายตัวถึงการใช้ จานวนผู้เชี่ยวชาญจานวนเท่าใดก็ตาม แต่ถ้า
ผู้วิจยั ต้ องการข้ อมูลที่ออกมามีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูง และมีความคลาดเคลื่อนน้ อย ต้ องใช้
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญตังแต่
้ 17 คนขึ ้นไป และเริ่มมีคา่ ลดลงที่ 0.02 คงที่ตลอดไป
3. การอุทิศตนของผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
4. การประเมินความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับหัวข้ อเรื่ องวิจัย และการ
ทดสอบใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนที่ดีไปสู่การปรับปรุ งและแก้ ไขในแต่ละประเด็น
คาถามที่สื่อถึงสารที่สง่ ยังผู้ตอบได้ เข้ าใจ
5. การเว้ น ระยะเวลาที่ น านเกิ นไปในรอบที่ 2, 3 จะเกิ ด ผลกระทบต่อ ความ
คิดเห็นที่แตกต่างในคาตอบที่ได้ รับ เพราะผู้เชี่ยวชาญอาจจะลืมสิ่ง ที่วิเคราะห์ไว้ ในครัง้ แรก หรื อ
อาจบิดเบือนด้ านเหตุผลในการเลือกตอบแบบสอบถามในครัง้ แรก
6. ผู้วิจยั มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ เทคนิค “เทคนิคเดลฟาย” โดยเฉพาะ
ความรู้ในระเบียบวิธีวิจยั กับเทคนิคนี ้ และต้ องให้ ความสาคัญในคาตอบที่ได้ รับอย่างเสมอกันทุก
ข้ อ ไม่วา่ ผู้ตอบแต่ละคนจะตอบครบทุกข้ อหรื อไม่ก็ตาม
5.5 ข้ อได้ เปรียบในการวิจัย “เทคนิคเดลฟาย”
วณิชชา แม่นยา (2557), ชนิตา รักษ์ พลเมือง (2544) และเกษม บุญอ่อน (2522)
ได้ เสนอบทความวิชาการในหัวข้ อเรื่ อง “การวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย” และแสดงทัศนะในด้ านข้ อ
ได้ เปรี ยบในการวิจยั ด้ วยเทคนิคนี ้ ซึ่งนักวิจยั และนักพัฒนาจะต้ องพิจารณาเลือกใช้ เทคนิควิธีวิจยั
นี ้อย่างเหมาะสมกับปั ญหาที่ต้องศึกษา โดยที่วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ องค์ประกอบเชิงเทคนิค
เดลฟาย และขันตอนที
้
่นาไปสูก่ ารลงข้ อสรุป พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความน่าเชื่อถือของคาตอบ เนื่องจากเป็ นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ ช านาญในศาสตร์ ส าขานัน้ ๆ โดยใช้ แ บบสอบถามหลายรอบ เพื่ อ กลั่น กรอง
สาระสาคัญอย่างรอบคอบจนเกิดความเชื่อมัน่ สูงหรื อค่าความตรงเชิงเนื ้อหาของตัวแปรที่ศกึ ษา
ทังนี
้ ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและไม่ขึ ้นกับอิทธิพลของคณะหรื อกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ และ/หรื อผู้มีประสบการณ์ในสาขาที่ต้องการศึกษา
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย โดยไม่ต้องนัดประชุมกลุ่มหรื อการเดินทางมา
พบกัน อาจจะใช้ ชอ่ งทางอื่นในการตอบแบบสอบถามได้ เช่น ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เนต หรื อ
อาจนาการอภิปรายผ่านระบบเทคโลยียคุ สมัยใหม่ ทังที
้ ่เป็ นสื่อสารทางไกลผ่านเครื อข่ายในระบบ
และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารสมัย ใหม่ที่ ป ราศจาก/มี ภ าพตัว ตนของคู่ส นทนาในระบบ “Face Time,
Skype” และอื่น ๆ
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3. ขันตอนในการด
้
าเนินการไม่ซบั ซ้ อน โดยที่ผ้ วู ิจยั สามารถลาดับความสาคัญ
ของข้ อมูลและเหตุผลในการตอบ รวมทังความสอดคล้
้
องของความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทังนี
้ ้
การคาดหวังสิ่งที่ต้องการหรื อแนวโน้ มของความเป็ นไปได้ ในอนาคตที่เทคนิคเดลฟายทาหน้ าที่ใน
การรวบรวมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นสู่ข้อสรุปที่เป็ นฉันทามติได้ ดี จึงเหมาะสาหรับการวาง
นโยบาย และการวางแผนกาหนดทางเลื อกในการปฏิ บัติ หรื อคาดการณ์ ในอนาคต หรื อเป็ น
ประเด็นปัญหาที่มงุ่ หาความเห็นสอดคล้ องร่วมกัน เพื่อแก้ ปัญหาที่สลับซับซ้ อนทังในเชิ
้
งโครงสร้ าง
และการปฏิบตั ิการ โดยสรุ ปหลักการแนวคิดร่ วมกัน ดังนัน้ ปั ญหาที่ศึกษาด้ วยเทคนิคนี ้ จึงเป็ น
ปัญหาเชิงคุณลักษณะที่ไม่สามารถหาคาตอบได้ จากการศึกษาด้ วยเชิงสถิติ
4. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ง่าย โดยใช้ สถิติเบื ้องต้ น เพียง 2 ค่า ได้ แก่ ค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range - IR) เท่านัน้
5. กรอบการท างานในเทคนิ ค เดลฟายที่ ต้ อ งการตัด สิ น ใจในการวางแผน
สาหรับอนาคตโครงการใดก็ตาม แม้ ว่าจะเป็ นเพียงความเป็ นไปได้ หรื อความน่าจะเป็ น มากกว่า
ความถูกต้ อง แต่ก็เป็ นการเสนอทางเลือก หรื อประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะมีผลต่อการนาไปสู่
ภาคปฏิบตั ใิ นอนาคต
5.6 ข้ อด้ อยในการวิจัย “เทคนิคเดลฟาย”
วณิชชา แม่นยา (2557), ชนิตา รักษ์ พลเมือง (2544) และเกษม บุญอ่อน (2522)
ได้ เสนอบทความวิชาการในหัวข้ อเรื่ อง “การวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย” และแสดงทัศนะในด้ าน
ข้ อด้ อยในการวิจยั ด้ วยเทคนิคนี ้ ซึ่งนักวิจยั และนักพัฒนาจะต้ องพิจารณาเลือกใช้ เทคนิควิธีวิจยั นี ้
อย่างเหมาะสมกับปั ญหาที่ต้องศึกษา โดยที่วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ องค์ประกอบเชิงเทคนิคเดล
ฟาย และขันตอนที
้
่นาไปสูก่ ารลงข้ อสรุป พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การกาหนดเกณฑ์ คัดเลื อ กผู้เชี่ ย วชาญที่ ไ ม่เหมาะสม อาจจะได้ ผ้ ูที่ไ ม่มี
ความรู้อย่างแท้ จริง อาจทาให้ คาตอบที่ได้ คลาดเคลื่อน
2. การขาดความร่วมมือและอุทิศตนของผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
อันเนื่องจากสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น ภารกิจมาก หรื อเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องตอบแบบสอบถามหลาย
รอบ อาจทาให้ ผลผลิตของการวิจยั คลาดเคลื่อนได้
3. ผู้วิจยั ที่มีอคติหรื อขาดความรอบคอบในการวิเคราะห์คาตอบในแต่ละรอบ
อาจจะส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนได้

91
4. ผู้วิจยั ที่ขาดการศึกษาข้ อมูลสารสนเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่เพี ยงพอ
หรื อไม่มีความลึกพอ อาจจะส่งผลให้ เกิดความบกพร่ องทางระบบโครงสร้ างของความคิดที่ จ ะ
นามาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือหรื อชุดแบบสอบถามในแต่ละรอบตามขันตอนของการเก็
้
บข้ อมูล
5. การสูญหายของแบบสอบถามหรื อการตอบกลับของข้ อมูลไม่ครบถ้ วน อาจ
ส่งผลให้ การวิเคราะห์แนวโน้ ม อาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสารวจหรื อผลผลิตของการ
วิจยั คลาดเคลื่อนได้
5.7 วิธีดาเนินการวิจัยแบบ “เทคนิคเดลฟาย”
มนต์ชยั เทียนทอง (2546: 169-172, 2548: 172), เกษม บุญอ่อน (2552), วณิชชา
แม่นยา (2557) และสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: ออนไลน์) ได้ เสนอบทความวิชาการในหัวข้ อเรื่ อง “การวิจยั แบบ
เทคนิคเดลฟาย” และแสดงทัศนะเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ด้ วยเทคนิคนี ้ พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การกาหนดประเด็นปั ญหาการวิจัย – ควรเป็ นปั ญหาที่ ยัง ไม่มี คาตอบที่
ถูกต้ องแน่นอน โดยการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ นนั ้ ๆ เป็ นผู้ตดั สินใจ
หรื อคาดหวัง ต่อประเด็น ที่ ศึก ษา และมี ความเป็ นไปได้ ที่จ ะนาไปสู่ก ารวางแผนนโยบายหรื อ
คาดการณ์ในอนาคต
2. การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ – ควรศึกษาและหาคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของโครงการวิจยั เกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละศักยภาพของบุคคลที่จะเป็ นกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ การให้ ความ
ร่วมมือและวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเป็ นกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
3. การสร้ างและการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย – ควรศึ ก ษา
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจนได้ ข้อสรุปที่เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่ องมือวิจยั ดังที่มี
ส่วนสาคัญต่อ นิยาม/ขอบเขต/จุดประสงค์ ในการวิจยั โดยจาแนกได้ 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการจัดการข้ อมูล (แบบสอบถามปลายเปิ ด /ปิ ด) และเครื่ องมือทางสถิติวิเคราะห์เบื ้องต้ น
(ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ) และเมื่อสร้ างขึน้ เสร็ จจะต้ องนาไปตรวจสอบความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามแต่ละข้ อว่ามีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ/หรื อ นิยามตัวแปรที่ม่งุ
วัดหรื อไม่ (Item Objective Congruence – IOC) ซึง่ อาจใช้ ประมาณ 3 – 7 คนก็ได้ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ 2 หลักการ ดังนี ้
1. คุณสมบัติของเครื่ องมือวิจัยที่สามารถสื่อความหมายได้ ชัดเจน เข้ าใจ
ตรงกัน มี เ กณฑ์ ในการตรวจสอบและการแปลความหมายคะแนนที่ ชัด เจนเป็ น แบบเดี ย วกัน
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สามารถให้ ผ ลการตรวจและการแปลความหมายสอดคล้ องกัน ไม่ว่าผู้ตรวจจะเป็ นใครก็ตาม
(วรรณี แกมเกตุ, 2551: 219)
2. การสร้ างแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ครัง้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
(มนต์ชยั เทียนทอง, 2548: 172)
2.1 ครัง้ ที่ 1 แบบ “Open-ended Questionnaire” ใช้ ถามประเด็น หรื อ
วางกรอบกว้ าง ๆ ของปัญหาวิจยั
2.2 ครัง้ ที่ 2 แบบ “Rating Scale Questionnaire” ใช้ ถามความคิดเห็น
จากกรอบของปัญหาที่ได้ รับจากครัง้ ที่ 1 (5 ระดับ) โดยส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจัดลาดับความสาคัญหรื อ
คาดการณ์แนวโน้ มในแต่ละข้ อ
2.3 ครัง้ ที่ 3 แบบ “Rating Scale Questionnaire” ใช้ ถามความคิดเห็น
ด้ วยคาถามเดียวกันกับครัง้ ที่ 2 เพื่อยืนยันและเปลี่ยนแปลงคาตอบ (5 ระดับ)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ครัง้ ที่ 2 (นาแบบสอบถามทังหมดมาค
้
านวณค่าสถิติ ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน
ฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ) และนาข้ อคาถามเดิมในชุดเดียวกันนาไปตรวจสอบความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในครัง้ ที่ 3 เพื่อยืนยันหรื อทบทวนความคิดเห็นอีกครัง้ (เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ได้ รับทราบระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุ ปรวมว่า มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
ข้ อความในแต่ละข้ อ และผู้วิจัยจะป้อนข้ อมูลย้ อนกลับ โดยการนาเสนอค่าสถิติแสดงประกอบ
ข้ อมูล 2 กลุม่ ดังนี ้
4.1.1 กลุม่ แรก แบ่งวิธีการนาเสนอเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ค่าสถิตทิ ี่แสดง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจสรุปรวมด้ วย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม หรื อร้ อยละ
เพื่อแสดงความคิดของคนส่วนใหญ่ และ 2) ค่าสถิติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแสดงระดับความสอดคล้ องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความนิยมใช้
สถิติด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หรื อการแจกแจงความถี่หรื อร้ อยละในแต่
ละกลุม่ คาตอบ
4.1.2 กลุม่ สอง เป็ นวิธีการนาเสนอคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่แล้ ว
เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นความสอดคล้ องหรื อความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
คนกับความคิดเห็นของกลุม่
4.2 หากพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) : – ถ้ าค่า IR ต่า แสดงว่า
“สอดคล้ อง” – ถ้ าค่า IR สูง แสดงว่า “ยังไม่สอดคล้ องและต้ องเก็บข้ อมูลอีกรอบ”
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4.3 ครัง้ ที่ 4 (อาจจะเกิดขึ ้น) – แบบ “Rating Scale Questionnaire” ใช้
ถามความคิดเห็นด้ วยคาถามเดียวกันกับครัง้ ที่ 3 เพื่อยืนยันและเปลี่ยนแปลงคาตอบ
4.4 ถ้ าการพิจารณาวิเคราะห์คา่ IR สูง แสดงว่า “ยังไม่สอดคล้ องและต้ องเก็บ
ข้ อมูลอีกรอบ” ในแบบสอบถามครัง้ ที่ 3 โดยนาข้ อความเดียวกันกับแบบสอบถามครัง้ ที่ 2 แต่แสดง
เพิ่มตาแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และเครื่ องหมายแสดงตาแหน่งที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ท่านนัน้ ๆ ได้ ตอบในแบบสอบถามครัง้ ที่ 2 ลงไป แล้ วส่งกลับไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญท่านนัน้ ๆ ได้ ยืนยัน
คาตอบเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงคาตอบใหม่
4.5 โดยปกติการรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคเดลฟายอย่างน้ อยที่สดุ จะต้ อง
ใช้ 2 ครัง้ แต่ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ อย่างไรก็ดี กระบวนการไม่สามารถคาดคะเนได้ ล่วงหน้ าว่าจะต้ อง
ใช้ กระบวนการเก็บข้ อมูลจานวนกี่ รอบ เนื่องด้ วยเหตุผลที่ขึน้ อยู่กับผลข้ อมูลวิเคราะห์ในระดับ
ฉันทามติของกลุม่ ว่าจะสามารถบรรลุผลได้ ในรอบใด
5. การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล – โดยเสนอเป็ นตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล และใช้ สถิตวิ ิเคราะห์เบื ้องต้ น ได้ แก่ ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
5.8 วิธีลดระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลแบบ “เทคนิคเดลฟาย”
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2558: ออนไลน์ ) ได้ สรุ ปวิธี ลดระยะเวลาในการเก็ บข้ อมูลแบบ
“เทคนิคเดลฟาย” ได้ นา่ สนใจ ดังนี ้
1. การใช้ วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดในรอบแรก –
โดยรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุ่มบุคคลในการจัดทาแบบสอบถามปลายเปิ ดในครัง้ ที่ 2
ของเทคนิคเดลฟายแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทา เนื่องจากมีปฏิสมั พันธ์ภายใน
กลุ่มด้ วยเทคนิคระดมความคิดจะทาให้ ได้ ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และมีการแสดงออกถึงการ
อภิปรายในกลุม่ อย่างมีเหตุผล และช่วยลดระยะเวลาในการรอแบบสอบถามกลับคืนในรอบแรก
2. การใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดในรอบแรก
เป็ นเทคนิ ค เดลฟายแบบปรั บ ปรุ ง หรื อ “Ethnographic Delphi Futures Research - EDFR”
พัฒนาขึ ้นโดย จุมพล พูลภัทรชีวนั (2544: 78-79) ด้ วยการสัมภาษณ์ไม่มีการจากัดขอบเขตของ
แนวคิดของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ การสัมภาษณ์แบบเปิ ดและไม่ชี ้นา ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีโอกาสปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และแก้ ไขข้ อมูลที่ให้ สมั ภาษณ์ทาให้ ข้อมูลที่ได้ รับมีความน่าเชื่อถือ
3. การประชุมแบบเดลฟาย หรื อ “Delphi Conference” เป็ นการรวบรวมข้ อมูล
ในลักษณะของการประชุม ซึ่งระหว่างเหตุการณ์ประชุมจะเก็บข้ อมูลซา้ ด้ วยแบบสอบถาม และ
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นาเสนอข้ อมูลย้ อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่ม และขอความกรุ ณาผู้ ให้ ข้อมูลพิจารณาและตรวจสอบ
ความคิดเห็นของตนเองอีกครัง้ พร้ อมกับการสนับสนุนให้ เกิดการอภิปรายกันภายในกลุ่ม การเก็บ
ข้ อมูลในลักษณะนี ้ ไม่สามารถปิ ดบังสถานภาพทางสังคมของผู้ให้ ข้อมูลได้ และพฤติกรรมของผู้ให้
ข้ อมูลสามารถสังเกตได้ ง่าย
4. เดลฟายใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นฐาน หรื อ “Computer-based Delphi” เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลที่ผ่านคอมพิวเตอร์ ผู้ให้ ข้อมูลจะเห็นข้ อมูลของสมาชิกในกระบวนการ โดยไม่
ต้ องอาศัยการสรุปหรื อวิเคราะห์ความคิดโดยผู้วิจยั ซึ่งอาจเกิดความลาเอียง แม้ จะมีความสะดวก
ประหยัด และรวดเร็ว
5. เดลฟายกลุ่ ม หรื อ “Group Delphi” พั ฒ นาขึ น้ โดย Wikin & Altschuld
(1995) ซึง่ จะกาหนดกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ และส่งจดหมายเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการเดลฟาย
กลุ่ม และเมื่อได้ รับการตอบกลับ ผู้วิจัยหรื อผู้ประเมินความต้ องการจาเป็ น (Needs Assessor)
จะส่งแบบสอบถามครัง้ ที่ 1 ไปให้ ก่อนเข้ าร่วมประชุมตามวาระการประชุมที่ได้ กาหนดขึ ้นล่วงหน้ า
อย่างเป็ นทางการ หลังจากนันก่
้ อนหรื อหลังการประชุม ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้ รับแบบสอบถามฉบับที่ 2 และผู้เชี่ยวชาญใช้ ช่วงเวลาระหว่างพักการประชุม 20 นาที ในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ประเมินความต้ องการจาเป็ นขอความร่วมมือไม่ให้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม จากนันรวบรวมข้
้
อมูลคาตอบที่ได้ อย่างรวดเร็ ว จากนันสร้
้ าง
แบบสอบถามครัง้ ที่ 3 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามครัง้ ที่ 3 เสร็ จเรี ยบร้ อย ผู้ประเมิน
ความต้ องการจ าเป็ นจะนาข้ อเสนอแนะหรื อประเด็นที่ มีผ้ ูไม่เห็นด้ วยมาพิจารณาร่ วมกันแบบ
เผชิญหน้ า เพื่อหาข้ อสรุป ทังนี
้ ้ วิธีการแบบนี ้ จะนาการอภิปรายโดยผู้อานวยความสะดวก มีการ
เปิ ดเผยความคิดเห็น และใช้ วิธีการสร้ างฉันทามติที่ปราศจากการแสดงอารมณ์ของผู้ให้ ข้ อมูล ไม่
ว่าจะเป็ นอารมณ์โกรธหรื อใดๆ ก็ตาม และในบางครัง้ จะไม่สามารถหาฉันทามติได้ จากเทคนิคนี ้
แต่ก็มีข้อมูลเหตุผลที่ผ้ เู กี่ยวข้ องสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนหรื อกาหนดนโยบายได้
5.9 ประเภทของงานวิจัยที่เหมาะสมกับ “เทคนิคเดลฟาย”
หลักการของเทคนิคเดลฟายและคุณลักษณะเด่น เป็ นเหตุผลหนึ่งที่นามาใช้ ใน
กระบวนการวิ จัย ในหลายแขนง ดัง ที่ Weatherman & Swenson (1974: 109 อ้ างถึง ใน ส านัก
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ยนการสอน (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐ าน
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2558: ออนไลน์ ), ประยูร ศรี ประสาธน์ (2550: 60) และ ใจทิพย์ เชือ้ รัตน์
พงษ์ (2550) ได้ สรุปประเภทของการวิจยั ที่อาจใช้ ในเทคนิคเดลฟาย ดังนี ้
1. การวิจยั เพื่อที่จะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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2. การตรวจสอบกลวิธี ในการปฏิ บัติ (Strategy Probe) เพื่อให้ มีทางเลื อก
หลาย ๆ ทาง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงเหตุผลในการตอบ
3. การตรวจสอบความนิ ย ม (Preference Probe) โดยที่ ผ้ ู วิ จั ย จะต้ อง
พยายามตังค
้ าถาม เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตอบในสิ่งที่เห็นว่าควรจะเป็ นมากกว่าสิ่งที่จะเป็ นจริง ๆ
4. การยอมรั บสภ าพ ที่ เป็ นอยู่ (Perceptions of a current situation)
โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทที่แตกต่างกันของคนอาชีพหนี่งในทัศนะของกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
5. ปั ญหาที่ยงั ไม่มีคาตอบที่ถกู ต้ องแน่นอน โดยรวบรวมการตัดสินแบบอัตต
วิสยั (Subjective Judgements) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ
6. ปั ญ หาที่ จ ะทาการวิจัยต้ องการความคิดเห็นหลากหลายด้ าน โดยเก็ บ
ข้ อมูลประสบการณ์และความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ
7. ผู้ทาการวิจยั ไม่ต้องการให้ ความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ละคนได้ รับผลกระทบ
หรื อมีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินปัญหานัน้ ๆ
ตอนที่ 6 การพัฒนา “รู ปแบบ”
“รู ปแบบ” ถื อได้ ว่าเป็ นรู ปธรรมของความคิดที่เป็ นนามธรรมที่ บุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น คาอธิบายเป็ นแผนผังไดอะแกรมหรื อแผนภาพ เพื่อช่วยให้ ตนเองและ
ผู้อื่นสามารถเข้ าใจได้ ชัดเจน (ทิศนา แขมมณี , 2545: 218) ส่วนคาว่า “แบบจ าลอง” เป็ นการย่อ
ปรากฏการณ์จริงให้ เล็กลงและสร้ างความเข้ าใจถึงสภาพการณ์ตา่ ง ๆ ปรากกฏการณ์ และพฤติกรรม
ที่สงั เกตจากบุคคล ซึ่งนักวิจยั จะวางแผนกรอบแนวคิดให้ เข้ าใจง่าย ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่ก็
ทาให้ ผ้ วู ิเคราะห์ได้ เห็นคุณลักษณะของความเป็ นตัวแทนของความจริ งหรื อมิติที่สาคัญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กรหรื อโครงการบางประเภท (Smith et. al, 1980: 6-8: Daft, 1992: 20) และการให้
นิยามกับคาว่า “รูปแบบ” มีคาอื่นอีกเช่น โมเดล ต้ นแบบ ตัวแบบ หุน่ จาลอง และแบบจาลอง เป็ นต้ น
จะให้ คาเรี ยกที่แตกต่างกันในศาสตร์ แต่ละแขนง จึงขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและการพัฒนา
รูปแบบโดยลาดับดังนี ้
6.1 ความหมายของคาว่า “รูปแบบ”
6.2 ประเภทของ “รูปแบบ”
6.3 องค์ประกอบของ “รูปแบบ”
6.4 คุณลักษณะที่ดีของ “รูปแบบ”
6.5 การประเมิน “รูปแบบ”
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6.6 การพัฒนา “รูปแบบ”
6.1 ความหมายของคาว่ า “รู ปแบบ”
คาว่า “รู ปแบบ ต้ นแบบ และ/หรื อ โมเดล” นันมี
้ นกั วิชาการให้ ความเห็นที่คล้ าย
และแตกต่า งกัน พอสมควร และการให้ ค วามหมายเหล่า นัน้ จะครอบคลุม การให้ ค วามรู้ ด้ าน
ศึกษาศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ฐานแนวคิดทางมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน
สังคมศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นส่วนใหญ่ ประมวลการจาแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี ้
(Keeves, 1998: 559: อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2546: 31: อุทุมพร จามรมาร (2541: 22): ถวัลย์รัฐ วร
เทพพุฒิพงษ์ , 2540: 21-23)
1. ลักษณะทางโครงสร้ าง เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างชุดของ ปั จจัยหรื อตัวแปร
ต่า ง ๆ หรื อ องค์ ป ระกอบส าคัญ ในเชิ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ มี เ หตุผ ล เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจจาก
ปรากฏการณ์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยเฉพาะ เช่น รู ปแบบหรื อ ต้ นแบบทางการบริ ห ารจัด การ
(โครงงานและโครงการ) เป็ นต้ น
2. ชุดของทฤษฎี เป็ นองค์ความรู้ ที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity)
และความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพื่อที่จะกาหนดและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ วย
วิธีการทางสถิติวิเคราะห์/วิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยเสนอเป็ นโครงสร้ างทางทฤษฏี องค์ประกอบ
และเงื่อนไขการนาไปประยุกต์ใช้ เช่น ทฤษฎีการพัฒนาฟื ้นฟูป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทฤษฎีการอนุรักษ์ และพัฒนาป่ าชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ แนวทางการสร้ างวงจรของ
ระบบนิเวศน์ด้วยการปกปั กษ์อนุรักษ์ และขยายพันธ์ไม้ ป่าชายเลน เป็ นต้ น
3. อุดมคติ เป็ นความเชื่อทางความคิดที่ผ่านการศึกษาวิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพและ
ปริ ม าณ เพื่ อทดสอบกระบวนการคิดของผู้เสนออุดมคตินัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่ง ที่ ม นุษย์
ต้ องการทางรู ปธรรมและนามธรรม แต่ท้ายที่สดุ ก็เป็ นเพียงลักษณะที่พึงประสงค์ /ปราถนา/อาจมี
ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ โดยใช้ เ หตุผ ลข้ อ มูล และฐานคติม าประกอบกัน เช่น การพัฒ นา
เครื อข่ายบัณฑิตในอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสร้ างฝันสูค่ วามสาเร็ จด้ วยการ
เปิ ดเวปขายออนไลน์ เป็ นต้ น
4. แบบจาลอง เป็ นแบบอย่างที่เหมือนของจริ งทุกอย่าง แต่มีลกั ษณะเล็กลง/
โดยย่อ/ใหญ่กว่าปกติ เช่น การสร้ างแบบจาลองสามมิติ การประยุกต์ใช้ แบบจาลองทางสถิติ เพื่อ
หาส่วนผสมของคอนกรี ตบล๊ อกที่มีต้นทุนการผลิตต่า เป็ นต้ น
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6.2 ประเภทของ “รู ปแบบ”
งานวิจยั เป็ นจานวนมากนิยมอ้ างอิงมโนทัศน์ของ Keeves (1997: 386-394) และ
Steiner (1988: 108 อ้ างถึ ง ใน ฉลาด จั น ทรสมบั ติ , 2550: 98) ในการก าหนดรู ป แบบทาง
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เสียส่วนใหญ่ พอสรุปสังเขปดังนี ้
Keeves (1997, 1988: 561-565) ได้ ต่ อ ยอดฐานแนวคิ ด จาก Caplan and
Tutsuoka (1964) ที่เน้ นความคิดกับโครงสร้ างคนละความหมายที่ได้ จากการตีความ ผู้วิจยั คนใดก็
ตามต้ อ งท าการทดสอบและสัง เกตจนเป็ นที่ แ น่ชัด ตามวิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ จ าแนกได้ 5
ลักษณะ ดังนี ้
1. รูปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) เป็ นการนาวิธีอปุ มาอุปมัยหรื อ
เทียบเคียงปรากฏการณ์อย่างน้ อย 2 เหตุการณ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจสิ่งที่เป็ นรูปธรรมไปสู่รูปแบบ
ความคิ ด ที่ แ สดงออกในลัก ษณะนามธรรม พบมากในงานวิ จัย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
2. รู ปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็ นการใช้ ภาษาสื่อสารทางการพูด
และการเขี ย นในรู ป แบบของการบรรยาย อธิ บ ายความปรากฏการณ์ ที่ ศึก ษา เพื่ อ กล่ า วถึ ง
โครงสร้ างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษาในปรากฏการณ์ตา่ ง
ๆ ที่เกิดขึ ้น พบมากในงานวิจยั ทางศึกษาศาสตร์ ในสาขาการบริหารการศึกษา งานวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
3. รูปแบบเชิงแผนผังความคิด (Schematic Model) เป็ นการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีและข้ อเท็จจริ ง และพิสูจน์ได้ ถึงความคิดที่สื่อสาระ (Content) ผลลัพธ์ ทางความคิด และ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลผ่านวิธีการคิด พบมากในงานวิจยั ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญา (The Structure of Intelligence) และแบบจาลองทาง
ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking Model)
4. รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (Mathematic Model) เป็ น สมการหรื อ สูต รทาง
คณิตศาสตร์ ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรศึกษา และเป็ นรูปแบบที่เกิดขึ ้นภายหลังที่ได้ ศึกษา
รูปแบบเชิงภาษาเสร็จสิ ้น พบมากในงานวิจยั ทางจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
5. รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) เป็ นเทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใน
เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรที่ศึกษาด้ วยเทคนิค Path Analysis เพื่อนาผลกระบวนการวิเคราะห์
ทางรู ปแบบเชิงภาษาให้ เกิดความชัดเจนอีกระดับหนึ่ง โดยมีการกาหนดสมมติฐานการวิจยั ก่อน
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ล่วงหน้ า และเมื่อเสร็ จสิ ้น จึงต้ องนาผลการวิเคราห์เชิงเหตุแ ละผล นามาอธิบายรายละเอียดด้ วย
ภาษา แผนภูมิ แกรนท์ชารต และรูปภาพ พบมากในงานวิจยั ด้ านศึกษาศาสตร์
Smith et al. (1988) ได้ เสนอรูปแบบ จาแนกไว้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. รู ปแบบเชิ ง ปฏิ บั ติ (Practical Model or Model-of) เป็ นการประเมิ น
สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปขององค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน แบบมีสว่ นร่วม และมีรูปแบบการแสดงออกทาง
ความคิดในแบบจาลองทางกายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ แบบจาลองภาพอากาศยาน เป็ นต้ น
2. รู ป แบบเชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็ น แบบจ าลองที่
สร้ างขึ ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและข้ อเท็จจริงในสภาพแวดล้ อมที่ปรากฏ และหลักทฤษฎีมิใช่
รู ปแบบหรื อแบบจาลอง แต่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของลักษณะทางโครงสร้ างต่าง ๆ ที่มี
องค์ประกอบร่วมกัน
6.3 องค์ ประกอบของ “รู ปแบบ”
งานวิจยั เป็ นจานวนมากนิยมอ้ างอิงมโนทัศน์ของ Keeves (1997: 386-394 อ้ าง
ถึงใน ทิศนา แขมณี, 2545: 218) ทาคาโอะ มิยากาวะ (1986: 15 อ้ างถึงใน วิมล จันทร์ แก้ ว, 2555:
80-81) ในงานวิจัยที่ จาเป็ นต้ องมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาวิจัยจนได้ “องค์ประกอบ” ของ
รูปแบบที่ดี พอสรุปสังเขปดังนี ้
1. Prediction แสดงให้ เห็ น แนวทางการท านายผลที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ด้ วยการ
ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกตหรื อประสบการณ์จริงแบบพื ้นฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. Causal Relationship แสดงความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ างที่ มุ่ง อธิ บ ายเชิ ง
สาเหตุและผลของตัวแปรที่ศกึ ษา/ปรากฏการณ์/เรื่ องราว
3. Imagination, Concept and Interrelations แสดงกลไกเชิ ง เหตุ ผ ลของ
ปัญหาการวิจยั ที่มงุ่ แสวงหาคาตอบด้ วยการสร้ างจินตนาการ ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์
ทางมิ ติของความคิด ที่ มี ส่วนส าคัญในกระบวนการขยายขอบเขตประเด็น วิเ คราะห์ วิจัย เพื่ อ
สืบเสาะแสวงหาความรู้เสริม
4. Structural Relationship-oriented rather than Associative Relationship
แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างตามเป้าหมายในการวิจยั มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยงหรื อ
ภาพรวม ที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตสิ่งที่ต้องการค้ นหา
6.4 การประเมิน “รู ปแบบ”
การวิ จัย ใดก็ ต ามที่ มุ่ง แสวงหารู ป แบบและองค์ ป ระกอบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
โครงสร้ างบนฐานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เพื่อบรรยายสิ่งที่เป็ นผลลัพธ์ ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้ วยการอาศัยรู ปแบบ/ต้ นแบบ การดาเนินกิจกรรมในองค์กร/โครงการ จึง
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เป็ นสิ่งที่แสดงความรู้ เบื ้องต้ นและความรู้ เชิงลึก ดังที่ Maduas, Scriven & Stufflebeam (1983:
399-402 อ้ า งถึ ง ใน วิ ม ล จัน ทน์ แ ก้ ว , 2555: 81) ได้ เ สนอทัศ นะเกี่ ย วกับ แนวทางการประเมิ น
รูปแบบที่นา่ สนใจ ประมวลความคิดเห็นดังกล่าวได้ ดงั นี ้
1. การประเมินความเป็ นไปได้ ของมาตรฐานของรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
การนาไปสูภ่ าคปฏิบตั จิ ริง
2. การประเมินด้ านประโยชน์ทางการตอบสนองต่อมาตรฐานความต้ องการ
ของกลุม่ เป้าหมายที่จะนารูปแบบไปใช้
3. การประเมินด้ านความเหมาะสมทางกฎหมายและคุณธรรม
4. การประเมินความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือ เกี่ ยวกับมาตรฐานทางเนื ้อหา
และมาตรฐานทางปฏิบตั ใิ นระดับองค์กร/สากล
นอกจากนี ้ การพัฒนารู ปแบบทางการบริ หารจัดการในทางสังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ จะพบว่า สถิติวิเคราะห์เชิง ปริ ม าณมี ส่วนช่วยในการพิจ ารณาวิเคราห์ ความ
ถูกต้ อง ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของผลลัพท์ทางข้ อมูลวิจยั ที่ได้ ร่วมกับการประกอบการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุณ ภาพไปด้ ว ยกัน ด้ ว ยเหตุผ ลที่ ว่า รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึน้ จะต้ อ งอธิ บ ายโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุแ ละผลของเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา จนน าไปสู่ ก ารสร้ างแนวความคิ ด ใหม่ ห รื อ
ความสัมพันธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ตามกรอบทฤษฎีที่นามาประยุกต์
6.5 การพัฒนา “รู ปแบบ”
จากฐานแนวคิดในการพัฒ นา “รู ปแบบ” ของนักวิช าการส าคัญ เช่น Steiner
(1990: 108), Keeves (1997), วิมล จันทน์แก้ ว (2555) และ ฉลาด จันทรสมบัติ (2550) ช่วยให้
การจัดระบบความคิดที่ผ้ ูวิจัยโครงการต่าง ๆได้ ตระหนักถึงการกาหนดมโนทัศน์ที่เกี่ ยวข้ องกับ
คาถามหลักที่จะนามาทาการวิจยั ได้ แก่ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ วิธีการของการได้ มาซึ่งรู ปแบบ
ผลลัพท์ของสิ่งที่ค้นพบ และแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ที่มีความเป็ นนามธรรมสูงจนนาไปสู่
นวัตกรรมใหม่ทางการคิดของผู้เป็ นนักวิจัย พอสรุ ปภาพประกอบของขันตอนการสร้
้
างหรื อการ
พัฒนา “รูปแบบ” ดังภาพล่าง
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มโนทัศน์
(Concepts)

การวัด

ตัวแปร
(Variables)

ผลลัพธ์ของการทานาย
(Solution)

ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร

คาทานาย

ข้อเสนอ
(Propositions)

รู ปแบบ
(Models)

ภาพประกอบที่ ขันตอนการสร้
้
าง/พัฒนา “รูปแบบ”
วิธีการวิจัยโดยใช้ รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ นัน้ จาเป็ นที่จะต้ องผ่านกระบวนการ 2
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การสร้ าง/พัฒ นา “รู ป แบบ” เป็ นขัน้ ต้ น ของการน าร่ า งโครงความคิ ด /
โครงงาน จากการปริ ทรรศน์วรรณกรรมสารวจที่ได้ ด้วยการจัดลาดับเชิงโครงสร้ าง องค์ประกอบที่
เป็ นเกณฑ์คร่าว ๆ (Propositions) จากนันจึ
้ งนาโครงงานพัฒนาให้ เป็ นร่ างต้ นแบบ ปรับปรุง และ
แก้ ไข โดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากข้ อมูลสารสนเทศอีกครัง้ ตรวจสอบซ ้า ๆ เพื่อทบทวน
ความเชื่ อมั่นในกระบวนการเดิมที่ ใช้ หาคาตอบ หรื อข้ อเสนอแนะจากผลงานวิจัยผู้อื่นที่ ใ ห้ ทิ ศ
ทางการพิสจู น์ร่างโครงงานที่สร้ างขึ ้นไว้ จึงดาเนินการคัดเลือกองค์ประกอบ/ตัวแปรย่อยอื่นที่เกิน
จากขอบเขตสิ่งที่ศกึ ษา
2. การทดสอบหาค่า ความตรงเชิ ง เนื อ้ หาความสัม พันธ์ ท างองค์ป ระกอบที่
ก าหนดขึน้ เป็ น รู ป แบบ (Validity) หรื อ ระบบของหน่ว ยโครงสร้ างหลัก -รอง และรู ป แบบแนว
ทางการบริ ห ารจัด การ ซึ่ง เป็ น การน าข้ อ เสนอโครงงาน/ร่ า งโครงความคิ ด (ชั่ว คราว/รอการ
ตรวจสอบ) สู่กระบวนการจัดกระทากับข้ อมูล ดังที่กาหนดไว้ ในระเบียบวิธีวิจยั เพื่อ ประเมินความ
คิดเห็นของผู้เ ชี่ ยวชาญในระดับของความเหมาะสมของเนื อ้ หา/อิ ทธิ พ ลทางองค์ประกอบเชิ ง
ทฤษฎี/ระบบโครงสร้ างหลัก-รอง และในระดับของความเป็ นไปได้ ของรูปแบบแนวทางการบริ หาร
จัดการที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ลงสู่แผนปฏิบตั ิการ บางครัง้ อาจต้ องมีการ
ทดลองประสิทธิภาพของ “รู ปแบบ” กับ “สภาพแวดล้ อมจริ ง ” เพื่อให้ รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความ
สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือ
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ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาได้ สารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องใกล้ เคียงกับ
บริ บทพื น้ ที่ เ ป้าหมายด้ า นการพิพิธ ภัณฑ์ พบว่า ปั จ จุบันได้ มี ผ้ ูศึกษาวิจัย ความเป็ นไปได้ ข อง
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ยงั ค่อนข้ างน้ อย (รวมถึงการพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์) แต่มีเอกสารและ
งานวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการจัดตังและการบริ
้
หารจัดการพื ้นที่ของพิพิธภัณฑ์พอสมควร ทังนี
้ ้ การ
ตรวจสอบฐานข้ อมูลการจัดการสารสนเทศในหมวดงานวิจัยวิทยานิพนธ์ (พิพิธภัณฑ์ ) มีไม่ถึง
จานวน 1000 เรื่ อง ทัง้ ๆ ที่มี การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในประเทศไทยในปั จจุบนั
และการใช้ จา่ ยเพื่อการลงทุนกิจการด้ วยงบประมาณของแผ่นดินไทยที่มีมลู ค่าสูง จึงเป็ นสิ่งที่แสดง
ให้ เห็นถึงการแสวงหาโอกาสทางเป้าหมายกับการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอื่น ๆ (ภาครัฐ
และภาคเอกชน) และวิเ คราะห์ โครงงานก่อนที่ จ ะสรุ ปเป็ นผลข้ อมูลการวิจัยในประเด็นระบบ
โครงสร้ างของการบริ หารและกรอบความคิดของแนวทางในด้ านการบริ หารจัดการ ฯลฯ ที่เสนอ
สาระสาคัญในข้ อเสนอโครงร่ างของรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ นนั ้ ๆ เพราะเป็ นการลงทุนด้ าน
งบประมาณ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาธารณะ จะนาไปสู่การวางแผนวิธีดาเนินการวิจยั ด้ วยหลักการ
ประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในการวางแผนโครงการที่เหมาะสมต่อไป
ในการเสนอกรอบแนวคิดเชิง ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เป็ น แบบจาลอง
แสดงโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และพัฒนา “รู ปแบบ
การจัดตัง้ พิพิธ ภัณ ฑ์ บริ ษัทการบินไทย” ผนวกกับ ทิศทางในการพิจ ารณาเชิ ง ส ารวจเกี่ ยวกับ
ข้ อเท็จจริ ง ทัศนคติ และความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ของ “ความสัมพันธ์ ทางองคาพยพในระบบ
วงจรชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรวัฒนธรรมกับปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการวางแผน
ระบบโครงสร้ างการบริ ห ารจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นปั จ จุบัน ” ที่ ไ ด้ บูร ณาการวิ ถี ข องแนวคิด และ
หลักการพื ้นฐานจากเอกสาร ตารา บทความวิจยั สารสนเทศจากแหล่งความรู้ หลากหลายและ
ภายในระบบสารสนเทศจากแหล่งความรู้ขององค์กรธุรกิจการบิน แบ่งเป็ น 3 หมวด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. รูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
เฉลิ ม ชั ย ห่ อ นาค (2540) ได้ ให้ แนวทางการเตรี ยมการส าหรั บพิพิธ ภัณ ฑ์ ใ น
อนาคตว่า ไม่ควรยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีโลกานุวตั ร โดยเริ่ มต้ น
ด้ วยการวิเคราะห์ทบทวน 3 ประการ คือ 1. ทบทวนให้ เกิดความแน่ชดั ด้ านปั ญหาของประเทศ ซึ่ง
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อาจกาหนดโดยหยาบ ๆ เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับครอบครัวหรื อ
ตัวบุคคล และ 2. ทบทวนบทบาท กิจกรรม นิทรรศการ การดาเนินงานในอดีต และขีดความพร้ อม
ของตน โดยนาเอาข้ อสรุ ปจากทัง้ 2 ข้ อที่กล่าวมา เพื่อวางสถานภาพ (Position) ของตน เพื่อให้ ร้ ู
บทบาทและหน้ าที่
ธั ญ ญา น่ ว มด้ ว ง (2538) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การนาเสนอรู ปแบบการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน จังหวัดอ่างทอง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พืน้ บ้ าน จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญ ของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ พื น้ บ้ าน และต้ องการให้ มี การจัดตัง้ อย่างยิ่ง เพราะเป็ น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ โดยให้ ขึ ้นตรงต่อจังหวัด และมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด เป็ นแกนนาในการจัดตัง้ ซึ่ง
จะต้ องมี การประชาสัมพันธ์ ก่อนและหลั งการจัดตัง้ โดยอาศัยสื่อทุกรู ปแบบ ด้ านการให้ ความ
ร่วมมือส่วนใหญ่จะช่วยในด้ านการประชาสัมพันธ์และแนะนาแหล่งบุคคลที่จะบริ จาควัตถุสิ่งของ
เพื่อจัดแสดง ด้ านการบริ หาร การดาเนินการ เห็นว่าควรเป็ นในรู ปคณะกรรมการที่มีตวั แทนจาก
ประชาชนที่มีความสนใจในด้ านศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับแกนนาในการจัดตัง้ โดยมีอิสระในการ
บริ หาร ดาเนินการแบบเอกชน เนื ้อหาในการจัดแสดงจะต้ องแสดงถึงเอกลักษณ์ในท้ องถิ่น และ
เห็นด้ วยกับการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน โดยจะต้ องใช้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่จดั แสดงเป็ นสาคัญ”
อารี ย์ อั ศ วนุ ภ าพ (2531) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การนาเสนอรู ปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยอาศัยข้ อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริ หาร นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ใช้ บริ การพิพิธภัณฑ์หรื อศูนย์วัฒ นธรรม ผลการวิจัยพบว่า 1. คณะกรรมการดาเนินงานจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรมาจากประชาชนในชุมชนท้ องถิ่น เพราะเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ในจังหวัดและส่วนกลางที่เกี่ยวข้ อง 2. อาคารและสถานที่ตงั ้ ควรเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่
สร้ างขึน้ โดยเฉพาะ และตังอยู
้ ่ในสถานที่ที่ เป็ นศูนย์กลางของชุมชน 3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรมี
เนื ้อหาการแสดงในด้ านวิถีทางการดาเนินชีวิต และพัฒนาการความเป็ นมาของท้ องถิ่นเสนอในทุก
แห่ง 4. เทคนิคในการจัดแสดง ควรใช้ วิธีการแสดงด้ วยวัตถุที่เป็ นของจริ ง มีคาบรรยายประกอบ
และจัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วม โดยจัดนิทรรศการในลักษณะที่ต้องมีสว่ นร่วมในการให้ เกิดการ
แสดงในเรื่ องนัน้ ๆ 5. การจัดบริ การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูชม ควรมีการจัดบริ การน าชม
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แนะนารายละเอียดในพิพิธภัณฑ์ การจัดป้ายแผนผังบอกทิศทาง การมีเอกสารประกอบ การชม
พิพิธภัณฑ์ และการจัดบริ เวณที่พกั ผ่อนภายในพิพิธ ภัณฑ์ 6. การดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ ควร
ดาเนินงานโดยหน่วยงานราชการภายในท้ องถิ่นนัน้ ๆ และควรแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ฝ่ ายคือ
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายเทคนิค (7) งบประมาณ ใช้ งบประมาณแผ่นดิน เงินบริ จาคจาก
เอกชน และการจัดกิจกรรมหารายได้ และ (8) การประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ อย่าง
ต่อเนื่อง และควรใช้ สื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อทางวิทยุและโทรทัศน์มากที่สดุ
ธวัชชัย ผลเพิ่ม (2523) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบจาลองการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
การศึกษาจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของนักเรี ยนนักศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษา เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑ์ และประชาชนทัว่ ไปที่มีผลต่อการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัด
และเพื่ อเสนอแบบจ าลองการจัดตัง้ พิ พิ ธ ภัณฑ์ การศึกษาจัง หวัด ผลการวิ จัยพบว่ า 1. ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การศึกษาเป็ นโครงการที่มีประโยชน์ แต่อาจมี
อุปสรรคในเรื่ องงบประมาณ และเห็นว่าโครงการเป็ นที่น่าสนใจ และควรจะรี บดาเนินการทันที 2.
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ปั ญหาสาคัญในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การศึกษาคือ รัฐบาลไม่ให้
ความสนใจสนับสนุนเท่าที่ควรในด้ านงบประมาณ และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัด และ 3. ในการตรวจรับรองร่ างแบบจาลอง ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าแบบจาลองการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัดอยู่ในขัน้ “ดี”
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความต้ องการจาเป็ นเกี่ยวกับครู
พบว่า การประเมินความต้ องการจาเป็ นส่วนมากเป็ นความต้ องการจาเป็ นเกี่ยวกับตัวครูโดยตรง
วิธีการที่ใช้ ในการวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ นส่วนใหญ่ใช้ การวิจยั สารวจ หรื อวิจยั บรรยาย
และหลายงาน วิจยั ใช้ วิธีวิจยั แบบพหุวิ ธี (Multi Method) โดยมีทงการส
ั้
ารวจด้ วยแบบสอบถาม
สัมภาษณ์ ใช้ ข้อมูลทุติยมาน การจัดกลุ่มสนทนา การสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในการ
วิจยั การประเมินความ ต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาครู ผ้ สู อนด้ านการจัดการเรี ยนรู้ คิดวิเคราะห์
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีสารวจด้ วยแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย เป็ น
วิธีการที่สะดวก เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นมาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบตามค าถาม
เหมือนกัน สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล (เชาว์ อินใย, 2543 : 193) สอดคล้ องกับสุวิมล ว่อง
วาณิช (2548 : 213) ที่กล่าวว่าวิธีการ สารวจด้ วยแบบสอบถาม เป็ นวิธีการวิจยั ที่นิยมใช้ เพราะ
กระบวนการเก็บข้ อมูลดาเนินการได้ ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
การประเมินความต้ องการจาเป็ น ในการพัฒนาครูผ้ สู อนด้ านการจัดการเรี ยนรู้ คิด
วิเคราะห์ ในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยประเมิ นความต้ องการจ าเป็ นตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy
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model) ซึง่ มีความสาคัญและเหมาะสม เนื่องจากในการประเมินความต้ องการจาเป็ น ควรมีการวิจยั
เพื่อศึกษาสภาวะเป็ นความแตกต่างก่อน เพื่อระบุความต้ องการจาเป็ นทังหมดและเลื
้
อกเฉพาะความ
ต้ องการจาเป็ นที่สาคัญมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ ปัญหา ทังนี
้ ้การจัดการเรี ยนรู้คิดวิเคราะห์ที่จะ
ประสบความสาเร็ จ ต้ องอาศัยทังความรู
้
้ ในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ หรื อ
การปฏิบตั ิจริ งของครูผ้ สู อนและเจตคติการจัดการเรี ยนรู้ เจตคติที่ดีย่อมส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดนี ้ก็เป็ นเงื่อนไขสาคัญเงื่อนไขหนึ่งที่จะไปสู่ความสาเร็ จของการจัดการเรี ยนรู้คิดวิเคราะห์
ได้ เพราะการมีเจตคติที่ดีย่อมส่งผลให้ ครูผ้ สู อนปฏิบตั ิได้ ดีด้วยการ ปฏิบตั ิของครูสามารถสะท้ อนได้
จากผลที่เกิดกับผู้เรี ยนเพราะผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ มากน้ อยแค่ไหน นันส่
้ วนหนึ่งมาจากการจัดการ
เรี ยนรู้ ของครู ความหลากหลายของวิธี การเรี ย นรู้ การรู้ จักและการใช้ เทคนิค รู ปแบบการสอน
เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้คิดวิเคราะห์ให้ ความสาคัญกับเทคนิค วิธีการที่นามาใช้ และบทบาทของ
ผู้เรี ยนในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ในการประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาครู ด้านการ
จัดการเรี ยนรู้ คิดวิเคราะห์จึงควรประเมินในทุกด้ านที่กล่าวมา และการจัดการเรี ยนรู้ คิดวิเคราะห์
แม้ ว่าจะดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ วก็ตาม แต่ยังเป็ นเรื่ องที่มีการนาไปปฏิบตั ิน้อย ภูมิหลังของ
ครูผ้ สู อนจึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาบุคคลให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็ นการพัฒนาที่
ตรงตามสภาพความต้ องการจาเป็ นที่แท้ จริง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจขนาดของโรงเรี ยนและระดับช่วงชัน้
ที่สอนต่างกัน จะมีความต้ องการจาเป็ นที่แตกต่างกันหรื อไม่
บุ รี บู ร วั ฒ น์ (2543) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อง “รู ป แบบและการด าเนิ น งาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุ ลราชธานี” ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ง ชาติอุบลราชธานี มี ห้องการจัดแสดง 10 ห้ อง เน้ นการจัดแสดงประวัติศาสตร์ โบราณคด
ส่วนมากใช้ ของจริ งนามาจัดการแสดง โดยนาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุตงแสดงบนแท่
ั้
นฐา นในตู้
กระจก เช่น พระพุทธรูป ตัวอย่างหิน แร่ ศิลปหัตถกรรมในครัวเรื อน ผ้ า รองลงมาเป็ นรูปภาพและ
แผนที่ ภาพลายเส้ น หุ่นจาลอง เช่น หุ่นจาลองการเล่นดนตรี พื ้นเมือง ผาแต้ ม และมีการสาธิตการ
ทอผ้ า การหลอมเครื่ องทองเหลืองบ้ านปะอาว
การดาเนินงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี แบ่งออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ
งานวิชาการ บริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑ์ งานรักษาความ
ปลอดภัย และงานธุรการและพัสดุ ปั ญหาในการดาเนินงานคือ ประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
พิพิธภัณฑสถานทาให้ ไม่สามารถระดมบุคคลในท้ องถิ่นเข้ ามาร่ วมงานได้ ทาให้ เกิดปั ญหาด้ าน
วิชาการ เช่น ไม่มีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั การจัดนิทรรศการพิเศษและชัว่ คราว และปั ญหาด้ านงาน
คลังพิพิธภัณฑ์ การลงทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน

105
พันธ์ ทพ
ิ ย์ จันทิมาตย์ (2553) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “แนวทางการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนผึ ้ง อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ” ผลการวิจัย
พบว่า การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีปัญหาในด้ านการขาดความรู้ความสามารถด้ านการ
บริ หารจัดการ ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื ้นที่ไม่มีความต่อเนื่องใน
การบริ หารจัดการและขาดงบประมาณในการบริ หารจัดการ ไม่ได้ รับความสนใจจากประชาชนใน
พืน้ ที่ และแนวทางการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เห็นว่าต้ องมีการบริ หารจัดการในรู ปแบบของ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยแต่งตังจากผู
้
้ นาชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื ้นที่ /นอกพื ้นที่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้อาวุโส นักวิชาการด้ านวัฒนธรรมท้ องถิ่น ส่วน
ราชการในพื ้นที่ ผู้แทน จากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้นาศาสนา เป็ นต้ น ต้ องมีการประสานขอคาปรึกษา
และคาแนะนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อมาอบรมให้ ความรู้เรื่ องการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ใน
ด้ านต่าง ๆ และเป็ นศูนย์กลางในการดึงให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการพัฒนา
2. โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ชาญวิทย์ แสนสุข (2541) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบิน
และอวกาศแห่งชาติ” ผลการวิจยั พบว่า โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ ที่
ได้ รับการตรวจรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ วนัน้ มีปรัชญาการดาเนินงาน คือ การเรี ยนรู้อดีต ศึกษา
ปั จจุบนั ก้ าวทันโลก ปณิธาน คือ การเป็ นผู้ประสานงานในการจัดเก็บ ตังแสดงมรดกทางการบิ
้
น
และอวกาศ และสร้ างเสริ ม อุด มการณ์ ใ ห้ เ ยาวชนรั ก ในการบิน เป้า หมายในการด าเนิ น งาน
ให้ บริ การเยาวชน ผู้สนใจเฉพาะเรื่ อง นักท่องเที่ยว และชาวต่างประเทศ เป้าหมายระยะเวลา
ดาเนินการมี 3 ระยะ คือ ศึกษาความเป็ นไปได้ ออกแบบก่อสร้ าง และบริหารจัดการเปิ ดดาเนินการ
โดยในระยะ 5 ปี แรก เป็ นผู้ประสานงานตังแสดง
้
ต่อไปดาเนินการจัดเก็บ อนุรักษ์ และตังแสดง
้
ระยะสุดท้ ายขยายเครื อข่ายออกไปสู่ภูมิภาค นโยบายของพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ
ครอบคลุมด้ านบริ หารวิชาการ และเทคนิค โครงสร้ างการจัดหน่วยงานเป็ นแบบอิสระจากระบบ
ราชการ ดาเนินงานภายใต้ คณะกรรมการ แบ่ง สายงานออกเป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
วิช าการ และฝ่ ายเทคนิค บุค ลากรที่ จ ะบรรจุในขัน้ ต้ นจ านวน 44 คน โครงการนี อ้ ยู่บริ เ วณฝั่ ง
ตะวันตกของถนนพหลโยธิ น ใช้ ที่ดินบางส่วนบริ เวณพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศเป็ นสถานที่
ก่อตัง้ ใช้ งบประมาณในการดาเนินการก่อสร้ าง อาคารจัดแสดง ติ ดตังเครื
้ ่ องมืออุปกรณ์ และ
ตกแต่งสถานที่จานวน 150, 172, 700 บาท (หนึ่งร้ อยห้ าสิบล้ านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้ อย
บาทถ้ วน) มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี
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โชค ไกรเทพ (2549) ได้ ทาวิจยั เรื่ อง “โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน (ไทย-รา
มัน) จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจยั พบว่า โครงการนี ้มีปัจจัยสนับสนุนที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ ซึ่ง
เป็ นจุดแข็งที่เกิดจากความพร้ อมของพื ้นที่หลายประการ เช่น ความพร้ อมด้ านสถานที่คือ อาคาร
สาหรับใช้ เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ มีอาคารโบราณหลายหลังเป็ นพื ้นที่วา่ งเปล่าสามารถปรับปรุงใช้
เป็ นสถานที่จดั แสดงศิลปโบราณวัตถุได้ เช่น ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ศาลจังหวัดหลังเก่า และ
ที่ว่าการอาเภอเมืองหลังเก่า โดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ทางราชการได้ ทาการปรับปรุ ง
พัฒนาอยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที ในส่วนของวัตถุสิ่งจัดแสดง จากการสารวจพบว่า มี
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของสาหรับการจัดแสดงพร้ อมอยู่แล้ วหลายรายการ ซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของส่วนราชการที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคือ
สานักงานวัฒนธรรมจัง หวัดและมี วัดหลายแห่ง ในเขตจังหวัดปทุมธานีที่เก็ บรั กษาสิ่ง ของมี ค่า
เหล่า นี เ้ อาไว้ และพร้ อมที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ จัง หวัด ในการน าวัต ถุสิ่ ง ของมาจัด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
ในด้ านความร่ วมมื อและการสนับสนุนของประชาชนในท้ องถิ่ น จากผลสารวจ
ความคิดเห็น และความต้ องการของประชาชน ตลอดถึงนักเรี ยน นักศึกษา และจากผลการประชุม
รับฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องทุก ฝ่ าย ต่างมีความเห็นตรงกันคือ เห็นด้ วยที่จะให้ มีการจัดตัง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านขึ ้นในจังหวัดปทุมธานี โดยองค์กรประชาชนในท้ องถิ่น พร้ อมจะให้ ความร่วมมือ
สนับสนุน เช่น ชมรมชาวไทย-รามัญ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ในส่วนของรู ปแบบและแนวทางดาเนิน งาน จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
ด้ านงานพิพิธภัณฑ์ ทาให้ ได้ รับข้ อเสนอแนะที่มีประโยชน์สามารถนามาปรับใช้ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานได้ และจากผลการศึกษาการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในพื ้นที่ใกล้ เคียง ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และวิธีการแก้ ปัญหาในแต่ละด้ าน
ข้ อมูลเหล่านี ้มีประโยชน์และเป็ นแนวทางที่ดีสาหรับการดาเนินงานของโครงการนี ้
ในด้ านข้ อเสนอแนะ จากผลการศึกษาข้ อมูลความคิดเห็นของประชากลุม่ ตัวอย่าง
คือ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องการจัดแสดงในพิพิธ ภัณฑ์ พบว่า ควรจัดให้
สอดคล้ องกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถใช้ พิพิธภัณฑ์เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนได้ อย่างแท้ จริง กลุม่ ผู้มีความรู้ความชานาญ
งานพิพิธภัณฑ์โดยตรง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า การจัดแสดงควรใช้ วิธีการที่ผ้ ชู มสามารถเข้ าไปสัมผัส
ได้ หรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแสดงนัน้ ๆ ได้ เช่น การแสดงในเรื่ องเครื่ องปั น้ ดินเผา ควรให้ ผ้ ชู มได้
ทดลองฝึ กทาเครื่ องปั น้ ดินเผาด้ วยตนเองหรื อในเรื่ องของเครื่ องดนตรี ควรให้ ผ้ ชู มได้ ร่วมเล่นดนตรี
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ด้ ว ย สิ่ ง ของที่ น ามาจัด แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผู้ มี ค วามรู้ ความช านาญงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ให้
ข้ อ เสนอแนะว่า ขอให้ น าทรั พ ยากรทุก ชนิ ด ที่ มี อ ยู่ใ นท้ อ งถิ่ น รวมทัง้ สิ่ ง ของที่ ป ระชาชนไม่ใช้
ประโยชน์แล้ ว นามาจัดแสดงให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรี ยนรู้ ของชุมชน โดยไม่ต้องลงทุนใน
การจัดซื ้อ จัดหา เช่น กระบุง ตะกร้ า ของใช้ ในครัวเรื อนเก่า ๆ เป็ นต้ น
ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะว่า โครงการนี ้ไม่ได้ จบสิ ้นเพียงการจัดตังบรรลุ
้
ผลสาเร็ จเท่านัน้
แต่จะต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรออกแบบการวิจยั เป็ นระยะ ๆ เช่น การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ นาผลการศึกษาวิจยั มาปรับปรุ งพั ฒนาการดาเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และควรนาเทคโนโลยีหรื อวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริ หารงานพิพิธ ภัณฑ์
เพื่อให้ เกิดผลต่อการศึกษาเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างแท้ จริง
ปิ ยะนุ ช บัวนา้ จืด (2522) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ละคร
ไทย” ผลการวิจยั พบว่า การทาให้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ เป็ นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่เป็ นเสมือนแหล่งการ
เรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าชมเกิดการเรี ยนรู้ มากกว่าจะมุ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เน้ นการจัดแสดงวัตถุ
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ อีกทัง้ ยังพบว่า การดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั จาเป็ นจะต้ อง
ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้ าน ที่จะทาให้ งานพิพิธภัณฑ์สามารถดาเนินไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถมีรายได้ เพียงพอต่อการดาเนินงานด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
แนวทางด้ า นการบริ ห ารการตลาดเข้ า มาใช้ ใ นงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ นัน้ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ง แนวทางที่ มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการบริ หารทางการตลาดนัน้ จะทาให้ องค์กรพิพิธภัณ ฑ์ เ ข้ า
ใจความต้ องการของผู้เข้ าชมอย่างแท้ จริ ง และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริ หารงาน เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าชมได้ อย่างสม่าเสมอ ให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มี
ความเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา และไม่ใช่สถานที่ที่นา่ เบื่ออีกต่อไป
วิ รั ช ปั ณฑพรรธน์ กุ ล (2545) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง “โครงการพัฒ นาต้ น แบบ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน” ผลการวิจยั พบว่า มีชุมชนหลาย ๆ แห่ง มีความพร้ อมในการดาเนินการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ได้ เป็ นอย่างดี ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาชุมชนทางเอกสารต่าง ๆ และการพิจารณา
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันขึ ้นจริง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรมมีความแตกต่างกัน ทาให้ พบว่า การศึกษาเพื่อ
จัดตัง้ พิพิธ ภัณ ฑ์ชุมชน จะต้ องคานึ ง ถึง หลักในการดาเนินการคือ ไม่ควรให้ มี การผลักดันจาก
ภายนอกชุมชน เพื่อให้ มีการดาเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าทางใด ควรดาเนินการโดยให้ การศึกษา ชี ้แนะ
แนวทางด้ านการดาเนินการพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถดาเนินการด้ วยตนเองได้ จงึ จะถูกต้ อง
สามารถทาให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นของชุมชนจริง ๆ
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3. การบริหารพิพธิ ภัณฑ์
ธีรพงศ์ บวรสุขวัฒน์ และคณะ (2553) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ห อศิ ล ป์ ในการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป กรมศิลปากรในการเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติหอศิลป มีศกั ยภาพในการ
จัดการให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้อยู่ในระดับมาก โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป มีการตังเป้
้ าหมายที่จะส่งเสริ มให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาเรี ยนรู้
เอกลักษณ์ของมรดกของชาติและท้ องถิ่นภายใน 10 ปี ข้างหน้ า เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑ์มีบคุ ลิกภาพที่
เหมาะสมแก่การให้ บริ การและมีความเอาใจใส่ในการให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว มีความโดดเด่น
ด้ านที่ตงและอาคารที
ั้
่สวยงาม เป็ นสิ่งดึงดูดใจให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชม มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของกรุงเทพ ฯ สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ เคียงได้ โดยสะดวก
ทัง้ นี ้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป ควรมีการพัฒนาด้ านการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับผลงานที่ จัด
แสดงและเพิ่มพืน้ ที่สาหรับการศึกษาค้ นคว้ าแก่นักท่องเที่ยวให้ มากขึน้ และควรมีการปรับปรุ ง
พัฒ นาการจัดนิ ทรรศการให้ มี ค วามสอดคล้ องกับแผนงานด้ านการให้ การศึก ษา ซึ่ง จะทาให้
สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ศลิ ปะได้
สิริลักษณ์ กัลยา (2553) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบรูปแบบการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ระหว่าง พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาดและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
พระนคร” ผลการวิจัยพบว่า พิพิธ ภัณฑ์ วัง สวนผักกาดมี การบริ หารจัด การโดยภาคเอกชน มี
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีการบริ หารจัดการโดย
หน่วยงานรัฐบาล มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรี ยนและนักศึกษา โดยผู้เข้ าชมของทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์มีพื ้นที่สาหรับจัดนิทรรศการ พื ้นที่
เพื่อการศึกษา พื ้นที่เก็บรักษาวัตถุ มีพื ้นที่สาหรับการดาเนินงานอนุรักษ์ / ซ่อมแซมวัตถุ มีพื ้นที่
สาธารณะ เช่น ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก จุดนัดพบ จุดพักผ่อน ผู้บริ หารหรื อผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 2
แห่ง มีความเห็นตรงกันว่า พิพิธภัณฑ์ควรจัดให้ มีการพัฒนาเทคนิค รูปแบบในการจัดแสดงต่าง ๆ
มีการสื่อความหมายที่ชดั เจนและน่าสนใจ เพื่อสร้ างความภูมิใจในมรดกของชาติ ควรจัดให้ มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีคุณภาพ ได้ รับการฝึ กอบรมและมีความรู้ เกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ มีการปรับปรุ งกระบวนการทาบันทึกหลักฐานและปรับปรุ งการจัดนิทรรศการ
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และการจัดแสดงให้ น่าสนใจขึน้ เพื่อเพิ่มจานวนผู้เข้ าชม มีความต้ องการในการจัดหาแหล่ง ทุน
สนับสนุนการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ ส่ วนพันธกิจหลัก
ที่มีความแตกต่างกันของพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด ไม่มีพนั ธกิจหลักใน
การดาเนินงานด้ านการวิจยั แผนงานด้ านการให้ การศึกษา การสนับสนุนให้ ชมุ ชนท้ องถิ่น มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จดั ขึ ้น และการกระตุ้นให้ ชมุ ชนเห็นถึงความสาคัญของการสงวนรักษา
อนุรักษ์มรดกของชาติ แต่เป็ นภารกิจหลักของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
สาหรับผลการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการของทัง้ 2 แห่ง พบว่า เจ้ าหน้ าที่
ทุกคนได้ รับการสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ ได้ รับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน มีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณในการทางานเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดภาระ
งานและหน้ าที่รับผิดชอบของบุคลากรในการทางานด้ านต่าง ๆ อย่างมีความเหมาะสม
ผลการประเมินระดับความคิดเห็นต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พบว่า ทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา
เรี ยนรู้ตามศักยภาพด้ านที่ตงและอาคาร
ั้
ด้ านนิทรรศการและการให้ คาปรึกษา ด้ านการบริหารและ
จัดการการท่องเที่ยวที่ ไม่แตกต่างกัน โดยพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 2 แห่ง มีความโดดเด่นด้ านตัวอาคาร มี
ความสวยงามดึงดูดให้ เข้ าเที่ยวชม มีความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของห้ องจัด
แสดง มี การรั กษาความปลอดภัยแก่ผ้ ูเข้ าชม เจ้ าหน้ าที่ และภัณฑรั กษ์ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แก่ผ้ เู ข้ าชม ซึง่ นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ คะแนนด้ านความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาดมากกว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร
สาหรับการประเมินคุณภาพ / ศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ภาพรวมของทัง้ 2 พิพิธภัณฑ์ มีศกั ยภาพที่ไม่แตกต่างกัน โดยด้ านการอนุรักษ์ / จัดการสิ่งแวดล้ อม
มีศกั ยภาพมากที่สดุ ด้ านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การรองรับการท่องเที่ยว
และด้ านการบริ หารจัดการมี ศกั ยภาพมาก ส่วนด้ านการจัดกิจกรรมนิทรรศการ มีศกั ยภาพใน
ระดับน้ อย โดยมีข้อเสนอแนะสาหรั บพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 2 แห่ง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุ ง
ข้ อมูลวิธีการจัดแสดงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ พัฒนาบุคลากรด้ านภาษา การให้ บริ การและหาช่องทาง
ในการเพิ่มงบประมาณของพิพิธภัณฑ์
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม (2552) ได้ ทาการวิจยั โครงการ การออกแบบเบื ้องต้ นและ
การศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยั พบว่า เมือง
แม่ฮ่องสอนมีศกั ยภาพเพียงพอ และมีความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการจัดการเมืองในรู ปแบบ
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พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แต่ยงั คงมีเงื่อนไขที่ต้องให้ ความสาคัญ 6 ด้ าน กล่าวคือ 1. กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้ องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน 2. การจัดตังองค์
้ กรการ
บริ หารจัดการศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ต้ องมาจากคนในชุมชนที่
สามารถรับฟั งพูดคุย เข้ าใจคนในชุมชนและความเป็ นเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในเรื่ องการเมืองการปกครองส่วนท้ องถิ่น 3. องค์กรหรื อบุคคลที่ต้องทาหน้ าที่การบริ หารจัดการ
ศูนย์ ฯ ต้ องทาความเข้ าใจถึงบทบาทภารกิจในการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชี วิตเมื องแม่ฮ่องสอน 4. สร้ างรายได้ ให้ กับชุม ชนจากการจัดการท่องเที่ ยวเชิ ง วั ฒนธรรมด้ วย
เศรษฐกิ จ ระบบชุม ชน 5. การจัด การท่อ งเที่ ย วตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของการท่อ งเที่ ย วเชิ ง เคารพ
(Respective Tourism) และ 6. แนวคิด “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน” ต้ องได้ รับการสืบสาน
ด้ วยการสืบทอดให้ กบั เยาวชนหรื อทางสถาบันการศึกษาในเมืองแม่ฮอ่ งสอน
มนั ญ ญา นวลศรี (2552) ได้ ท าการศึก ษาแนวทางในการจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
ท้ องถิ่ นกรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ นแหล่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ผลการวิจัยพบว่า ยัง มี ปัญหาการ
บริ ห ารจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิ จ กรรมที่ จัด ไม่มี ค วามหลากหลาย
บุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผ้ เู ข้ าชมน้ อย ส่วนแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์
ในด้ านจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ได้ รับฉันทามติ มีจานวน 6 ข้ อ คือ 1. เพื่อให้ เป็ นแหล่งธารงและ
สืบทอดคุณค่า เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ 2. เพื่อเป็ นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่นกรุ งเทพมหานคร 3. เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 4. เพื่อเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของชุม ชน 5. เพื่ อ ส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย 6. นโยบายควรเกิดจากความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ด้ านการบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้ รับฉันทามติ มีจานวน 8 ข้ อ คือ 1. เพื่อมุ่งให้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชน ควรมีการวางแผน
งานบริ หารจัดการทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
2. แผนงานระยะยาวควรเป็ นแผนที่มีพื ้นฐานมาจาก
นโยบายของชาติ 3. แผนงานระยะสั น้ ควรเป็ นแผนประจ าปี ที่ ส นองความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 4. งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเป็ นหลัก 5. ให้ องค์กรท้ องถิ่น
เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรม 6. ผู้บริ หารต้ องมี วิสัยทัศน์ (7) ให้ การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ (8) ควรวางแผนโครงการตามลาดับ ด้ านบุคลากรที่ได้ รับฉันทามติมีจานวน 7 ข้ อ
คือ 1. มีความรู้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 2. มีใจรักด้ านศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ 3. มีความรู้
ด้ านภาษาต่างประเทศในระดับดี 4. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่และมีจิตใจพร้ อมให้ บริ การ 5. ควรเป็ นนัก
สื่อสารและนักถ่ายทอดที่ดี 6. ควรมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เป็ น อย่ า งดี (7) ควรจัด ให้ ไ ปศึก ษาดูง านด้ า นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ทัง้ ในและ
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ต่างประเทศ ด้ านกิจกรรมที่ได้ รับฉันทามติมีจานวน 6 ข้ อ คือ 1. ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
รู ปแบบ 2. ควรมีการจัดนิทรรศการทังถาวรและชั
้
่วคราว 3. ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม 4.
ควรมีกิจกรรมหลักที่เป็ นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริ มเพิ่มเติม 5. ควรจัดกิจกรรมตามความ
ต้ องการของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย และ 6. ควรจัดทาสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้ านการ
ติดตามประเมินผลที่ได้ รับฉันทามติมีจานวน 7 ข้ อ คือ 1. ควรมีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 2. ควรมีการนาผลการประเมินมาใช้ 3. ควรตังคณะกรรมการติ
้
ดตามประเมิ นผล
ประกอบด้ วย บุคคลภายในและภายนอก 4. ควรให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
5. ควรมีการเผยแพร่ ผลการประเมิน 6. ควรมีการวางแผนมาตรฐานกากับการตรวจสอบ เพื่อให้
เป็ นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ และ 7.มีการติดตามประเมินผลด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
ด้ านความต้ องการการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้ รับฉันทามติมีจานวน 5 ข้ อ คือ 1. ควรจัดให้ เป็ น
วาระแห่งชาติ 2. ควรรณรงค์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3. ควรจัดสรร
งบประมาณให้ เพียงพอ 4. องค์กรท้ องถิ่นควรมีบทบาทอย่างจริ งจังในการดูแลพิพิธภัณฑ์ และ 5.
ควรจัดให้ มีหน่วยงานกลางที่ทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ณั ฐ พงษ์ ถื อ ด า และสมหมาย ปิ่ นพุ ท ธศิ ล ป์ (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
“ระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง
ยัง่ ยืน ผลการวิจยั พบว่า พิพิธภัณฑ์ต้องมีการจัดการให้ มีอาคารจัดแสดงที่มีเอกลักษณ์ มีภูมิทศั น์
ที่ ส วยงาม มี ห้ อ งน า้ ที่ ส ะอาด มี ที่ นั่ง พัก มี ส ถานที่ บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บุค ลากรของ
พิพิธภัณฑ์ต้องใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มี บุคลิกภาพที่ดี และมีความรู้เรื่ องโบราณวัตถุที่
จัดแสดงเป็ นอย่างดี การบริ หารจัดการองค์กรต้ องยึดแบบเอกชน การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต้องมี
ชีวิต สามารถเข้ าไปมีส่วนร่วมได้ มีข้อความบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ มีจดุ ขายที่ชดั เจน และต้ อง
มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม เปิ ดโอกาสให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ว นร่ ว ม โบราณสถานต้ อ งจัด ให้ มี อ าคารส านัก งาน อาคารจัด
นิทรรศการความเป็ นมา และความสาคัญของโบราณสถาน มีห้องนา้ ไว้ ให้ บริ การนักท่องเที่ยว
จัดหาบุคลากรประจาโบราณสถานแต่ละแห่ง เพื่อทางานฝ่ ายวิชาการและบริการนักท่องเที่ยว และ
จัดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มีลานจอดรถเพียงพอ ห้ องน ้าสะอาด
สิ ริ น ยา จุ รุ เ ที ย บ (2546) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “การน าเสนอระบบจั ด การ
พิพิธ ภัณ ฑ์ ของดีเ มืองกาฬสินธุ์ เพื่ อการศึกษาของชุมชน พบว่า สภาพและบทบาทงานบริ การ
การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ได้ มีการจัดแสดงเนื ้อหาเกี่ยวกับท้ องถิ่น มีประโยชน์
ในหลายด้ าน ทังการให้
้
ความรู้ ความรู้ สึกภูมิใจในภูมิลาเนา และสนุกสนานเมื่อเข้ าชม สามารถ
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นาไปใช้ ประโยชน์ ในการสอนได้ หลายวิช า ส่วนปั ญหาและความต้ องการเกี่ ยวกับการบริ ก าร
การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ปั จจุบนั ยังไม่สนองตอบต่อความต้ องการของชุมชน
ได้ ทัง้ หมด ทัง้ การบริ การข้ อมูล การนาเสนอข้ อมูลอธิ บาย และการประชาสัมพันธ์ โดยชุม ชน
ต้ องการให้ มีเจ้ าหน้ าที่ นาชม และเพิ่มเนื ้อหาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยการนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย
เพิ่มสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และประสานงานกับโรงเรี ยนหรื อศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อมวลชนหน่วยงานต่าง ๆ
นิรมล พงศ์ สถาพร (2544) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาเพื่อเสนอแนะวิธีการ
จัดพิพิธภัณฑสถานประจาแหล่งโบราณคดี บ้ านโป่ งมะนาว ตาบลห้ วยขุนราม จังหวัดลพบุรี ”
ผลการวิจยั พบว่า พิพิธภัณฑสถานประจาแหล่งโบราณคดี บ้ านโป่ งมะนาว เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาด
เล็ก ตังอยู
้ ่ในชุมชนที่ผ้ คู นในชุมชนนัน้ เป็ นทังวั
้ ตถุจดั แสดง เป็ นทังเนื
้ ้อหาการจัดแสดง ตังอยู
้ ่ใ น
สภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรม มีวฒ
ั นธรรมที่บอกเล่าสืบต่อกันมา ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม
และเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาท้ องถิ่น สิ่งที่นามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คือ โครงกระดูกที่ขุดพบ
ภายในเขตวัดโป่ งมะนาว และโบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทาจาก
เหล็ก เครื่ องประดับทาจากสาริ ด ที่จะรวบรวมได้ ซึ่งมีประมาณ 500 ชิ ้น ผลสาเร็ จของการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ าย ทังหน่
้ วยงานราชการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ประชาชนในหมู่บ้านโป่ งมะนาว โดยมีผ้ ูนาชุมชนเป็ นผู้ผลักดันให้ เกิดพิพิธภัณฑ์ แหล่งนีข้ ึน้ มา
ปั ญหาที่พบในการดาเนินงานมีหลายประการ เช่น ปั ญหาการอนุรักษ์ โบราณวัตถุหรื อการรักษา
ความปลอดภัยให้ กบั โบราณวัตถุ ปั ญหาการขาดความรู้และความเข้ าใจของประชาชนในหมู่บ้าน
ปั ญหาการจัดแสดงโบราณวัตถุ เนื่องจากใช้ ศาลาการเปรี ยญของวัดเป็ นที่จดั แสดง ไม่สะดวกต่อ
การเข้ า ชม เพราะสงฆ์ เ ป็ น ผู้ดูแ ล ไม่ส ามารถอ านวยความสะดวกได้ ต ลอดเวลา ปั ญ หาขาด
วิทยากรในการนาชม และปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดาเนินงาน
ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะว่า วิธีการจัดการพิพิธภัณฑสถานประจาแหล่งโบราณคดี บ้ าน
โป่ งมะนาวจะประสบผลสาเร็ จ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยขุนราม จะต้ องเพิ่มความเอาใจใส่
ดูแลให้ มากขึ ้น โดย เพิ่มการสนับสนุนทังด้
้ านงบประมาณ จัดหาบุคลากรไปรับผิดชอบดูแล และ
บริ ห ารจัด การโดยต้ อ งไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ น ภาระของฝ่ ายสงฆ์ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว จัด หาผู้มี ค วามรู้
ความสามารถ เข้ ามาบริ หารจัดการและเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กับชุมชนจนกว่าชุมชนจะมีความเข้ ม แข็ง
เพียงพอที่จะดูแลตนเองได้
ชลพงศ์ อารมย์ ดี (2546) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง “บทบาทของพิ พิ ธ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ ร้ อยเอ็ด ในฐานะพิพิธภัณฑ์ประจาเมือง” ผลการวิจยั พบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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ร้ อยเอ็ด จัดตังขึ
้ น้ ตามแนวคิดของกรมศิลปากร เพื่อให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ประจาเมืองที่ม่งุ เน้ นการ
นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับเมืองร้ อยเอ็ดในด้ านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา บุคคลสาคัญ โบราณคดีและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะพื น้ บ้ าน วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และศิ ล ป -หั ต ถกรรมผ้ าไหม ส่ ง ผลให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้ อยเอ็ด มีบทบาทในด้ านการศึกษา บทบาทในการสร้ างจิตสานึกและ
ความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น และบทบาทในการจัด
แสดง รวมทัง้ มี บ ทบาทรองในด้ า นการเป็ น แม่แ บบของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ป ระจ าเมื อ ง บทบาททาง
เศรษฐกิจ และบทบาททางการเมือง แม้ ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ถูกกาหนดให้ มีฐานะ
เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ข องรั ฐ มากกว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าเมื อ ง และเปลี่ ย นไปเป็ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจาเมืองที่ยงั ยึดติดอยูก่ บั นิยามของชาติที่เป็ นรัฐในอุดมคติ ดังนัน้ จึง
ไม่อาจกล่าวได้ ว่า พิ พิธ ภัณ ฑสถานแห่งชาติ ร้ อยเอ็ด มี ฐ านะเป็ นพิพิธภัณฑ์ ประจ าเมืองตาม
แนวคิดของกรมศิลปากร สามารถนาไปเป็ นต้ นแบบของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ประจาเมืองแห่งใหม่
เพื่อให้ สามารถบริการชุมชนได้ อย่างแท้ จริง
อัจฉรานันท์ นิยมไทย (2556) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพรหมราช ตาบลตูม อาเภอปั กธงชัย จั งหวัดนครราชสีมา”
ผลการวิจยั พบว่า 1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพรหมราช
ต าบลตูม อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดับ น้ อ ย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากน้ อยไปหามากได้ ดงั นี ้ ด้ านการบันทึกข้ อมูลและจัดทาทะเบียนวัต ถุสิ่งของ
ด้ านการจัดหาเก็บรวบรวมวัตถุเพื่อการจัดแสดง ด้ านการดูแลรักษาวัตถุให้ คงทน ด้ านการจัดแสดง
ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภัย ด้ า นการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาและประชาสัม พัน ธ์ 2. ผลการ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพรหมราช ตาบลตูม
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพของบุคคลในชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้นาชุมชนและกลุม่ ประชาชน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 โดย
ผู้นาชุมชนมีระดับการมีส่วนร่ วมสูงกว่าประชาชน ทังในภาพรวมรายด้
้
าน และรายข้ อ ทัง้ 6 ด้ าน
และ 3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพรหม
ราช ตาบลตูม อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ ในภาพรวมและรายด้ านส่วนใหญ่ จะมี
แนวทางในการพัฒนาการมีสว่ นร่วม โดยการจัดตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานพิพิธภัณฑ์ด้วยการให้
ชุมชนมีส่วนร่ วม ในการคัดเลือกตัวแทนและจิตอาสา จัดเป็ นฝ่ ายให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 6 ด้ าน โดยมีเจ้ าอาวาสและพระสงฆ์ที่ดาเนินการอยูเ่ ป็ นศูนย์กลางใน
การดึงให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี ้ต่อไป สาหรับด้ านการจัด
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แสดง ด้ านการให้ บริ การการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ มีแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนเพิ่มเติม ได้ แก่ การประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนมาร่ วมดาเนินการและ
การให้ โรงเรี ยนเป็ นผู้นาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้ านการให้ บริ การการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ได้ แก่ การจัดประกวดผลงานนักเรี ยน และออกแบบแผ่นพับนาชมพิพิธภัณฑ์หรื อกิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้ จริง
สันติภาพ คาสะอาด (2553) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้ องถิ่นภาคอีสาน” เพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุที่เป็ นสมบัติล ้าค่าของ
ท้ อ งถิ่ น ” ผลการวิ จัย พบว่า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ภาคอี ส านมี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาที่
หลากหลายและแตกต่างกันแต่ละพื ้นที่เป้าหมาย เพื่อเก็บรักษาวัตถุสิ่งของที่เป็ นสมบัติของบรรพ
บุรุษ สภาพและปัญหาการบริหารจัดการในปัจจุบนั พบว่า ชุมชนหรื อผู้ดแู ลขาดความรู้ความเข้ าใจ
ในการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ถกู ต้ อง ขาดเงินทุนสนับสนุน และขาดเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลประจา ทา
ให้ บางครัง้ ถูกปล่อยไว้ โดยไม่มีผ้ ดู แู ล การพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรมท้ องถิ่นภาคอีสาน
เพื่อให้ คงอยูแ่ ละสืบทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น โดยไม่มีอะไรสูญหายนัน้ ต้ องมีการสร้ างรูปแบบที่ทาให้ ชมุ ชน
มีความรู้ ในการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ ทุกคนตระหนักถึงคุณค่า การมีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษา ทุกกิจกรรมควรมีสว่ นร่วมจากชุมชน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สุนันทา คงสาย (2553) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
โดยชุมชน: กรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์ จิปาถะภัณฑ์สถาบันบ้ านคูบวั จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ จิปาถะภัณฑ์สถาบันบ้ านคูบวั ตังขึ
้ ้น
จากการริ เริ่ มของชุมชนหลายองค์กรในพืน้ ที่ เกิดจากความรู้ สึกสานึกที่จะตอบแทนแผ่นดินเกิ ด
ราลึกถึงเหล่าตระกูลไทย-ยวน ที่ได้ สืบทอดภูมิปัญญาไว้ ให้ ลูกหลานใช้ ดารงชีวิตอย่างพอเพี ยง
การมี ส่วนร่ วมของชุม ชนค่อนข้ างอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะกลุ่ม บุคคล ปั ญหาและอุปสรรคที่ มี ใ น
กระบวนการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ จิปาถะภัณฑ์สถาบันบ้ านคูบวั แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละประโยชน์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ชุม ชน ด้ า นการเงิ น
สนับ สนุน การตกแต่ง และด้ า นการร่ ว มมื อ ร่ ว มใจให้ ก าลัง ใจสนับ สนุน ของคนในชุม ชน ส่ว น
ประโยชน์ที่ชมุ ชนได้ รับจากการเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์ จิปาถะภัณฑ์สถาบันบ้ านคูบวั ได้ แก่ เกิดการ
ร่ ว มกลุ่ม กัน ของคนในชุม ชน เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ดูแ ลและรั ก ษาทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม เกิดศูนย์รวมชุมชนในการเก็บรวบรวม รักษา บอกเล่า เรื่ องราวต่าง ๆ ของชุมชนจาก
อดีตสูป่ ัจจุบนั เพื่อส่งผ่านไปยังอนาคต และผลกระทบที่ชมุ ชนได้ รับจากการเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์
จิปาถะภัณฑ์สถาบันบ้ านคูบวั นัน้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิดในชุมชนที่ไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์
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และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน การเพิ่มขึ ้นของการจราจรจากผู้มาเยี่ยมชมทาให้ ความสงบใน
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ และวิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนไปกลายเป็ นชุมชนกึ่งเมือง
มากกว่าชุมชนชนบท
สุจารีย์ จรัสด้ วง (2552) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายใน
พื น้ ที่ ฝั่ ง พระนครและฝั่ ง ธนบุรี จากการคัด เลื อ กกรณี ศึก ษา จ านวน 4 แห่ง มี รู ป แบบในการ
ดาเนินงานและบริ หารจัดการที่ แตกต่างกัน ถึงแม้ เบื ้องต้ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ นกรุ งเทพมหานคร
ทังหมดจะได้
้
รับการวางแผนงานและกาหนดนโยบายโดยสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
แต่ภายหลังจากการโอนภารกิจในการดาเนินงานให้ สานักงานเขตของแต่ละพืน้ ที่ปกครองเป็ น
ผู้บริ หารจัด การและก าหนดแผนในการดาเนิ นงาน การบริ หารจัด การของพิพิธ ภัณฑ์ ท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานคร ภายในพื ้นที่ฝั่งพระนคร ได้ แก่ เขตวังทองหลาง และเขตพญาไท ยังคงยึดรูปแบบ
และกรอบแนวทางการบริ หารจัดการจากสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็ นสาคัญ โดย
ขาดการวางแผนและสร้ างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนรู้ในรู ปแบบของตน ตลอดจนขาดการนาชุมชน
ท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการอย่างแท้ จริ ง ซึ่งแตกต่างจากการดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี ได้ แก่ เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกใหญ่ ที่มีการ
วางแผนงานและการสร้ างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบของตนเองที่มีความสอดคล้ องกับ
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี ของชุมชนท้ องถิ่ น ควบคู่ไ ปกับการ
ปฏิบตั ิตามกรอบแนวทางการบริ หารจัดการของสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมทังมี
้
การนาชุมชนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ เช่น การเป็ นอาสาสมัครนาชม การ
บริ จ าคสิ่ ง ของ การด าเนิ น งานและการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุม ชนท้ อ งถิ่ น นอกจ ากนัน้ จาก
การศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานและการบริ หารจัดการ พบว่า การบริหารจัดการด้ าน
บุคลากร ควรเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน เช่น ควรนานักพัฒนาชุมชนเข้ า
มาเป็ น แกนน าส าคัญ ในการด าเนิ น งานควบคู่กับ การประสานงานร่ ว มกัน ระหว่า งเจ้ า หน้ าที่
บริ หารงานทัว่ ไป เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและบริ หารจัดการ ตลอดจนการ
บริ หารจัดการด้ านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทวั่ ถึง และครอบคลุมโดยเฉพาะ
ประชากรในชุม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของและรู้ สึ ก ร่ ว มว่ า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีขึ ้นเพื่อชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริง
ผู้วิจยั ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั คือ ควรมีการศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการด้ าน
การให้ บริ การ เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ บริ การด้ านสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ าชม การ
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ให้ บริการห้ องสมุดและการพัฒนาร้ านค้ าจาหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้ น ควรศึกษาประด็นเชิงลึกที่จะ
นาข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ
มหานครที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
มั ณ ฑนา หนู อ ร่ าม (2553) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การบริ หารจัดการพิพิธ ภัณฑ์
อาหารไทย: กรณี ตัวอย่างบริ เ วณแพร่ ง นรา” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนับ สนุน การจัด ตัง้ พิ พิธ ภัณ ฑ์ อ าหารไทย ด้ ว ยเหตุผ ลหลัก ๆ คื อ สถานที่ เ อื อ้ อ านวยต่อ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และรวบรวมภูมิปัญญาด้ านอาหารไทยเข้ าไว้
ด้ วยกัน โดยรู ปแบบและการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ต้องแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไป กล่าวคือ
ด้ านการจัดแสดง ต้ องสามารถสัม ผัสและโต้ ตอบกับสิ่ง ที่ จัดแสดงภายในพิพิธ ภัณฑ์ ได้ และมี
รูปแบบที่ทนั สมัย มีความแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อ และต้ องสอดแทรกความบันเทิง พร้ อมด้ วยกิจกรรม
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามน่า สนใจอยู่ต ลอด ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ความคิด เห็ น ของผู้ต อบแบบ
สัมภาษณ์ กล่าวคือ นอกจากการใช้ เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมาช่วยในการนาเสนอแล้ ว รู ปแบบ
และส่วนของการจัดแสดงจะต้ องแปลกและแตกต่างจากรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีในปั จจุบนั ควรมี
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพื่ อไม่ให้ พิพิธภัณฑ์หยุดนิ่ง และมีกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู ข้ าชมมีส่วนร่ วมใน
พิพิธภัณฑ์ สามารถจับต้ องได้ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความหลากหลายตรงนี ้จะทาให้
เกิดความประทับใจและทาให้ เกิดการกลับมาใช้ บริการซ ้าอีก
เสริ มฤทธิ์ เอี่ยมนากุลล (2549) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “แนวทางการบริ หารจัดการ
พื ้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึ ษาเขตสัมพันธวงศ์” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ สถานที่ ซึ่ง
ประกอบด้ วยสถานที่ตงและองค์
ั้
ประกอบของอาคาร พบว่า สถานที่ตงต้
ั ้ องเป็ นที่ร้ ูจกั และมีความ
สะดวกในการเดินทาง ขนาดไม่ควรเล็กเกินไปและควรมีประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง ด้ า นผู้ใ ช้ วิ เ คราห์ จ ากผู้เ ข้ า ชมและเจ้ า หน้ า ที่ พิพิ ธ ภัณ ฑ์ โดยศึก ษาการแสดงและการ
ดาเนินงาน พบว่า ส่วนของการจัดแสดงควรมีการศึกษาเอกลั กษณ์ ของถิ่นให้ ลึกซึ ้งก่อนกาหนด
ความสาคัญของเนื ้อหา และจัดเส้ นทางการเข้ าชม เพื่อความต่อเนื่องของเนื ้อหา วัตถุที่นามาจัด
แสดงควรมีความหลากหลายมากกว่าแค่ภาพถ่าย และควรใช้ เทคนิคในการนาเสนอที่ให้ ผ้ ูชมมี
ส่วนร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม รวมถึงพื ้นที่จดั แสดงควรคานึงถึงการถ่ายเทอากาศ แสง
สว่าง การตกแต่ง และการสัญจร ในส่วนของการดาเนินงาน เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑ์ควรคัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้ าใจ และทราบถึงปั ญหาของท้ องถิ่นนัน้ ๆ และควรมีส่วนร่ วมในการบริ หาร เพื่อ
สามารถช่วยพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ และด้ านท้ ายสุดคือด้ านวิธีการ ควรเปิ ด
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โอกาสหรื อส่ง เสริ ม ให้ คนในท้ องถิ่ นเข้ ามามี ส่วนในการบริ หารจัดการ โดยการประชาสัม พันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ คนในท้ องถิ่นเห็นความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
มาฆวดี บุญสมบัติ (2552) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาแนวทางการบริ หาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ พลเรื อเอกพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์.” ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในสิ่งของที่ จัด
แสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์และมีความประทับใจในการบรรยายของเจ้ าหน้ าที่ประจาพิพิธภัณฑ์
เป็ น อย่า งมาก นอกจากนี ้ ผู้เ ข้ า ชมส่วนใหญ่ มี ค วามคิด เห็ น ว่า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
พิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่ การเน้ นด้ านการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้
ต่างๆ และการนาเทคโนโลยีมาช่วยเป็ นสื่อในการนาเสนอ รวมถึงการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก
แก่ผ้ เู ข้ าชมพิพิธภัณฑ์ให้ มากขึ ้น
สุรศักดิ์ วัยคุนา (2549) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “แนวทางในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ทหาร
แห่งชาติ” ผลการวิจยั พบว่า ข้ าราชการทหารในสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติ ทังในด้
้ านโครงสร้ างกายภาพของอาคาร ใน
ด้ านองค์ประกอบทางเทคนิคของอาคารและในพื ้นที่ที่ให้ บริ การในระดับเหมาะสมมาก สาหรับการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการทหาร (ในศาลาว่าการกลาโหม) พบว่า ข้ าราชการทหาร (ใน
ศาลาว่าการกลาโหม) ที่มีเพศ ชันยศ
้ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา และความสนใจในประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้ น ข้ าราชการทหาร (ในศาลาว่าการกลาโหม) ที่มีความสนใจในการอ่านประวัติศาสตร์ ความ
สนใจในการจัดแสดง ความสนใจในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อแนวทางในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั และพัฒนา เรื่ อง “โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การบินไทย” ดาเนินการศึกษา
ตามกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยส ารวจ พรรณา อธิ บาย และทานายผลการวิจัยที่
สะท้ อนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ ้นจริงตามความรู้ที่ได้ จากการสังเกต การจัดการข้ อมูลเชิง
ประจัก ษ์ และการจัด ประมวลข้ อ เท็ จ จริ ง ของกลุ่ม ข้ อ มูล เชิ ง วัต ถุวิ สัย สู่ค าตอบที่ มี ค วามเป็ น
นามธรรมสูงอย่างเป็ นระบบที่สามารถตรวจสอบหลักเหตุผลรองรับตามหลักปรัชญาของศาสตร์
(Deductive & Inductive Methods) ซึง่ เป็ นการศึกษารูปแบบและทิศทางของโครงการวิจยั ที่มีการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชานาญการ และประสบการณ์
ในพื ้นที่ศึกษา ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีวิทยาแบบผสานวิธีที่มีการออกแบบแผนการศึกษาเชิง
คุณภาพประกอบกับแบบแผนการศึกษาเชิงปริ มาณ (Mixed Research Design) ที่ผสานเทคนิค
วิ ธี เ ชิ ง คุณ ภาพและเทคนิ ค วิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณในกระบวนการวิ จัย (Process & Procedures) โดย
กาหนดแนวทางการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินรายงานวิจยั ทังฉบั
้ บ (Criteria for
Research Report) ประกอบด้ วย 1. การแปลความหมายและตีความของข้ อมูลสารสนเทศ 2. การ
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่ศึกษาตามหลักระเบียบวิธีวิจยั 3. คุณค่าของผลการวิจยั ที่เสนอหลักนว
ภาพ ประโยชน์ และกระบวนทัศน์ ตามกรอบทฤษฎี และแนวคิด และ 4. สหวิทยาการตามนัย
ศาสตร์ ทางสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ ) และวิทยาการจัดการ (การศึกษา
ความเป็ นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. เป้ าหมาย
ต้ นแบบชิ น้ งานฯ เสนอผลการศึก ษาความเป็ นไปได้ กับเครื่ องมื อ ในการวางแผน
โครงการ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบริ ษัทการบินไทย ฯ มีคณ
ุ ค่าต่อการ
พัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตสาหรับบุคลากรขององค์กรและผู้ที่สนใจทั่วไปในสังคม และ
ข้ อเสนอโครงการสะท้ อนองค์ประกอบความสัมพันธ์ ระหว่าง โครงการ แผนงาน และแผน โดยที่
หน่วยงานอิสระมีแนวทางการจัดโครงสร้ าง การบริ หารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รู ปแบบการ
ดาเนินโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กร ควบคู่กับดุลพินิจการอิงแนวทางตามกระแส
ความต้ องการของผู้รับบริการที่จะได้ รับความพึงพอใจและได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิหลังของ
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องค์กรรั ฐ วิส าหกิ จ (ธุ รกิ จ การบิน ) อันเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมประเภทหนึ่ง ที่ สื่ อถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย
2. วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังโครงการ
้
การสร้ างรูปแบบของ
ระบบการดาเนินโครงการ การอภิปรายและข้ อเสนอแนะโครงการ
3. วัตถุประสงค์ เฉพาะ
3.1 เพื่อศึกษาบริ บทองค์กร แหล่งเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมและทรัพยากร
วัฒนธรรมในบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของบุคลากรบริ ษัทการบินไทยฯ ที่มี
ความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของกลุ่มผู้บริ หารบริ ษัทการบินไทยฯ ที่
มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
3.4 เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชานาญเฉพาะทางเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของเนื ้อหาและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบโครงงาน (Feasibility Study & Project Analysis) ที่จะ
เป็ นข้ อเสนอ (โครงร่ าง) แนวทางการสร้ างต้ นแบบโครงการ ฯ ที่มีความสอดคล้ องกับบริ บททาง
วัฒนธรรมและศักยภาพขององค์กร
3.5 เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบในความสมบูรณ์ ของรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการสร้ างรูปแบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการการรับรอง
จากดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ (Judgemental Approach) สู่การนาเสนอ ปรับปรุง และขยายผลของ
(ร่างต้ นแบบ) ที่พร้ อมจะกาหนดเป็ น (ต้ นแบบ) โครงการ โดยจัดทาเป็ นคูม่ ือที่แสดงรายละเอียดของ
โครงการ การวางแผน และแผน ที่สามารถนาไปใช้ งานได้ จริง (Practical Model Plan)
4. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดแบบแผนการวิจยั ที่ใช้ เทคนิควิธีเชิงคุณภาพและเทคนิควิธีเชิงปริ มาณ
ในกระบวนการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 5 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพื ้นที่ศกึ ษา
ระยะที่ 2 สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
ระยะที่ 3 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ
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ระยะที่ 4 วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
ระยะที่ 5 สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั
ระยะที่ 1 สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา
1.1 แหล่งข้ อมูลเชิงคุณภาพ
1.1.1 การวิจยั เอกสาร (Documentary Study)
วัตถุประสงค์ คือ การสัง เคราะห์ ความรู้ จากสารสนเทศและผลงานของ
นักวิจยั ที่เคยศึกษาในประเด็น “การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการจัดตัง”้ และ “รู ปแบบการ
จั ด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ” โดยตรวจสอบสารสนเทศข้ อมู ล เหล่ า นั น้ (Predetermined Conceptual
Framework) จากแหล่งที่มาของข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ประมวลผลการวิจยั ในลักษณะของ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิง ปริ มาณ และดาเนิน การปริ ทรรศน์ วรรณกรรมเสริ มที่ นามาซึ่ง ความ
สมบูรณ์ ของกระบวนทัศน์ในกระบวนการวิจยั โดยภาพรวม โดยวิธีการจาแนกองค์ประกอบสิ่งที่
ค้ นคว้ า (Research Methodologies) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื ้อหาที่เป็ นตัวแปรศึกษา (ข้ อมูล
เชิงคุณลักษณะ) ก่อนนาเข้ าสู่เทคนิคในการรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์ การแปลความหมายของ
ข้ อมูล และสรุปข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
หมายเหตุ:
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ลกั ษณะของข้ อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ เป็ นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเพื่ อนามาวิเคราะห์ ก่อนนามาเป็ นกรอบแนวความคิดที่กาหนดไว้
ล่วงหน้ า และได้ กาหนดทฤษฎี ที่ถูกตังขึ
้ น้ ชั่วคราว (Tentative Theory) ที่เป็ นแนวทางคร่ าว ๆ เพื่อ
จัดเตรี ยมแผนปฏิ บัติการวิ จัย แต่ก็ ถื อได้ ว่า ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการน าเข้ าข้ อมูลที่ ครอบคลุมการ
ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ใช้ ในการค้ นหาคาตอบในกระบวนการวิจยั ทังฉบั
้ บที่สามารถ
ยืดหยุ่นและปรับได้ กระนันก็
้ ตาม เมื่อมีหลักฐานหรื อข้ อมูลที่ชี ้ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนเชิงกระบวน
ทัศน์และการตรวจสอบแหล่งข้ อมูล ก็สามารถกระทาได้
2. หลักการออกแบบเครื่ องมื อ การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ ใน
เครื่ อ งมื อ การพิ จ ารณาความน่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ วางใจในคุณ ภาพของการวิ จัย เอกสาร
(Trustworthiness) ได้ บูรณาการแนววิธี วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื อ้ หาในการวิจัยเอกสาร จาก
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีของนักวิชาการด้ านระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพหลายท่าน เช่น Ezzy D.
(2002) Lincoln & Guba (1994) Miles & Huberman (1994) Silverman D. (2005) สุภางค์ จันทวา
นิช (2549, 2556, 2557) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2554) องค์อาจ นัยพัฒน์ (2551) ฯลฯ เป็ นต้ น
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ประชากรเป้ าหมายกับกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร –ประเมินกลุ่มสารสนเทศข้ อมูลที่หลากหลายและมีแบบแผนสาคัญร่วมกัน
(Maximum Variation & Patterns) ประกอบด้ วย เอกสาร ตาราวิชาการ สื่อสนเทศ และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้ อง โดยกาหนดการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจงผสม (Mixed Purposeful Sampling) อาศัย
ดุลพินิจของผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์วตั ถุประสงค์และเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
ปริ ทรรศน์ (Judgement Sampling Objectives) บนฐานคติเชิง สาระที่จาเป็ นและพอเพียง เพื่อ
สะท้ อนให้ เห็นว่าค่าความจริ งอันหลากหลาย (Truth Value) ส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั ได้ พิสจู น์ตรวจสอบมิติ
และขยายมุมมองที่กว้ างขึ ้นต่อการศึกษาสารสนเทศเหล่านันตามระเบี
้
ยบวิธีเชิงคุณภาพ (Mixed
Purposeful Data Base) (ดัดแปลงจาก สรายุธ กันหลง และ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2556: 93-95: สุ
ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554: 180-181, องค์อาจ นัยพัฒน์, 2551: 243)
กลุม่ ตัวอย่าง – เลือกตัวอย่างศึกษาแบบให้ หลากหลายมากที่สดุ แบบไม่อิงความเป็ น
ตัวแทน (Non-random Sampling) หรื อ ข้ อมูลหลักฐานต่างๆ ที่มีอยู่ตามปกติในองค์กรการบินไทย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทัว่ ไป เช่น ร่องรอยที่บง่ บอกว่าเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรม ข้ อมูลสถิติ
และบันทึกต่างๆ ข้ อมูลทัว่ ไปในสภาพแวดล้ อมที่สงั เกตง่าย ประกอบด้ วย 1. เอกสาร จานวน ฉบับ 2.
ตาราวิชาการ จานวน ฉบับ 3. สื่อสนเทศ จานวน ฉบับ และ 4. ผลงานนักวิจยั กลุม่ “การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการจัดตัง้ (พิพิธภัณฑ์)” จานวน ฉบับ 5. ผลงานนักวิจยั กลุม่ “รูปแบบการจัดตัง้
(พิพิธภัณฑ์)” จานวน ฉบับ และผลงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้ อง (ฉบับ)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1. เครื่ องมือสนับสนุนการจัดการข้ อมูล ได้ แก่ โน๊ ตบุคบันทึก
ข้ อมูล อุปกรณ์ไอแพด และ แบบฟอร์ มสารวจข้ อมูล สารสนเทศ (ลาดับที่ 1: สภาพบริ บทองค์กร
แหล่งเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมในบริษัทการบินไทย, ลาดับที่
2: หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวข้ อง) และ 2. เครื่ องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้ แก่
ผู้วิจยั เสมือนเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
การจัดการข้ อมูล สารสนเทศ และวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันจั
้ ดเตรี ยมข้ อมูลเชิงคุณภาพเบื ้องต้ น
1. ดาเนินการจัดการกับหลักฐานข้ อมูลเชิงคุณภาพ ดังที่ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตสาระ/ประเด็นการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยปริ ทรรศน์ข้อมูลสารสนเทศที่เก็บไว้ ในศูนย์บรรสาร
ตามปกติในสังคมและองค์กร ฯ (Unobtrusive Data Sampling Design) (Durrant, G.B., 2004)
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2. สารวจและตรวจสอบตัวบทวิเคราะห์ หรื อเอกสารที่ รวบรวมได้ น ามา
พิจารณาองค์ประกอบหลักๆ 6 ประการ ได้ แก่ 1. แหล่งที่มาแห่งสาระ (Source / Code)
2.
กระบวนการ “ใส่ ความหมาย” ของ “สาระ” (Encoding Process) 3. ตัว “สาระ” หรื อ ข้ อความ
(Message) 4. วิธีถ่ายทอด “สาร” ไปยังกลุม่ ผู้อา่ น หรื อ ผู้รับสาร (Channel of Transmission)
5.
ผู้รับสาร (Detector) 6. กระบวนการ “ถอดความหมาย” ของ “สาร” (สุภางค์ จันทวานิช, 2556)
3. จัดการกับข้ อมูลที่ขาดสภาพวิสยั อย่างระมัดระวัง โดยการหยัง่ รู้ ความ
เชื่อพื ้นฐานของกระแสปฏิฐานนิยม (Positivism) และพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioural Science)
โดยจะต้ องระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า ผู้วิจยั มีข้อมูลเพียงใดในการสรุปความคิดหรื อตีความด้ วยตนเอง
หรื อ อีกนัยที่ว่า “สถานภาพความรู้ ที่ได้ รับจากหลักฐานข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นเพียงข้ อมูลที่ชว่ ยให้
ปั ญหาการวิจยั ชัดเจนขึ ้นกว่าเดิมในวงกว้ าง ทว่ามีการค้ นพบข้ อมูลสนเทศที่เป็ นค่านิยมความเชื่อ
หรื อ อุด มการณ์ ข องกลุ่ม หรื อ องค์ ก รฯ ผู้วิ จัย อาจตัง้ ค าถามขึน้ เพื่ อ ช่ว ยการตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) และความเป็ น ไปได้ (Plausibility) ของ “สาร” โดยสอบถามกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างในพื ้นที่ศึกษาเกี่ยวข้ องโดยตรง (Empiricism) โดยเฉพาะคุณลักษณะที่ไม่ปรากฏชัดเจน
(Intangible) เนื่องจากฐานข้ อมูลบรรณสารดังกล่าวเป็ นแหล่งความรู้ ของกลุ่มตัวอย่างที่จะนามา
สุ่ม ดังนัน้ วิธีการจัดเก็บหลักฐานให้ สอดคล้ องกับประเภทข้ อมูล ที่ตรงเป้าประสงค์ (Typological
Data Management) ย่อมเกิดความกระจ่างและลดข้ อผิดพลาด เมื่อนาเข้ าสู่กระบวนการวิเคราะห์
ข้ อมูลเบื ้องต้ นและการตอบปั ญหาการวิจัยเป็ นที่ยอมรับ ” (Guba & Lincoln, 1985: สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2557: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์, 2554)
4. ประเมินแบบแผนวิธีการจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริ ญญานิพนธ์ และคณะ โดยรับฟั งข้ อเสนอแนะ เพื่อจะได้ พิสจู น์ข้อบกพร่องของกระบวนทัศน์ใน
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพดังกล่าว (จากหลักการข้ อ 1-3 ข้ างต้ น) โดยมีวิธีพิจารณาดังนี ้ (ปรับปรุ ง
จาก Lincoln & Guba, 1994: 112)
4.1 เป้าหมายในการแสวงหาความรู้
4.2 ลักษณะของความรู้
4.3 วิธีการสัง่ สมองค์ความรู้
4.4 เกณฑ์ในการกาหนดคุณภาพของความรู้
4.5 วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพที่เน้ นการตีความ
4.6 จรรยาบรรณ
ขันตอนที
้
่ 2 ขันลงมื
้ อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่ระบุไว้ ในบทนา (บทที่ 1)
2. ตรวจสอบข้ อมูล โดยจาแนกประเภทข้ อมูลและคุณลักษณะ
3. เปรี ยบเทียบสารสนเทศ โดยจดบันทึกและทาดัชนีข้อมูล
4. ร่างข้ อสรุปชัว่ คราวและกาจัดข้ อมูลส่วนเกิน
5. สร้ างข้ อสรุปแบบอุปนัย
6. พิสจู น์ข้อสรุปแบบอุปนัยสูน่ ามธรรม
7. สรุปผลการวิจยั เอกสาร
ขันตอนที
้
่ 3 ขันสรุ
้ ปผล
1. ประเมินวิธีการจัดเก็บข้ อมูล สนเทศตามแบบแผนที่กาหนด โดยนาไป
รับการตรวจทานจากที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ และคณะ เพื่อพิสูจน์ข้อบกพร่ องกระบวนทัศน์เชิง
คุณภาพดังกล่าว จากหลักการข้ อ 1-3 ข้ างต้ น ดังนี ้ (ปรับปรุงจาก Lincoln & Guba, 1994: 112)
1.1 ก าหนดเกณฑ์ การคัดเลื อกเอกสาร และ จ ากัดขอบเขตเนื อ้ หา
วิเคราะห์
1.2 วางเค้ าโครงในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
1.3 สารวจสามเส้ าก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล
1.4 ประเมินจานวนความถี่ของคาหลักที่ปรากฏในอนุเฉท
1.5 วัดความถี่การใช้ คาหลักและค้ นหาคาตอบเชิงสัญลักษณ์
2. ประเมินเทคนิควิธีวิเคราะห์เนือ้ หา เพื่อใช้ บรรยายข้ อมูล สารสนเทศ
และแนววิเคราะห์ข้อความหรื อเอกสาร โดยตรวจสอบเกณฑ์ ความถูกต้ องและความชัดเจนของ
เทคนิควิธีวิเคราะห์ทงั ้ 3 ลักษณะ กล่าวคือ 1. ใช้ วิธีการเชิงปริ มาณอย่างเป็ นระบบและเน้ นความ
เป็ นวัต ถุ วิ สัย (Objectivity) และอิ ง กรอบทฤษฎี 2. ส ารวจแนวความคิ ด ที่ ป รากฏในข้ อมู ล
สารสนเทศ ไม่พยายามหาความหมายซ่อน และไม่เน้ นการตีความ และ 3. ไม่พยายามใส่ความคิด
ความรู้สกึ ของผู้วิจยั ในกระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหา
3. ประมวลผลข้ อมู ล สารสนเทศที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ละสรุ ป ข้ อเท็ จ จริ ง
(Drawing and Verifying Conclusions) โดยบรรจุเนื ้อหาลงในตารางการเสนอข้ อมูล (Matrices)
ที่ได้ จาแนกไว้ ในแต่ละประเด็นที่ต้องการศึกษา รายละเอียด และหมายเหตุ (อื่น) ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎี ตามวัตถุประสงค์ของวิธีเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในขันตอน
้
ที่ 1 จะส่ ง ผลให้ ข้ อสรุ ป เหล่ า นั น้ มี ค วามแหลมคม (Taxonomies) เพื่ อ ตอบโจทย์ วิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์หลักข้ อที่ 1 (ระบุไว้ ในบทที่ 1)
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4. พิสูจน์บทสรุ ป (Trustworthiness) สะท้ อนให้ เห็นว่าข้ อมูลหลักฐาน
เชิงสารสนเทศและผลงานวิจยั เกี่ยวข้ องที่รวบรวมมานัน้ สร้ างความไว้ วางใจได้ วา่ “บทสรุป” แสดง
ความถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งของข้ อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิและข้ อมูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ
(ทวี ศักดิ์ นพเกสร, 2549: 11, สุภ างค์ จันทวานิช , 2549: , Miles & Huberman, 1994) โดยการ
ตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยละเอียดกับอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์
และคณะ (Member Checks) พร้ อมตรวจสอบกระบวนการแสวงหาความรู้จากหลักฐานเหล่านัน้
อย่างสมเหตุผล (Methodological/Logical)
5. ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย
(Traceable/Documented & Conclusions) โดยสร้ างความเข้ าใจเชิ งหลักการเปรี ยบเที ยบความ
คล้ ายคลึง ความแตกต่าง และความเป็ นไปได้ ในรู ปแบบการถ่ายโอนข้ อสรุ ปผลการวิจัยเอกสารที่
นาไปสู่การประยุกต์ในเชิงวิจยั สาหรับ “ผู้รับสารวิจยั ” นัน่ คือ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิจยั เอกสารใน
รู ปแบบการพรรณนา (Thick Description) ที่ ผ้ ูรับสารสามารถลงมื อทดสอบความตรงกันระหว่าง
ข้ อความนันกั
้ บสิ่งที่ถกู ค้ นพบในมิติทางความรู้ (ข้ อความเฉพาะ, กฏ, ทฤษฎี) มิติทางวิธีการ (วิธีการ
วิจยั ) และมิตทิ างการปฏิบตั ิ (ประโยชน์ตอ่ องค์กร)
บทสรุปที่ได้ ก็คือ ปฐมภูมิแห่งธงคาตอบสาหรับ วัตถุประสงค์วิจยั ข้ อที่ 1 และจะเป็ น
นัยโดยทั่วไป (Conceptual Frame) สู่โจทย์อื่น ๆ ในลาดับถัดไปของวัตถุประสงค์วิจัยข้ อที่ 2-4
ก่อนนากรอบแนวคิดที่กาหนดขึ ้นล่วงหน้ าที่ตกผลึกจากการปริ ทรรศน์วรรณกรรม สู่กระบวนการ
ตรวจสอบเชิงปริ มาณในแบบแผนวิจยั เชิงสารวจและเดลฟายเทคนิค เพื่อสืบค้ นเงื่ อนไข ทัศนะ
และการยอมรับ “ต้ นแบบชิ ้นงานโครงการจัดตังฯ”
้ โดยวิธีการอธิบายหรื อวิธีการพยากรณ์ ด้ วยค่า
นัยสาคัญทางสถิติ (Data Base > Generalization > Sample > Target Population)
อนึ่ง ผู้วิจยั ในฐานะผู้แสวงหาความรู้เพื่อบรรลุคาตอบของวัตถุประสงค์วิจยั ข้ อที่ 1 –
5 ได้ พรรณนารายละเอียดครอบคลุมเกี่ยวกับบริบทในด้ านต่าง ๆ ตามกรอบวิจยั ที่บง่ ชี ้ถึงมโนทัศน์
พื ้นฐานผสมผสานวิธีการถ่วงดุลยภาพ 2 กระบวนทัศน์ ที่ยึดหลักการสาคัญที่ว่า “นักวิจยั สามารถ
ใช้ วิธีการใด ๆ ก็ได้ ในการออกแบบทาวิจยั และพัฒนาขอเพียงเป็ นวิธีการที่มีระบบ ถูกต้ องเชื่ อถือ
ได้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยและบริ บทที่ทาการศึกษาวิจัย รวมทัง้ สามารถ
ดาเนินการจนได้ ข้อสรุปผลของการวิจยั พื ้นฐานที่เป็ นความรู้หรื อความเข้ าใจในแง่มมุ ใหม่สาหรับ
นาไปใช้ ศกึ ษาวิจยั ต่อไปในเชิงประยุกต์ แล้ วจึงนาไปทาวิจยั พัฒนาเพื่อสร้ างเป็ นต้ นแบบหรื อแก้ ไข
ปั ญหาที่นกั วิจยั และผู้เกี่ยวข้ องประสบในการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีวิตประจาวันได้ ” (มนตรี
จุฬาวัฒนฑล, 2537: Sapianchai, 1990 อ้ างใน องค์อาจ นัยพัฒน์, 2551: 240)

125

สรุปได้ ว่า ความสาเร็ จของการวิจยั เอกสารครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่าผู้วิจยั ได้ กาหนดแบบ
แผนตามกรอบวิ จัย และปฏิ บัติก ารตามแผนที่ วางไว้ บ นฐานคติค วามเชื่ อ ตามหลักการวิจัยที่
พิจารณาคุณภาพมิติที่มีการถ่วงดุลภาพ 2 กระบวนทัศน์ (QUALI+QUAN Design) โดยนากรอบ
คาถามเชิงคุณภาพแบบยึดหลักการ 4 เกณฑ์ (เกณฑ์แบบตีความ/สรรค์สร้ างนิยม) ได้ แก่ ความ
จริ ง การประยุกต์ ความคงเส้ นคงวา และความเป็ นกลาง (Lincoln & Guba, 1985: 290) และ
กรอบคาถามเชิงปริ มาณแบบยึดหลักการ 5 เกณฑ์ (เกณฑ์แบบปฏิฐานนิยม/ประจักษ์ นิยม) ได้ แก่
ความตรงของการวัด ความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยง/ความเชื่อมัน่ และความเป็ น
ปรนัย (องค์อาจ นัยพัฒน์, 2551: 241-243)
1.1.2 การกาหนดพื ้นที่ศกึ ษา
1. การวิจยั ภาคสนาม (Field Study)
วัตถุประสงค์ คือ การเข้ าสู่แหล่งพื ้นที่กรณี ฉพาะ เพื่ อศึกษาศักยภาพ
ของสภาพแวดล้ อมขององค์กร จาแนกประเภททรัพยากรทางวัฒนธรรม สารวจความคิดเห็นของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักเกี่ ยวกับความคิดเห็นและความคาดหวัง ต่อทิศทางการจัดการโครงการ ฯ และ
พิ จ ารณาความเป็ นไปได้ ใ นการจัด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง คุณ สมบั ติ แ ละ
คุณลักษณะของพื ้นที่กรณีศกึ ษา (3 แห่ง) ของบริษัทการบินไทย ฯ ที่จะนามาถูกคัดเลือกเพื่อเหลือ
เป็ นตัวอย่างโครงการต้ นแบบเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ได้ แก่ อาคารสานักงานใหญ่ (เขตจตุจกั ร) ศูนย์
ฝึ กอบรม (เขตหลักสี่) และอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริษัทฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
1. เป็ นอาคารสานักงานที่มีประวัตคิ วามเป็ นมาตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
2. เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สื่อความหมายเชิงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
องค์กรและบุคคลภายนอก
3. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่เผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจการบินที่น่าสนใจ
และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้ อมที่สามารถรองรับการเข้ าเยี่ยมชมสถานที่อย่างเหมาะสม โดย
ที่ บุคลากรบริ ษัท ฯ ลูกค้ า และประชาชนทั่วไป ได้ รับความพึง พอใจและความเพลิดเพลินกับ
โครงการ ฯ
เหตุผลที่สนับสนุนในการกาหนดพื ้นที่กรณีศกึ ษาและกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1. บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นสายการบินรัฐวิสาหกิจและสายการบิน
แห่งชาติของคนไทย จึงมีร่องรอยของนวัตกรรมด้ านการบริ หารและจัดการองค์กร ศิลปวัฒนธรรม
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และประเพณีไทย และทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่ ซึ่งสมควรจะมีการอนุรักษ์ จัดเก็บ
และรวบรวมสิ่งที่เป็ นวัตถุและนามธรรมอย่างเป็ นระบบ
2. ผู้วิจัยมี ภูมิ ล าเนาอยู่ในกรุ ง เทพฯ และเป็ นบุคลากรช านาญการในฝ่ ายการ
บริ การบนเที่ยวบิน จึงทาให้ ทราบถึงองค์ประกอบ สภาพการณ์และเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อมใน
องค์กรว่า มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพปั ญหาการวิจั ยที่เสนอไว้ ในเบื ้องต้ น และมี
ความสะดวกในการเก็บข้ อมูลให้ สมั ฤทธิ์ผล
3. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้ วย 2 กลุ่ม ได้ แก่ ภัณฑารักษ์
ชานาญการ (3 ท่าน) บุคคลในองค์กรของบริ ษัทการบินไทย ฯ (2 ท่าน) โดยข้ อมูลที่ได้ รับจะนามาจัด
หมวดหมู่ วิเคราะห์ ข้อมูล แปลความ และเรี ยบเรี ยงเป็ นบทสรุ ปในประเด็นศึกษาความคิ ดเห็ น
ต่อการสร้ างแนวทางการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ดังนัน้ ผลวิจยั และพัฒนารู ปแบบโครงการ ฯ ถือได้ ว่าเป็ น
ส่วนที่ เกิ ดจากการบูรณาการด้ วยข้ อมูลส าคัญของส่วนผู้ให้ ข้อมูลหลัก ที่ ใช้ ประกอบการกาหนด
ทิศทางของกิ จการให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ ที่จะใช้ พื น้ ที่ อย่างมี คุณค่าสูงสุด
(Trustworthiness)
ประชากรเป้าหมายกับกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร – (อาคาร) สานักงานพื ้นที่อนั เป็ นทรัพย์สินของบริษัทการบินไทยฯ
กลุ่มตัวอย่าง – เลือกตัวอย่างศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก
(Purposeful Sampling) เป็ นวิธีการที่มีขนั ้ ตอนที่ไม่ซับซ้ อนมากนัก แต่ผ้ ู วิจัยจะต้ องมีข้อมูล เชิง
ประสบการณ์กบั พื ้นที่ศกึ ษาอยู่บ้างและมีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในจุดมุง่ หมายหรื อวัตถุประสงค์
ในเรื่ องที่ ศึกษาวิ จัย เพื่ อที่ จ ะสามารถเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ความเหมาะสมที่ สุดส าหรั บ ตอบ
แนวคิด จุดมุง่ หมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้ (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 193)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (พืน้ ที่ กรณี ศึกษา) ประกอบด้ วยกลุ่มตัวอย่างที่ ต้อง
ศึกษามีจานวนไม่มาก แต่สนับสนุนการตอบปัญหาวิจยั เชิงคุณภาพ กล่าวคือ ความเป็ นพลวัตของ
องค์กรการบินไทย ฯ กับการอนุรักษ์ สื บสานภูมิ ปัญ ญาวัฒ นธรรม เพื่ อความยั่ง ยื นในกระแส
วัฒนธรรมและบริ บทชุมชนในองค์กร ซึ่งจะเป็ นตัวแทนของประชากรเป้าหมายที่จะสนับสนุนหรื อ
หักล้ างแนวคิดที่ใช้ สาหรับยืนยันข้ อสรุ ปจากผลการวิจัยที่ค้นพบท้ ายสุด ดังนัน้ การสุ่มตัวอย่าง
จาเพาะ 3 สถานที่ ได้ แก่ อาคารสานักงานใหญ่ (เขตจตุจกั ร) อาคารศูนย์ฝึกอบรม (เขตหลักสี่ )
และอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการบริ ษัทฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) มีคณ
ุ สมบัติและคุณลักษณะครอบคลุม
ข้ อมูลเชิงลึกที่มีข้อมูลหลัก สถานที่ เหตุการณ์หรื อกระบวนการใดๆ มีลกั ษณะเป็ น “information rich cases” (Quinn, 2015: 264)
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. เครื่ องมือสนับสนุนการจัดการข้ อมูล ได้ แก่ 1. โน๊ ตบุคบันทึกข้ อมูล 2. เครื่ อง
บันทึกเสียง 3. อุปกรณ์ไอแพด 4. แบบสารวจข้ อมูลแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม 5. แบบประเด็นการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักในองค์กร (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด) 6. แบบประเด็นการสัมภาษณ์
ภัณฑารักษ์ ชานาญการ (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด) และ 7. แบบประเด็นการสัมภาษณ์ กลุ่ม
แบบไม่เป็ นทางการ (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด)
2. เครื่ องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้ แก่ 1. ผู้วิจยั เสมือนเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
วิธีการสร้ างและการควบคุมคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
แบบสารวจข้ อมูลแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ มี วิธี การบูร ณาการด้ า น
ความรู้ในการจัดการเรี ยนรู้การกับจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. กาหนดองค์ประกอบของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม ดังนี ้
2.1 สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (หน่วยงาน) และบุคคลภายนอก
2.3 ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง (สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต)
2.4 การจัดการกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.5 ข้ อเสนอแนะ
3. ตรวจสอบความถูกต้ องและความตรงเชิงเนื ้อหาในแบบสารวจข้ อมูลแหล่ง
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Content Validity) โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน และ
คณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. ปรับและแก้ ไขตรงตามคุณลักษณะเนื ้อหาครบถ้ วน
5. ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูล
แบบประเด็ น การสัม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้ อมู ล หลั ก ในองค์ ก ร (โครงสร้ าง/ค าถาม
ปลายเปิ ด) และแบบประเด็นการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลในองค์กร (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด )
ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึก ษา หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิ ค วิ ธี ก ารสนทนากลุ่ม และงานวิ จัย
เกี่ยวข้ อง
2. ก าหนดประเด็ น การสัม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล/การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม เล็ ก โดยที่
ครอบคลุมสาระสาคัญดังวัตถุประสงค์การวิจยั (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด)
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3. สร้ างแบบประเด็นศึกษา (การสัมภาษณ์รายบุคคล/การสัมภาษณ์กลุม่ เล็ก)
4. ตรวจสอบความถูกต้ องและความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาในแบบประเด็นศึกษา
โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
5. ทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้น (Reliability) กับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ดียวกันกับประชากรเป้าหมาย จานวน 5 ท่าน
6. น าผลข้ อมู ล การทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ ไปขอค าแนะน าจาก
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความครอบคลุม ต่อประเด็น
ศึกษา
7. ปรับและแก้ ไขตรงตามคุณลักษณะเนื ้อหาครบถ้ วน
8. ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูล
การจัดการข้ อมูลสารสนเทศภาคสนามและวิธีวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 9
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การออกแบบการศึกษาภาคสนามเฉพาะกรณี – รูปแบบหรื อกิจกรรมที่มี
การออกแบบแผนการปฏิบตั งิ านในการลงพื ้นที่ภาคสนามวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดยทาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมที่ผ้ วู ิจยั สามารถทราบสถานการณ์ที่เป็ นจริ งของพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่เป็ นทรัพย์สินของ
องค์กร ฯ ในแต่ละแห่งตามวัตถุประสงค์วิจยั ข้ อที่ 1
หมายเหตุ:
1. นาผลสรุปการวิจยั ภาคสนามมาบูรณาการกับแนวคิดทางการจัดการ (Management
Approach) เพื่ อเป็ นฐานการพัฒนาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management Process) สู่
ความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการ
2. (SWOT Analysis) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หรื อเครื่ องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ที่ เ ป็ น ตัวแปรผลกระทบต่อการบริ ห ารงานโครงการ ฯ และข้ อสรุ ปจากข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค้ น พบจะ
สามารถนาไปประยุกต์เชิงการจัดการที่เป็ นข้ อมูลเชื่อมโยงกับโครงการ โดยผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องจะ
ได้ รับทราบและนาข้ อเสนอแนะโครงการบูรณาการกับการดาเนินงานโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
หรื อใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่เป็ นอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด หรื อพัฒนาพื ้นที่ไปสู่สภาพแวดล้ อมใหม่ที่
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาคัญอย่างเหมาะสม (Draft, 2014: สาคร สุขศรี วงศ์, 2557)
3. การใช้ เทคนิค/เครื่ องมือวิเคราะห์สิ่งแวดล้ อม (SWOT ANALYSIS) กับ การสารวจ
ภาคสนามที่มีลกั ษณะเป็ นวัฏจักรหรื อวงจร (Flexible and Cyclical Process) ผู้วิจยั ได้ จดั กระทา
กับข้ อมูลเชิงกายภาพของกลุ่มตัวอย่างพื ้นที่กรณีศึกษาที่เน้ นจุดมุ่งหมายเป็ นหลัก โดยวิเคราะห์
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของแต่ละพื ้นที่ศกึ ษา (3 แห่ง) และลงมือปฏิบตั กิ ารจัดกระทา
ข้ อมูลภาคสนามวิจยั ที่ได้ กาหนดไว้ ในขอบเขตการศึกษา (บทที่ 1) จึงสร้ างข้ อสรุ ปสภาพการณ์
ปั จจุบนั เชิงข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัท ฯ ข้ อมูลเชิงกายภาพของอาคาร พื ้นที่ใช้ สอย แหล่งที่ตงั ้
การเดินทาง ข้ อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมขององค์กรฯ ข้ อมูลเกี่ ยวกับปั ญหา อุปสรรคและความ
คาดหวังต่อโครงการจัดตัง้ ฯ (โดยทัว่ ไป)
ขันตอนที
้
่ 2 การกาหนดขอบเขตของพื ้นที่ศึกษาเฉพาะกรณี – อาคารสานักงานใหญ่
(เขตจตุจกั ร) ศูนย์ฝึกอบรม (เขตหลักสี่) และอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริษัทฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ขันตอนที
้
่ 3 การเลือกประเภทและแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ – ประเภท
เน้ นอธิ บ ายรายละเอี ย ดอย่ า งครอบคลุ ม ลุ่ ม ลึ ก เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อมของพื น้ ที่ ศึ ก ษา
(Descriptive) และแบบกรณีเฉพาะพหุนามที่มีคณ
ุ สมบัติและลักษณะสอดคล้ องกับประเด็นการ
วิจยั (Multi case) ซึง่ มีผ้ วู ิจยั เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์และสามารถเข้ าถึงพื ้นที่เป้าหมายได้ สะดวก
ขัน้ ตอนที่ 4 การพิจารณาความเหมาะสมด้ านจริ ยธรรมการวิจัยและการสารวจเยี่ยม
สนามวิจยั
1. ตระหนักต่อประเด็นปัญหาทางจริยธรรมการวิจยั
2. คาดคะเนปัญหาทางจริยธรรมที่มีโอกาสเกิดขึ ้นล่วงหน้ า
3. ออกหนังสือแสดงความยินยอมเข้ าร่วมในการวิจยั
4. กาหนดเวลาสารวจเยี่ยมสถานที่
5. เข้ าสูส่ ถานที่ทาการศึกษาเฉพาะกรณีครัง้ แรกอย่างเรี ยบง่าย
6. สวมบทบาทเป็ นผู้รับฟั งที่ดี มากกว่า ผู้สอบถามแบบเจาะลึก
7. สร้ างมิตรภาพกับบุคคลในองค์กรและพื ้นที่ศกึ ษา
8. รักษาภาพพจน์ขององค์กรและสิทธิของบุคคลผู้ให้ สมั ภาษณ์
ขัน้ ตอนที่ 5 การเลือกวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความเชื่อถื อได้ ข อง
ข้ อมูลพื ้นที่กรณีศกึ ษา
1. การรวบรวมข้ อมูล
1.ทุตยิ ภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการปริทรรศน์วรรณกรรม
2.ปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจพื น้ ที่ ก รณี ศึกษาและการ
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
2. วิธีการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ใช้ วิธีการสังเกตและการสอบถามแบบไม่เป็ นทางการกับบุคคลใน
พื ้นที่ศกึ ษา (Content Analysis) 15 ท่าน (5× 3 แห่ง)
2. ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักผ่านระบบเครื่ องมือสื่อสารทาง
เทคโนโลยี จานวนทังสิ
้ ้น 7 ท่าน ได้ แก่ หัวหน้ างาน (5) และ 2. บุคลากรชานาญการพิเศษ (Line &
Timeline / Mobile Phone – Content Analysis)
3. ใช้ วิธีการสัมภาษณ์กลุม่ เล็กแบบไม่เป็ นทางการ จานวน 3 รอบ (Inflight Service Journeys / Training Centre – Content Analysis)
1. ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกต สอบถาม ส ารวจ และจดบั น ทึ ก เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้ อมทั่วไป และปรากฏการณ์ (3 แห่ง) (แบบสารวจข้ อมูลแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม –
SWOT Analysis, Content Analysis)
หมายเหตุ:
1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis (สาคร สุขศรี วงศ์, 2557)
2. การวิเคราะห์เนื ้อหา หรื อ Content Analysis Method (สุภางค์จนั
ทวานิช, 2557: Ezzy, 2002: Silverman, 2006)
3. การจาแนกนวัตกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการสื บ ค้ นหา
ข้ อสรุ ปและการตีความจากข้ อมูลสารสนเทศจากแหล่ง ความรู้ ขององค์กรฯ และการสังเกตใน
ระหว่างปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ภาคสนาม
4. ข้ อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์โดยการจ าแนก
ชนิ ด ข้ อ มูล (Typological Analysis) เป็ น ผลวิ เ คราะห์ ต ามแนวคิด เห็ น ของกลุ่ม ตัว อย่า งน ามา
ประมวลเข้ า กับ ทฤษฎี แ ละหลัก การดัง ที่ ป ริ ท รรศน์ ว รรณกรรม และน ามาวิ เ คราะห์ โ ดยการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูล (Constant Comparison) เพื่อให้ ผลข้ อมูลเกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะวัดตัว
แปรศึกษาคุณลักษณะของสิ่งที่มงุ่ วัดในลาดับถัดไป (ระยะที่ 3)

วิธีตรวจสอบความน่ าเชื่อถือและคุณภาพของผลข้ อมูลวิจัย
5. ทาการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก
และทาการตรวจสอบร่ องรอย (Member Checking & Audit Trial) ที่มีความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อมูลหลักฐานต่าง ๆ และสารสนเทศอันเป็ นข้ อมูลสาคัญ โดยตรวจสอบความ
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แตกต่าง/คล้ ายคลึงของความคิดคนใน (Emic) กับ คนนอก (Etic) หรื อ“การตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ า”
(Data Triangulation)
ขัน้ ตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการออกแบบภาคสนามเฉพาะกรณี (ปรับปรุ งจาก
Merriam, 1998: Stake, 1995, 2006)
6.1 ลัก ษณะของแผนปฏิ บัติง านที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นตามเงื่ อ นไขที่
จาเป็ น และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการศึกษาวิจยั อย่างพอเพียง
6.2 กาหนดขอบเขตการวิจยั ภาคสนามในพื ้นที่ศกึ ษาชัดเจน
6.3 กาหนดประเด็นคาถามที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์วิจยั
6.4 กาหนดแหล่งข้ อมูลหลักฐานได้ สอดคล้ องและพอเพียงสาหรับตอบ
คาถามตามวัตถุประสงค์วิจยั
6.5 การจัดการข้ อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบความน่าเชื่ อถื อได้ ของ
ข้ อมูลหลักฐานได้ อย่างสอดคล้ องกับบริบทของการศึกษาวิจยั
6.6 ดาเนินงานออกแบบตามหลักระเบียบวิธีวิจยั ที่ถูกต้ องและเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณการวิจยั
6.7 วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามข้ อ มูล หลัก ฐานที่ รวบรวมได้ จ ากภาคสนาม
จะต้ องได้ รับการตรวจสอบความเชื่อถือได้ อย่างพอเพียง
6.8 การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ ของการออกแบบวิจยั จาเป็ นต้ องมี
เหตุผลเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั กิ ารที่จะตรวจสอบได้ ถึงแหล่งข้ อมูลหลักฐานสนับสนุน
ขันตอนที
้
่ 7 การสรุปผลการวิจยั ภาคสนามเบื ้องต้ น
2. การวิ เ คราะห์ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ช านาญเฉพาะทาง (Analysis of Target
Specialists)
วัต ถุป ระสงค์ คื อ สัม ภาษณ์ เ จาะลึก เป็ น รายบุค คลและวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาการ
สัมภาษณ์ เพื่อทราบทัศนคติ แนวคิด ความคาดหวังของกลุม่ ตัวแทนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้
เรื่ องพิพิธภัณฑ์
ประชากรเป้าหมายกับกลุม่ ตัวอย่าง (2 กลุม่ )
ประชากร – ผู้ชานาญเฉพาะทาง
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 – บุคคลเป้าหมายที่มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ในสาขา
พิพิธภัณฑ์วิทยาที่ผ้ ูวิจัยทาการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 3 ท่าน โดยกาหนดกระบวนการ
ได้ มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดี ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. เป็ นภัณฑารักษ์ ชานาญการ มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานบรรณารักษ์ และบริ หารงานพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อย
กว่า 5 ปี และปั จจุบนั ดารงตาแหน่งระดับผู้บริ หารพิพิธภัณฑ์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ระดับชานาญ
การ (ดูรายชื่อในภาคผนวก ข)
3. เป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4. เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
กลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่ม ที่ 2 – บุคคลเป้า หมายที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการ
บริ หารภารกิจงานด้ านการจัดการความรู้ ที่ผ้ วู ิจยั ทาการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 3 ท่าน โดย
กาหนดกระบวนการได้ มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดี ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.เป็ นบุคลากร มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ ไม่น้อยกว่า 25 ปี
2.เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในส่วนงานการพัฒนาด้ านอาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ างาน
3.เป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4.เป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. แบบประเด็นการสัมภาษณ์ภณ
ั ฑารักษ์ ชานาญการ (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด)
แบบประเด็นการสัมภาษณ์บคุ คลในองค์กร ฯ (โครงสร้ าง/คาถามปลายเปิ ด)
วิธีการสร้ างและการควบคุมคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย
8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวข้ อง โดยตรวจสอบวิธีการสร้ าง
และควบคุมคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก
2. กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมสาระสาคัญ
3. สร้ างแบบประเด็นการสัมภาษณ์ (โครงสร้ าง/ปลายเปิ ด)

133

4. ตรวจสอบความถูกต้ องและความตรงเชิงเนื ้อหาในแบบประเด็นศึกษาโดยอาศัย
ดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
5. ทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัตเิ ดียวกันกับประชากรเป้าหมาย จานวน 5 ท่าน
6. นาผลทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือไปขอคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความครอบคลุมต่อประเด็นศึกษา
7. ปรับและแก้ ไขตรงตามคุณลักษณะเนื ้อหาครบถ้ วน
8. ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เพื่ อ ขออนุ ญ าติ และ
ประสานงานกับผู้ให้ ข้อมูล เพื่อนัดหมายเวลา และสถานที่เก็บข้ อมูล
2. ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูลตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาข้ อมูล การสัมภาษณ์ ที่ได้ มาเข้ าสู่กระบวนการอ่านตรวจสอบความถูกต้ องใน
ประเด็นศึกษา
5. จัด กระท าข้ อ มูล โดยการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบสิ่ ง ค้ น หา (Assumptions) และ
ประเมินผลข้ อมูลความคิดเห็น (บทสรุ ป) ในแต่ละประเด็นศึกษาแบบอิงแนวคิดในการวิเคราะห์
และแปลความของเนื ้อหา
6. สังเคราะห์บทสรุปที่ได้
7. กาหนดแนวทางการนาเสนอ ร่ างต้ นแบบ ฯ (โครงสร้ างองค์กร การบริ หารจัดการ
การบริ หารการตลาด กลยุทธ์ การจัดการดาเนินโครงการ) เพื่อนาไปใช้ ประกอบในการพิจารณา
ร่วมกับขันตอนเดลฟายเทคนิ
้
ค (วัตถุประสงค์วิจยั ข้ อที่ 4/ระยะที่ 3)
8. จัดทาบทสรุปเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ระยะที่ 2 สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
2.1 แหล่งข้ อมูลเชิงปริมาณ
2.1.1 การวิจยั เชิงสารวจ (Opinion and Needs Survey)
วัตถุประสงค์ คือ การสารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุ่ม
ประชากรเป้า หมายที่ มี ค วามคาดหวัง ต่อ โครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย โดย

134

เปรี ยบเทียบจากลักษณะทางประชากร สถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ พฤติกรรมและกิจกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น เจตคติ และความเชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนามา
บรรยายข้ อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะที่พงึ ประสงค์อื่น ๆ และปฏิกริยาที่ตอบสนองที่
แท้ จริงของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลออกมาให้ ได้ มากที่สดุ
ประชากรเป้ าหมายกับกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริ การ – ประชากรที่ให้ ข้อมูลด้ านความคิดเห็นและความต้ องการของ
บุคลากรบริษัทการบินไทย ฯ ที่มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ประกอบด้ วย บุคลากรประจาการในฝ่ ายการบริ การบนอากาศยานและภาคพื ้น ของบริ ษัทการบิน
ไทย ฯ จานวน 400 คน (Purposive Sampling)
กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ บริ การ – ประชากรที่ให้ ข้อมูลด้ านความคิดเห็นและความต้ องการของ
กลุ่มผู้บริ หารบริ ษัทการบินไทย ฯ ที่มีความคาดหวังต่อ โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
ประกอบด้ วย ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องในระดับหัวหน้ าหน่วยงานในสายงานบริ การบนอากาศยาน
และภาคพื ้น จานวน 45 คน (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการส ารวจความคิดเห็น และประเมิ น ความต้ องการของกลุ่ม ผู้รับ บริ ก ารและผู้
ให้ บริการต่อความคาดหวังในโครงการ ฯ ดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ วางแผนการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั (ระยะที่ 2) ประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ 1. เครื่ องมือที่เป็ นผลกระทบ ได้ แก่ แบบสอบถาม
และ 2. เครื่ องมือทางสถิติ ได้ แก่ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่ามัธยฐาน (Median)
วิธีการสร้ างและควบคุมคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในส่วนนี ้ ผู้วิจัยได้ พัฒนาเครื่ องมื อที่ เป็ นผลกระทบ คือ แบบสอบถามปลายเปิ ดที่
ต้ องการสารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการ ประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 2 ตอน กล่าวคือ
ตอนที่ 1: สถานภาพของผู้ตอบ เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา และประสบการณ์เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑสถาน ตอนที่ 2: ความคิดเห็นและความต้ องการที่มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารบิ น ไทย ซึ่ ง เป็ น การส ารวจความคิ ด เห็ น และการประเมิ น ความต้ อ งการจาก
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สดุ มาก
ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ และเป็ นส่วนคาถามปลายเปิ ด คือ ความเห็นอื่น ๆ
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1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เชิงสารวจที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจ
ความคิดเห็นและความต้ องการที่ มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตัง้ หรื อการศึกษาตัวแปรเชิง
คุณลักษณะ (การดาเนินโครงการ/กิจการ) เป็ นหลัก
2. กาหนดประเด็นคาถามที่ครอบคลุมสาระสาคัญ
3. สร้ างแบบประเด็น คาถามที่มีความเป็ นปรนัยของเครื่ องมือ เกณฑ์ และการแปล
ความหมาย (โครงสร้ าง/ปลายเปิ ด)
4. ตรวจสอบความถูกต้ องและความตรงเชิงเนื ้อหาในแบบสอบถาม โดยอาศัยดุลพินิจ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ
เนื ้อหา หรื อ นิยามตัวแปรที่มงุ่ วัดตรงของเนื ้อหา (Content Validity) ดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงเนื ้อหา / นิยาม / จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงเนื ้อหา / นิยาม / จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดไม่ตรงเนื ้อหา / นิยาม / จุดประสงค์
หลังจากนัน้ จึงนาผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณหา
ดัชนี ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ เนื อ้ หา / จุดประสงค์ (Item Objective Congruence:
IOC) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
ความสอดคล้ องของข้ อคาถาม = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนของผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยอาศัยเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับ เนื ้อหา / จุดประสงค์ ดังนี ้
ถ้ า IOC > 0.50 แสดงว่า ข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ สอดคล้ องกับ เนื ้อหา / จุดประสงค์
ถ้ า IOC ≤ 0.50 แสดงว่า ข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ ไม่สอดคล้ องกับ เนื ้อหา / จุดประสงค์
5. ร่างและจัดเรี ยงข้ อคาถามให้ เป็ นระบบ
6. นาแบบประเด็นคาถามไปขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
7. ทบทวน ปรับ และแก้ ไขประเด็นคาถามอย่างครบถ้ วน
8. ทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือวิจัยที่พฒ
ั นาขึน้ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณ สมบัติ เ ดี ยวกัน กั บ ประชากรเป้ า หมาย จ านวน 30 ท่ าน (ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ า หรื อ αcoefficient) ตามวิ ธี ข อง Cronbach (1970: 161) ด้ ว ยชุ ด โปรแกรมวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
สังคมศาสตร์ (SPSS)
9. นาผลข้ อมูลการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Try out) ไปขอคาแนะนา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้
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10. ทบทวน ความชัดเจนและองค์ประกอบของตัวแปรที่ศกึ ษา
11. สร้ างเครื่ องมือที่เป็ นแบบสารวจความคิดเห็น (ฉบับสมบูรณ์)
เครื่องมือทางสถิติ
ในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ โดยประยุก ต์ ห ลัก การทางสถิ ติ ได้ แ ก่ 1. ร้ อยละ
(Percentage) 2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4. ค่ามัธ ย
ฐาน (Median)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. จัดทาหนัง สื อ ในนามของมหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร เพื่ อขออนุญ าตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการเก็บข้ อมูล
3. ดาเนินการส่งเอกสาร
4. กาหนดวันรับเอกสาร
5. จัดเตรี ยมข้ อมูลสูก่ ระบวนการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ดาเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
1. การจัดกระทาข้ อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมาคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจให้ คะแนนตามที่ได้ กาหนดไว้
3. ทาการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเกี่ ยวกับการศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของกลุ่มผู้ใช้ บริ การ
และผู้ให้ บริการที่มีตอ่ ความคาดหวังของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย โดยการใช้ ชุด
โปรแกรมวิเ คราะห์ส ถิ ติส าเร็ จ รู ปเพื่ อสัง คมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social
Science) ดังนี ้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ ร้ อยละ คือ
ร้ อยละจากรายการใด = ความถี่ของรายการนัน้ X 100
จานวนผู้ตอบทังหมด
้
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความต้ องการเกี่ยวกับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการ
บินไทย วิเ คราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ ย (X) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้ เกณฑ์ การแปล
ความหมายระดับคะแนนความคิดเห็นและความต้ องการ โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ที่
ประกอบด้ วยเกณฑ์ การแปลความหมายค่า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทังนี
้ ้ เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบผลคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความต้ องการในระดับ
ความต้ องการในระดับ
ความต้ องการในระดับ
ความต้ องการในระดับ
ความต้ องการในระดับ

น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

2. นาเสนอตารางการเสนอผลข้ อมูลการวิจัยระยะที่ 1 โดยพรรณนาความจาก
ผลการวิจยั แบบพรรณนาความประกอบกัน
ระยะที่ 3 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์ โครงการ
3.1 แหล่ งข้ อมูลเชิงปริมาณ
3.1.1 การวิจัยด้ วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
วัตถุประสงค์ คือ การสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมี
ระบบ โดยใช้ แบบสอบถามแทนการเรี ยกประชุม ในการพิจารณาให้ ทศั นะความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระเกี่ ยวกับการสร้ างแนวทางการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (Strategy Probe) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ น
ฉันทามติ ความถูกต้ องและความน่าเชื่ อถื อ โดยดาเนินการร่ างโครงงานทาหน้ าที่ เสมื อนเป็ น
เครื่ องมือที่จะใช้ เสนอเป็ น “ร่างต้ นแบบ” การดาเนินการโครงการจัดตัง้ ฯ และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่
มีคุณค่าต่อการนาไปวินิจฉัยในประเด็นศึกษา จะแสดงถึงลาดับความสาคัญ อัตราร้ อยละของ
ความสอดคล้ องและความไม่ส อดคล้ องของความคิดเห็น (คาตอบรอบที่ 1- 3) ก่อนนาไปผ่าน
กระบวนการในระยะที่ 4
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ประชากรเป้ าหมายกับกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดประชากรในการวิจยั ด้ วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อ
การสารวจประเด็นศึกษาในแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ การสร้ างแนวทางของโครงการจัดตัง้
ฯเป็ นผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่ เ ป็ นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้ วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทัง้ สิ น้ 15 ท่า น ได้ แ ก่ ภัณ ฑารั ก ษ์ ช านาญการ (5) นัก
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (5) และบุคลากรชานาญการพิเศษ (5) เป็ นต้ น
เกณฑ์ในการเลือกผู้ชานาญเฉพาะทางในระยะที่ 3 ดังนี ้
1. ปริญญาตรี ขึ ้นไป
2. ประสบการณ์ในศาสตร์ เฉพาะ 10 ปี ขึ ้นไป
3. ประวัตแิ ละผลงานเป็ นที่ยอมรับ
4. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ เงื่อนไข หรื อความชานาญพิเศษ โดยตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ที่กาหนดไว้ หรื อเป็ นบุคคลที่หน่วยตัวอย่างที่มาก่อนได้ ทาบทามด้ วยวาจาให้ กบั ผู้วิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม ที่ 1 ภัณ ฑารั ก ษ์ ช านาญการ (Museum Professionals) เป็ น ผู้ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
หน้ าที่ในการจัดหา จัดหมวดหมู่ และจัดแสดงวัตถุในที่จดั แสดง และมีความชานาญในการดูแล
ซ่อ มแซม วางแผนจัด การและแผนการให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ในการประเมิ น ราคาของศิ ล ปวัต ถุ
ประกอบด้ วย จานวน 5 ท่าน (Professional Level)
กลุม่ ที่ 2 นักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non-formal Educators) เป็ นผู้ที่เข้ าใจใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ตามที่
รัฐบาลมุ่งหวังให้ ภารกิจของนักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนได้ พัฒนากลไกในการสร้ างโอกาส
ทางการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ในชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน
เกี่ยวข้ อง และภาคีเครื อข่ายเป็ นผู้สง่ เสริมสนับสนุน และร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้ คนไทยได้
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ จานวน 5 ท่าน
กลุ่ม ที่ 3 บุค ลากรช านาญการพิ เ ศษ (Certified Staffing Industry Professionals)
เป็ นผู้ที่มีตาแหน่งบริ หารหรื อเคยเป็ นผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ระดับสูงในการดูแลด้ านการบริ หาร
จัดการความรู้ ในบริ ษัทการบินไทย ฯ ทังในส่
้ วนแผนกการบริ การบนอากาศยานและการบริ การ
ภาคพื ้น จานวน 5 ท่าน (Senior Professional Level)
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วิธีการเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี กรรมการที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ช่ ว ยพิ จ ารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขอค าปรึ ก ษาและข้ อ แนะน าจากกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อมชี แ้ จง
วัตถุประสงค์การวิจยั และ/หรื อกรอบแนวคิดของการวิจยั เป็ นหลัก กับ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางตามหลักเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
2. เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อช่วยพิจารณาคุณสมบัตเิ ชิงอ้ างอิงสูแ่ หล่งข้ อมูลสาคัญตามจานวนที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ
3. ติดต่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ และเรี ยนเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรศัพท์และขอพบด้ วยตนเอง
4. ประสานงานกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให้ ออกหนังสือเรี ยนเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอสัมภาษณ์
5. ส่ง หนัง สื อเรี ยนเชิ ญพร้ อมเอกสารประกอบการสัม ภาษณ์ และแบบประเมิ นให้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปรษณีย์และด้ วยตนเองก่อนวันสัมภาษณ์ 15 วัน
6. เตรี ยมความพร้ อมและนัดวันขอสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
วิธีการสร้ างและควบคุมคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยด้ วยเทคนิคเดลฟาย
รอบที่ 1 วิธีการสร้ างเช่นเดียวกับแบบสอบถามชุดแรกที่ใช้ ในการวิจยั ของระยะที่ 2
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดและเป็ นแบบประเด็นคาถามกว้ าง ๆ ครอบคลุมปัญหาที่จะศึกษา และ
ผ่านกระบวนการวัดค่าความตรงของเครื่ องมือ โดยขออนุเคราะห์ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทา
การตรวจสอบ ก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อประเด็นโจทย์แต่ละข้ อ ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนดาเนินงานโครงการ
จัดตัง้ ฯ หรื อ คาดการณ์องค์ประกอบจาเป็ นบางประการที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการตรวจสอบในรอบที่ 1
รอบที่ 2 เรี ยบเรี ยงข้ อกระทงคาถามใหม่ โดยประยุกต์จากแนวคาตอบที่วิเคราะห์ใน
รอบที่ 1 สร้ างเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ) โดยขอคาแนะนาจาก
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุ งและแก้ ไขเนือ้ ความให้ มี ความถูกต้ องและชัดเจน
ครบถ้ วน ก่อนนาแบบสอบถามเดลฟายเทคนิครอบที่ 2 ไปให้ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละ
ท่านได้ ประเมินความสาคัญในแต่ละประเด็นศึกษา ทัง้ นี ้ ในแต่ละข้ อกระทงคาถามนัน้ ผู้ตอบ
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สามารถแสดงเหตุผลที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย ในช่องว่างที่เว้ นไว้ ในส่วนปลายประโยค (ควรแก้ ไข
ในส่วนสานวนหรื อให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ม)
รอบที่ 3 เรี ยบเรี ยงข้ อกระทงค าถามใหม่อี ก ครั ง้ โดยตรวจผลค่า คาตอบของการ
วิเคราะห์หาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบ-กว้ าง และบรรจุเฉพาะข้ อกระทงคาถามที่ มี ค่าพิ สัย
ระหว่างควอไทล์แคบของรอบที่ 2 เสนอคาถามเดียวกัน โดยเพิ่มตาแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ และเครื่ องหมายแสดงตาแหน่งที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางท่านนันได้
้ ตอบ เพื่อให้
ท่านได้ ยืนยันคาตอบ/ปรับเปลี่ยนมุมมองอย่างอิสระ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงปฏิบตั ิการสร้ างแบบสอบถาม
สาหรับรอบที่ 3 และนาไปขอคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงและแก้ ไข
เนื ้อความให้ มีความถูกต้ องและชัดเจนครบถ้ วน ก่อนนาแบบสอบถามเดลฟายเทคนิครอบที่ 3 ไป
ให้ กลุม่ ตัวอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละท่านได้ ประเมินความสาคัญในแต่ละประเด็นศึกษา ทังนี
้ ้ ในแต่
ละข้ อกระทงคาถามนัน้ ผู้ตอบสามารถแสดงเหตุผลที่เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย ในช่ องว่างที่เว้ นไว้
ในส่วนปลายประโยค (ควรแก้ ไขในส่วนสานวนหรื อให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ม)
รอบที่ 4 ยุติกระบวนการเดลฟายเทคนิค (ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์แคบ) ถ้ าผลการ
วิเคราะห์ได้ เสนอให้ เห็นในมิติความสอดคล้ องในตัวแปรที่ศึกษา ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(ข้ อมูลย้ อนกลับที่อิงด้ วยค่าสถิตปิ ระกอบข้ อมูลในรอบที่ 3)
ตารางแสดงระดับคะแนนช่วงความคิดเห็นในกระบวนการเดลฟายเทคนิค
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความต้ องการหรื อเห็นด้ วยในระดับ
มีความต้ องการหรื อเห็นด้ วยในระดับ
มีความต้ องการหรื อเห็นด้ วยในระดับ
มีความต้ องการหรื อเห็นด้ วยในระดับ
มีความต้ องการหรื อเห็นด้ วยในระดับ

น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

ค่ามัธยฐานที่วิเคราะห์ได้ จากคาตอบของผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
นามาแปลความตามเกณฑ์ ดังนี ้
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ค่ามัธยฐาน
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ... ข้ อความนัน้ ...
สมควรใช้ กาหนดเป็ นรูปแบบในระดับความ
เหมาะสมมากที่สดุ
สมควรใช้ กาหนดเป็ นรูปแบบในระดับ
เหมาะสมมาก
สมควรใช้ กาหนดเป็ นรูปแบบในระดับ
เหมาะสมปานกลาง
สมควรใช้ กาหนดเป็ นรูปแบบในระดับไม่
เหมาะสม
สมควรใช้ กาหนดเป็ นรูปแบบในระดับไม่
เหมาะสมอย่างยิ่ง

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด ดังนี ้
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
0.01-0.99
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-ขึ ้นไป

การแปลความหมาย
มีความสอดคล้ องกันสูงมาก
มีความสอดคล้ องกันสูง
มีความสอดคล้ องกันต่า
ไม่มีความสอดคล้ องกัน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. จัดทาหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการเก็บข้ อมูล
3. ดาเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ / ผู้วิจยั จัดส่งด้ วยตนเอง (รอบที่ 1-4)
4. กาหนดวันรับเอกสาร
5. จัดเตรี ยมข้ อมูลสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ตามเดลฟายเทคนิค (รอบที่ 1-4)
6. สรุปผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
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7. ทาการยกร่าง (ต้ นแบบ) โครงงาน ที่เป็ นข้ อสรุปในขันตอนเดลฟายเทคนิ
้
ค
8. นา (ต้ นแบบ) โครงงานที่ถกู ร่างขึ ้น ไปพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขอคาแนะนา ก่อนนาไปเข้ าสู่กระบวนการทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องมือที่เป็ นแนวทางของ
โครงการจัดตัง้ (ระยะที่ 4)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
รอบที่ 1 ผู้วิจยั นาผลของข้ อมูลความคิดเห็นที่ได้ รับกลับมา จานวน 15 ฉบับ นามา
จัดกระทาโดยสังเคราะห์ตวั แปรที่ม่งุ วัดอย่างรอบคอบ ตัดทอนข้ อมูลที่ซ ้าซ้ อนออกไป เรี ยบเรี ยง
แบบประเด็นศึกษาขึ ้นใหม่ เพื่อสร้ างเป็ นข้ อกระทงคาถามในการสารวจความคิดเห็นในรอบที่ 2.
รอบที่ 2 ผู้วิจยั นาผลของข้ อมูลความคิดเห็นในรอบที่ 1 ที่ได้ รับกลับมา จานวน 15
ฉบับ นามาจัดกระทาโดยเครื่ องมือทางสถิติวิเคราะห์ คานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม
(Mode) และ ค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ (Interquartile Range) ทัง้ นี ้ ผู้ วิ จัย จะใช้ แนวดุล พิ นิ จ
วิเคราะห์ผลคาตอบแต่ละข้ อจากค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยเทียบความหมายดังตารางด้ านล่าง
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ระบุไว้ หรื อ อธิบายได้ ว่า “ถ้ าค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์แคบ ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มีความเห็นสอดคล้ องกัน และผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ทนั ทีในรอบที่ 2” หรื อ อีกนัยหนึ่งว่า “ถ้ าค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์กว้ าง (ค่ามาก) ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นแตกต่างกัน และ
ผู้วิจยั จะต้ องตรวจสอบเพิ่มด้ วยข้ อกระทงคาถามเดียวกัน บรรจุไว้ ในแบบสอบถามรอบที่ 3”
รอบที่ 3 ผู้วิจยั นาผลของข้ อมูลความคิดเห็นในรอบที่ 2 ที่ได้ รับกลับมา จานวน 15
ฉบับ นามาจัดกระทาโดยเครื่ องมือทางสถิติวิเคราะห์ คานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม
(Mode) และ ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ถ้ าหากว่า ผู้วิจยั ได้ ข้อมูลเพียงพอก็
อาจสรุปผลวิจยั ในรอบที่ 2 ในทางตรงกันข้ ามหากพบว่า ผลข้ อมูลความคิดเห็นที่แสดงว่าค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ กว้ าง จะต้ องเก็ บข้ อมูลเป็ น รอบที่ 3 โดยมี ข้อกระทรงค าถามเดิม บรรจุไ ว้ ใ น
แบบสอบถามรอบนี ้ พร้ อมทัง้ เพิ่ ม ต าแหน่ ง ของค่า มัธ ยฐาน ค่า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ และ
เครื่ องหมายแสดงตาแหน่งที่ผ้ เู ชี่ยวชาญดังกล่าวได้ ตอบไว้ ในรอบที่ 2 เพื่อสื่อสารให้ ท่านทราบว่า “
ยืนยัน หรื อ เปลี่ยน” ความคิดเห็นต่อประเด็นคาถามนัน้ ๆ หรื อไม่ ประกอบเหตุผลของท่านอย่าง
อิสระอีกครัง้
รอบที่ 4 ผู้วิจยั นาผลของข้ อมูลความคิดเห็นในรอบที่ 3 ที่ได้ รับกลับมา จานวน 15
ฉบับ นามาจัดกระทาโดยเครื่ องมือทางสถิติวิเคราะห์ คานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม
(Mode) และ ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ถ้ าหากว่า ผู้วิจยั ได้ ข้อมูลเพียงพอก็
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อาจสรุ ปผลวิจยั ในรอบที่ 3 พร้ อมทังเพิ
้ ่มตาแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และ
เครื่ องหมายแสดงตาแหน่งที่ผ้ ูเชี่ยวชาญดังกล่าวได้ ตอบไว้ ในรอบที่ 3 เพื่อสื่อสารให้ ท่านทราบว่า
“ในแต่ละรอบ ความคิดเห็นต่อประเด็นคาถามนัน้ ๆ ประกอบเหตุผลของท่านอย่างอิสระอย่างไรบ้ าง
” โดยทัว่ ไปเทคนิคเดลฟายจะได้ ข้อสรุ ปผลการวิจยั จากแบบสอบถามรอบที่ 3 และหากดาเนินการ
วิจยั รอบที่ 4 อาจจะได้ ข้อสรุปใกล้ เคียงกับรอบที่ 3 (Jensen, 1996)
หมายเหตุ:
การสุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 2 และ 3 เป็ นการเลือกตัวอย่างโดยเจาะจงหรื อดุลพินิจของ
ผู้วิจยั ในการพิจารณากาหนดกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายที่สามารถให้ ข้อมูลในประเด็นที่ศกึ ษา และจะ
ให้ คา่ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนในการวิเคราะห์ตวั แปรที่ศกึ ษา โดยไม่มีการคานึงถึง
ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) แต่คานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การลดค่าใช้ จา่ ย และประหยัดเวลาในการสารวจ อย่างไรก็ดี วิธีการดังกล่าว ยังไม่สามารถประกัน
ได้ ว่าข้ อมูล ทุก ๆ หน่วยในประชากรจะมี โ อกาสถูก เลื อ กเป็ น ตัวอย่างเท่า ใด หรื อ การจัดสรร
ตัว อย่า งในแต่ล ะชัน้ ภูมิ (Stratum) เมื่ อ เป็ น เช่น นี ้ จึง ไม่ส ามารถประมาณหรื อ ค านวณความ
คลาดเคลื่อนของการใช้ ตวั อย่าง (Sampling Error) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงดาเนินการเก็บข้ อมูลส่วนเชิง
คุณภาพประกอบในระหว่างการจัดเตรี ยมข้ อมูลเริ่ ม ต้ น – ระหว่างกระบวนการวิจัย (In-depth
Analysis) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลสรุปในสิ่งค้ นพบ (Data Triangulations)
คาตอบในรอบสุดท้ ายที่ผ้ ูเชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสมมาก-มากที่สุด (ค่ามัธย
ฐาน 3.5 ขึ ้นไป) และมีความสอดคล้ องกันของคาตอบสูง-สูงมาก (ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ น้ อยกว่า
หรื อเท่ากับ 1.5) นามาสังเคราะห์กับข้ อมูลเบื ้องต้ น จึงสามารถสรุ ปเป็ น ร่ างโครงงานเบื ้องต้ น ก่อน
นาสูก่ ระบวนการในระยะที่ 4
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
4.1 แหล่ งข้ อมูลเชิงคุณภาพ
4.1.1 การประเมิน “ร่ าง ต้ นแบบ” และการสร้ าง “ต้ นแบบ ชิน้ งาน”
วัตถุประสงค์ คือ การทดสอบความสมบูรณ์ เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ
“ร่างต้ นแบบ” โครงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นจากผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ (ระยะที่
3) โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ได้ อนุเคราะห์เวลาในการตรวจสอบ วิพากษ์
และรั บรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” ซึ่ง ทุกท่านจะมี ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนิ น
โครงการ ฯ เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นาประเด็นข้ อบกพร่ องที่ยงั คงมีอยู่นามาปรับปรุงและแก้ ไขให้ เกิดเป็ น
“ต้ นแบบ ชิน้ งาน” ที่ มีความเหมาะสมและความเป็ นได้ สูง ใน “รู ปแบบโครงการ ฯ” และเพื่อให้
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ผู้วิจยั ได้ นาผลข้ อมูลเชิงทดสอบเป็ นแนวทางนาร่องที่จะสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการโครงการฯ
ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าชมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชากรเป้ าหมายกับกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดประชากรในขันตอนการประเมิ
้
น “ร่าง ต้ นแบบ” และการสร้ าง “ต้ นแบบ
ชิ ้นงาน” เพื่อการทดสอบความสมบูรณ์เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่างต้ นแบบ” โครงงานที่
พัฒนาขึ ้นจากผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ (ระยะที่ 3) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ น
ตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน
ทังสิ
้ ้น 5 ท่าน ได้ แก่ ภัณฑารักษ์ชานาญการพิเศษ 3. นักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน 2.
และ
บุคลากรชานาญการพิเศษ 1. เป็ นต้ น
เกณฑ์ในการเลือกผู้ชานาญเฉพาะทางในระยะที่ 3 ดังนี ้
1. ปริญญาโทขึ ้นไป
2. ประสบการณ์ในศาสตร์ เฉพาะ 20 ปี ขึ ้นไป
3. ประวัตแิ ละผลงานเป็ นที่ยอมรับ
4. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ เงื่อนไข หรื อความชานาญพิเศษ โดยตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ที่กาหนดไว้ หรื อ เป็ นบุคคลที่หน่วยตัวอย่างที่มาก่อนได้ ทาบทามด้ วยวาจาให้ กบั ผู้วิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้ วย 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ภัณฑารักษ์ ชานาญการพิเศษ (Curatorial Museum Specialist) เป็ นผู้ที่
รับผิดชอบหน้ าที่ในการจัดหา จัดหมวดหมู่ และจัดแสดงวัตถุในที่จดั แสดง และมีความชานาญใน
การดูแล ซ่อมแซม วางแผนจัดการและแผนการให้ บริการ รวมถึงในการประเมินราคาของศิลปวัตถุ
ประกอบด้ วย จานวน 1 ท่าน (Senior Professional Level)
กลุม่ ที่ 2 นักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non-formal Educator) เป็ นผู้ที่เข้ าใจใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ตามที่
รัฐบาลมุ่งหวังให้ ภารกิจของนักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนได้ พัฒนากลไกในการสร้ างโอกาส
ทางการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ในชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน
เกี่ยวข้ อง และภาคีเครื อข่ายเป็ นผู้สง่ เสริมสนับสนุน และร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้ คนไทยได้
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ จานวน 1 ท่าน (Senior Professional Level)
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กลุ่มที่ 3 บุคลากรชานาญการพิเศษ (Certified Staffing Industry Professionals) –
เป็ นผู้ที่มีตาแหน่งบริ หารหรื อเคยเป็ นผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ระดับสูงในการดูแลด้ านการบริ หาร
จัดการความรู้ ในบริ ษัทการบินไทย ฯ ทัง้ ในส่วนแผนกการบริ การบนอากาศยาน และ/หรื อ การ
บริการภาคพื ้น จานวน 1 ท่าน (Senior Professional Level)
วิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี กรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจ ารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย 6
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขอค าปรึ ก ษาและข้ อ แนะน าจากกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อมชี แ้ จง
วัตถุประสงค์การวิจยั และ/หรื อกรอบแนวคิดของการวิจยั เป็ นหลัก กับ คุณสมบัตขิ องผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
2. เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วย
พิจารณาคุณสมบัตเิ ชิงอ้ างอิงสูแ่ หล่งข้ อมูลสาคัญตามจานวนที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ
3. ติดต่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์และเรี ยนเชิญกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเป็ นรายบุคคล (Individual/In-depth Interview) เพื่อวิพากษ์ และตอบแบบประเมิน
ร่างต้ นแบบ ฯ (Judgemental Approach)
4. ประสานงานกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให้ ออกหนังสือเรี ยนเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ส่ง หนัง สื อเรี ยนเชิ ญพร้ อมเอกสารประกอบการสัม ภาษณ์ และแบบประเมิ นให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์และด้ วยตนเองก่อนวันสัมภาษณ์ 2 สัปดาห์
6. เตรี ยมความพร้ อมและนัดวันขอสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั สัมภาษณ์ตนเอง
วิธีการสร้ างและควบคุมคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบฟอร์ มการสัมภาษณ์ ที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อใช้ ประเมินรู ปแบบการดาเนินงาน
โครงการ ฯ โดยใช้ ดลุ พินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ (Open-ended items / Structured or Standardized
Interview Schedule )
1.1 ก าหนดโครงสร้ างองค์ ป ระกอบและรายการค าถามไว้ ล่ ว งหน้ า แต่อ าจ
ปรับเปลี่ยนคาพูดได้ บ้างตามความเหมาะสม ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้
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1. คาชี ้แจง
2. ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีดาเนินการศึกษาโครงกา
3. ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1.2 บรรจุตวั แปรศึกษาในแต่ละข้ อคาถามที่มี ความสัมพันธ์ กับกรอบความคิดเชิ ง
ทฤษฎี
1.3 เรี ยบเรี ยงรูปแบบของคาถามด้ วยภาษาที่ถกู ต้ องและชัดเจน
1.4 นาแบบสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth or Intensive Interview Schedule) ไป
ขอรับคาปรึกษาจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
1.5 ปรับปรุงและแก้ ไข ก่อนนาไปปฏิบตั ใิ ช้ จริง
2. แบบฟอร์ มการประเมินคุณภาพที่เป็ นข้ อคาถามสเกลที่มุ่ง วัดระดับคะแนนของ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานโครงการ ฯ โดยใช้ ดุล พิ นิ จ ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในทฤษฎีนนั ้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีที่นามาใช้ นิยามโครงสร้ าง
องค์ประกอบของคุณลักษณะที่มงุ่ วัด และรับรอง “ร่าง ต้ นแบบ” (5 Scale Items/Evaluation Form
or Problem Information Evaluation for the Construct Validity)
2.1 กาหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม โดยบรรจุตวั แปรศึกษาใน
แต่ละข้ อคาถามที่มีความสัมพันธ์กบั กรอบความคิดเชิงทฤษฎี
2.2 เรี ยบเรี ยงรูปแบบของคาถามด้ วยภาษาที่ถกู ต้ องและชัดเจน
2.3 นารายการค าถาม (5 Scale Items)ไปขอรั บค าปรึ ก ษาจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ปรับปรุงและแก้ ไข
2.4 ตรวจสอบคุณภาพของข้ อคาถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้ องของเนือ้ หา
รายข้ อ และ/หรื อ นิยามตัวแปรที่มุ่ง วัดหรื อไม่ (Item Content Validity) ไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ ด้ าน
เนื ้อหาและด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 3 ท่าน โดยผลการพิจารณาอาจให้ คะแนนเป็ น ดังนี ้
+1 แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงเนื ้อหา/นิยาม/จุดประสงค์
0 ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงเนื ้อหา/นิยาม/จุดประสงค์
-1 แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดไม่ตรงเนื ้อหา/นิยาม/จุดประสงค์
โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับเนื ้อหา/จุดประสงค์ดงั นี ้
ถ้ า IOC > 0.50 ถือว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา/จุดประสงค์
ถ้ า IOC ≤ 0.50 ถือว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ ไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหา/จุดประสงค์
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2.5 วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ปรนัย ของค าถามรายข้ อ ไม่ ว่ า ใครจะน าเครื่ อ งมื อ ที่
พัฒ นาขึ น้ ไปใช้ ก็ ส ามารถเข้ า ใจในความชัด เจนของภาษาที่ สื่ อ ความหมาย โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ลักษณะความชัดเจนในการสื่อความหมาย 2. ลักษณะของกฏเกณฑ์
การให้ คะแนนแทนคุณลักษณะที่มุ่งวัด ที่ชัดเจน และ 3. ลักษณะของการแปลความหมายของ
คะแนนที่มีความชัดเจน
2.6 ทดสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึน้ กับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี คุณ ลัก ษณะ
เดียวกับประชากรเป้าหมาย จ านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านัน้ เข้ าใจคาถามได้
ตรงกันหรื อไม่
2.7 นาผลข้ อมูลการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือไปขอคาแนะนาจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความครอบคลุมต่อประเด็นศึกษา
2.8 ปรับปรุงและแก้ ไขข้ อคาถามในเครื่ องมือ
2.9 ขอคาปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนาไปปฏิบตั ใิ ช้ จริง
ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้
1. คาชี ้แจง
2. ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้ างองค์ประกอบของ “ร่าง ต้ นแบบ”
4. ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การจัดเตรี ยมความพร้ อมในการสัมภาษณ์
ขันที
้ ่ 2 การดาเนินการสัมภาษณ์
ขันที
้ ่ 3 การสรุปผลข้ อมูล
ขัน้ ที่ 1 การจัดเตรียมความพร้ อมในการสัมภาษณ์ เชิงลึก (รายบุคคล)
1. นา (ต้ นแบบ) โครงงานที่ถูกร่ างขึน้ (ระยะที่ 3) เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพ นธ์ โดยขอคาแนะนาเกี่ ยวกับ (ก) วิธี การสร้ าง “แบบสัม ภาษณ์ การประเมิ นรู ป แบบ
โครงการจัดตัง้ ฯ” และ “แบบประเมินคุณภาพของ “ร่าง ต้ นแบบ” โครงงาน (ข) วิธีการจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ (“The Content Validity of the Measures, the
Credibiltiy and Trustworthiness of the Methods” – Lasch, K.E. et al, 2010) “การยกร่างแบบ
ชิ ้นงาน หรื อ ต้ นแบบ ชิ ้นงาน” (ชุดเอกสารที่พร้ อมจัดส่งทางไปรษณีย์)
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2. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทางโทรศัพท์และพบด้ วยตนเอง โดยขอความอนุเคราะห์ ใน
เรื่ อ งของเวลา ชี แ้ จงรายละเอี ย ดคร่ า ว ๆ และเรี ย นเชิ ญ เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นการตรวจสอบ
องค์ประกอบและประเมินความเป็ นไปได้ ของ “การยกร่างต้ นแบบฯ”
3. จัดนาส่งหนังสือเรี ยนเชิญ พร้ อมกันนี ้ได้ แนบเอกสารสาคัญ จานวน 3 ฉบับ ที่ใช้
ประกอบการพิ จ ารณาในการวิ จัยระยะที่ 4 ได้ แก่ ร่ างต้ นแบบโครงงาน (Drafted Project as
Guidelines) แบบสัมภาษณ์การประเมินรู ปแบบโครงการจัดตัง้ ฯ และ แบบประเมินคุณภาพของ
“ร่าง ต้ นแบบ” (Rating Scale 5 ระดับ) โดยนาส่งทางไปรษณีย์และด้ วยตนเองก่อนวันสัมภาษณ์ 2
สัปดาห์
ขัน้ ที่ 2 การดาเนินการสัมภาษณ์
1. ชี ้แจงรายละเอียดในส่วนของวัตถุประสงค์และขันตอนการสั
้
มภาษณ์
2. นาเสนอความเป็ นมาของการวิจยั และพัฒนาโดยสังเขป และผลสรุปข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั
สังเคราะห์ได้ ในการวิจยั ระยะที่ 3 และ 4 (ร่างแบบชิ ้นงาน หรื อ ร่าง “โครงงาน”) – 15 นาที
3. รั บ ฟั ง สิ่ ง ที่ ผ้ ู ทรงคุณ วุ ฒิ ไ ด้ วิ พ ากษ์ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบดัง ที่ แ ต่ ล ะท่ า นได้
ตรวจสอบและประเมินไว้ ก่อนล่วงหน้ า
4. ทบทวนประเด็นที่ ผ้ ูวิจัยได้ รับข้ อมูลการวิพากษ์ จ ากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ จุดนี ้ อาจ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติมคาสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสม โดยสอบถามกลับจน
ได้ รับความเข้ าใจ
5. บัน ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะ โดยมี ก ารสอบถามและตอบค าถามของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการความชัดเจนในตัวแปรศึกษา
ขัน้ ที่ 3 การสรุ ปผลข้ อมูล
1. ประมวลสาระที่ได้ รับการวิพากษ์และประเด็นศึกษา
2. วิเคราะห์ ผลข้ อมูลความคิดเห็นในแต่ละองค์ประกอบที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ ตรวจสอบไว้
และ/หรื อ ได้ เสนอแนะให้ ผ้ ูวิจยั ได้ พิจารณา ทบทวน และตรวจสอบซ ้ากับสิ่งที่เป็ นประเด็นเสริ ม และ
ผลของตัวแปรศึกษาที่ตอบโจทย์วิจยั และพัฒนาได้ ถกู ต้ อง
3. วิ เคราะห์ ผลข้ อมูลการศึกษาในแบบประเมิ นคุณภาพของโครงการ ฯ จากสิ่งที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ตัดสิ นใจเลื อกประเมินคุณลักษณะของตัวแปรที่ ศึกษา (กาหนดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ) และเสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ “ร่าง ต้ นแบบ” ซึง่ ผู้วิจยั จะต้ อง
พิจารณผลการประเมินต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดของผู้วิจยั และปรับแนวทางการดาเนินโครงการการ
จัดตังฯ
้ ให้ มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ สงู เพื่อพัฒนาเป็ น “ต้ นแบบโครงการ”
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4. สรุ ปสาระสาคัญที่ได้ ในขันตอนการสั
้
มภาษณ์เชิงลึกประกอบชุดเอกสาร 3 ฉบับ
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิรับทราบ ถือได้ วา่ เป็ นการสามเส้ าข้ อมูล
5. ปรับปรุงและแก้ ไข “ร่าง ต้ นแบบ” ให้ มีความสมบูรณ์
6. นาผลสรุปที่ได้ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบฟอร์ มการสัมภาษณ์ ที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อใช้ ประเมินรู ปแบบการดาเนินงาน
โครงการ ฯ โดยใช้ ดลุ พินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ (Open-ended items / Structured or Standardized
Interview Schedule ) – วิเคราะห์เนื ้อหา
2. แบบฟอร์ มการประเมินคุณภาพที่เป็ นข้ อคาถามสเกลที่มุ่ง วัดระดับคะแนนของ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานโครงการ ฯ โดยใช้ ดุล พิ นิ จ ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในทฤษฎีนนั ้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีที่นามาใช้ นิยามโครงสร้ าง
องค์ประกอบของคุณ ลักษณะที่ มุ่ง วัด และรั บรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” (5 Scale items / Evaluation
Form or Problem Information Evaluation for the construct validity) – ชุด โปรแกรมวิ เ คราะห์
สถิตสิ าเร็จรูปเพื่อสังคมศาสตร์ (SPSS)
ระยะที่ 5 สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจัย
วิธีการดาเนินงาน ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ปริทรรศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับ “การพัฒนาคูม่ ือการดาเนินงานโครงการ”
2. พัฒนาร่างคูม่ ือ “คูม่ ือการดาเนินงานโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย”
3. น าร่ า งคู่ มื อ ฯ ไปขอรั บ ค าปรึ ก ษาและข้ อแนะน ากั บ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
4. ปรับปรุงและแก้ ไขจุดบกพร่อง จึงนาร่างคูม่ ือ ฯ (ฉบับแก้ ไข) ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของรู ปแบบ ฯ โดยใช้ ดุลพินิจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม (การวิจัยระยะที่ 4) เพื่อสร้ างความ
ชัดเจนและมี ความเป็ นปรนัยสอดรั บกับผลการวิจัย ทัง้ สิ น้ 4 ระยะ โดยลงมื อปฏิ บัติการสร้ าง
(ต้ นแบบ) โครงการฯ บรรจุในคูม่ ือการดาเนินงานโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย
อย่างเป็ นระบบ
5. เสนอผลข้ อมูลรูปแบบการวิจยั และพัฒนาฯ (วิทยานิพนธ์)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจยั และพัฒนาเรื่ อง “รูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย” ได้ กาหนด
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อ นาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัดตัง้ และผลการ
ประเมินคุณภาพ “ต้ นแบบชิ ้นงาน”
ในบทที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เทคนิควิธีเชิงคุณภาพและเทคนิควิธีเชิง
ปริมาณดังแบบแผนวิจยั ที่ออกแบบไว้ แบ่งเป็ น 5 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1: สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพื ้นที่โครงการวิจยั
ระยะที่ 2: สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ
ระยะที่ 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
ระยะที่ 5: สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั
โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่โครงการวิจัย
วัตถุประสงค์ของ การวิ จัยระยะที ่ 1 คือ การจัดเตรี ยมข้ อมูลเบื ้องต้ นเชิงคุณภาพสู่
แนวปฏิ บัติการในกระบวนการวิจัยทัง้ ระบบ ดัง ที่ กาหนดไว้ ในแบบแผนการวิจัย (Preliminary
Stage – ค้ นคว้ าความรู้ จากแหล่ ง ข้ อมู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ การสั ง เกตและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อม ข้ อมูล จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูร้ ู ในพื น้ ที่ ศึกษาและภัณฑารั กษ์ ช านาญการ ข้ อมูล
ปั จจุบนั ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรี ยนรู้ขององค์กร) และผลสรุปที่ค้นพบมีส่วน
สาคัญในการเชื่อมโยงโครงสร้ างทางความคิด ประกอบการพิจารณาในสร้ างรู ปแบบการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ ที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบนั
ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมในพื ้นที่กรณีศกึ ษา
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ส่วนที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูในพื ้นที่ศกึ ษา และ
ภัณฑารักษ์ชานาญการ
ส่วนที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจอ่านได้ จากภาคผนวก (กลุ่มงานวิจยั ทัง้ 3 กลุ่ม) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ตวั อย่างกรณีศกึ ษา
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานการบินไทย
(เขตหลักสี่)
SWOT ANALYSIS
ข้ อได้ เปรี ยบ
ข้ อเสียเปรี ยบ
(THAI Training Centre,
เขตหลักสี่)
สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
 เริ่ ม ใช้ อาคารในปี พ.ศ.  การเพิ่มหน่วยงานในพื ้นที่
2538
แบบเกินความจาเป็ น
 สถานที่ฝึกอบรมบุคลากร  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บนเที่ ย วบิ น และภาคพื น้
ตารางเวลาของหน่วยงาน
ฯลฯ ปัจจุบนั
สาคัญที่เอื ้ออานวยความ
สะดวกในการให้ ค วามรู้
 บุค คลภายนอกมาเยี่ ย ม
แก่ บุ ค คลภายนอกที่ ม า
ชมแผนกการฝึ กอบรม
เยี่ยมชมกิจการ
ลู ก เ รื อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง  การจัดการพื ้นที่สาธารณะ
วิช าการทุกระดับ องค์ก ร
สาหรับผู้มาเยือนศูนย์ ฯ
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 การออกแบบและตกแต่ง
ภายในอาคาร A และ B
 บริ ษั ท สายการบิ น ทั่ ว ไป
และกลุ่ ม บริ ษั ท ตั ว แทน
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บริ ษั ท การบิ น ไทยมาเข้ า  การออกแบบและตกแต่ง
รั บ บริ ก ารและใช้ บริ ก าร
ภายในห้ องสุขา
จ า ก ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร  การออกแบบและตกแต่ง
ฝึ กอบรมบุคลากรการบิน
ห้ องอาหาร
และความรู้เชิงธุรกิจ
 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
 บริ ษั ท ฯ ใช้ สถานที่ จั ด
โดยรอบที่ขาดเอกลักษณ์
ประชุมและสัมนาวิชาการ
และอัตลักษณ์ ความเป็ น
ทางวิชาชีพบ่อยครัง้
สายการบินแห่งชาติ
 ระบบการควบคุ ม ดู แ ล
อาคารมีความปลอดภัยสูง
(24 ช.ม.)
 ประกอบด้ วย 2 อาคาร
ใหญ่
 ระบบขนส่ ง มวลชนเพื่ อ
บริ ก ารบุ ค ลากรระหว่ า ง
ศู น ย์ ฯ และ ส านั ก งาน
สาขาภายในกรุงเทพ ฯ
 เป็ น สถานที่ ป ระชาชนใน
พื น้ ที่ เ ขตดอนเมื อ งและ
ปริมณฑลรู้จกั กันดี
 มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข อ ง
หน่วยงานรัฐและเอกชนใน
พื ้นที่ใกล้ เคียงหลายแห่ง
 เป็ นแหล่งโครงการ/องค์กร
ของ หน่ ว ยง านรั ฐ บ า ล
สาคัญในพื ้นที่ใกล้ เคียง
 มี ส ถานที่ ท่ อ งเที ย วทาง
วัฒนธรรมหลายแห่ง
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 ศูน ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ ที่
ทันสมัยสาคัญหลายแห่ง

สภาพแวดล้ อมภายนอก

 พื ้น ที่ พ อ เ พี ย ง ต่ อ ก า ร
พัฒนาเป็ นโครงการศึกษา
การจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก าร
บินไทย
โอกาส

อุปสรรค

 เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ตลอด  ประชาชนขาดความสนใจ
ชี วิ ต ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
กระตื อ รื อ ร้ นการบริ ก าร
สัง คมที่ มี ก ารบูร ณาการ
ทางการศึกษา
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ  ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
อุต สาหกรรมการบริ ก าร
กรุงเทพและการคมนาคม
(ธุรกิจการบิน)
ยั ง ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม
โครงการของภาครั ฐ ที่
 เป็ น อ าเภอที่ มี ป ระชากร
มาบริ การได้ สะดวก (107,
สนับสนุน
797 คน)
 อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น พื ้น ที่
 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ ก ล้ เ คี ย ง มี ก า ร ล ง ทุ น
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
เครื อข่ายการเดิน ทางทัง้
หลากหลาย
ในเมื องและปริ มณฑลไว้
บริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้
ทัว่ ถึง โดยมีทางสายหลัก
สายรอง และทางลัด
 1 ใน 50 เขตการปกครอง
ของกรุ ง เทพฯ เป็ น เขตที่
อ ยู่ อ า ศั ย ร อ ง รั บ ก า ร
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ขยายตัวของเมืองทางทิศ
ตะวั น ออก (ตอนเหนื อ )
ของกรุงเทพฯ
 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พืน้ ที่เขตหลักสี่ และดอน
เมือง (2 แขวง/ 3 แขวง)
 มี ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม
รัฐวิสาหกิจสถานที่ใหม่ที่
สามารถสนั บ สนุ น งาน
บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น
อ า คั น ตุ ก ะ สั ม พั น ธ์ ใ น
ระดับสากล
 ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
อง ค์ ก รท าให้ มี โ อ ก า ส
ได้ รับความร่ วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ ใน
อนาคต
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของ สานักงานใหญ่บริษัทการบินไทย ฯ (ถนน
วิภาวดี – รังสิต)
SWOT ANALYSIS
(THAI Head Office, ถ.
วิภาวดีรังสิต)
สภาพแวดล้ อมภายใน

ข้ อได้ เปรี ยบ

ข้ อเสียเปรี ยบ

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 เริ่ ม ใช้ อาคารในปี พ.ศ.  พื น้ ที่ ไ ม่ พ อเพี ย งต่ อ การ
2531
พัฒนาเป็ นโครงการศึกษา
รูปแบบการจัดตัง้ ฯ
 สถานที่ฝึกอบรมบุคลากร
บนเที่ ย วบิ น และภาคพื น้  การจัดการพื ้นที่สาธารณะ
ฯลฯ ในอดีต
สาหรับผู้มาเยือนศูนย์ ฯ
 บุค คลภายนอกมาเยี่ ย ม  อาคารจอดรถและลาน
ชมแผนกการฝึ กอบรม
จอดรถที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
ลู ก เ รื อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
การบริการ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง  การออกแบบและตกแต่ง
วิช าการทุกระดับ องค์ก ร
ศูนย์อาหาร
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ใน  การจั ด ส่ ว นบริ ก ารและ
อดีต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่
 บริ ษั ท สายการบิ น ทั่ ว ไป
ระลึกภายในอาคาร
และกลุ่ ม บริ ษั ท ตั ว แทน  ก า ร ใ ช้ พื ้น ที่ บ า ง ส่ ว น
บริ ษั ท การบิ น ไทยมาเข้ า
ร ะ ห ว่ า ง อ า ค า ร น า ม า
รั บ บริ ก ารและใช้ บริ ก าร
ให้ บริ ก ารเช่ า ค้ า ขายแก่
จ า ก ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
บุคคลภายนอก
ฝึ กอบรมบุคลากรการบิน  การจราจรคับ คั่ง ภายใน
และความรู้ เชิ ง ธุ ร กิ จ ใน
เวลาเร่ ง ด่ ว นโดยรอบ
อดีต
บริเวณองค์กร
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 บริ ษั ท ฯ ใช้ สถานที่ จั ด  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
ประชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละ
โดยรอบที่ขาดเอกลักษณ์
สัมนาวิชาการทางวิชาชีพ
และอัตลักษณ์ ความเป็ น
บ่อยครัง้
สายการบินแห่งชาติ
 ระบบการควบคุ ม ดู แ ล
อาคารมีความปลอดภัยสูง
(24 ช.ม.)
 ประกอบด้ วย 6 อาคาร
ใหญ่
 ระบบขนส่ ง มวลชนเพื่ อ
บริ ก ารบุ ค ลากรระหว่ า ง
ศู น ย์ ฯ และ ส านั ก งาน
สาขาภายในกรุงเทพ ฯ
สภาพแวดล้ อมภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

 เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ตลอด  ประชาชนขาดความสนใจ
ชี วิ ต ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
กระตื อ รื อ ร้ นการบริ ก าร
สัง คมที่ มี ก ารบูร ณาการ
ทางการศึกษา
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ  ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
อุต สาหกรรมการบริ ก าร
กรุ งเทพมีความกระจุกตัว
(ธุรกิจการบิน)
และการคมนาคมที่แออัด
 เขตจตุจัก รและเขตพื น้ ที่  อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น
ใกล้ เคี ย งมี ป ระชากรที่
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น พื ้น ที่
สามารถเดิ น ทางมารั บ
ใ ก ล้ เ คี ย ง มี ก า ร ล ง ทุ น
บริ การได้ ในทุ ก โอกาส
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(160, 366 คน)
ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย
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 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
เครื อข่ายการเดิน ทางทัง้
ในเมื องและปริ มณฑลไว้
บริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้
ทัว่ ถึง
 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พื น้ ที่ เ ขตจตุจัก รและเขต
พื ้นที่ตดิ ต่อ (5 เขต)
 ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
อง ค์ ก รท าให้ มี โ อ ก า ส
ได้ รับความร่ วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ ใน
อนาคต
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของ ศูนย์ปฏิบตั ิการบินไทย (THAI OPCสนามบินสุวรรณภูมิ)
SWOT ANALYSIS
ข้ อได้ เปรี ยบ
ข้ อเสียเปรี ยบ
(THAI OPC, สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
 เริ่ ม ใช้ อาคารในปี พ.ศ.  พื น้ ที่ ไ ม่ พ อเพี ย งต่ อ การ
2004
พัฒนาเป็ นโครงการศึกษา
การจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก าร
 สถานที่ฝึกอบรมบุคลากร
บินไทย
ภาคพื ้น ฯลฯ
 บุค คลภายนอกมาเยี่ ย ม  การจัดการพื ้นที่สาธารณะ
สาหรับผู้มาเยือนศูนย์ ฯ
ชมศูนย์ปฏิบตั ิการบินไทย
(OPC) ครั ว การบิ น ไ ทย  อาคารจอดรถและลาน
(DC) ฯลฯ โดยเฉพาะ
จอดรถที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท า ง
การบริ ก ารในฝ่ ายงานที่
วิช าการทุกระดับ องค์ก ร
เกี่ยวข้ อง
รัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 การออกแบบและตกแต่ง
 บริ ษั ท สายการบิ น ทั่ ว ไป
ศูนย์อาหาร
และกลุ่ ม บริ ษั ท ตั ว แทน  การออกแบบและตกแต่ง
ครัวการบินสากลมาเข้ ารับ
ห้ องสุขา
บริ การและใช้ บริ การจาก  การจั ด ส่ ว นบริ ก ารและ
สถานที่ ค วามรู้ เชิ ง ธุ ร กิ จ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่
การบิน
ระลึก
 บริ ษั ท ฯ ใช้ สถานที่ จั ด  ก า ร ใ ช้ พื ้น ที่ บ า ง ส่ ว น
ประชุมสัมนาวิชาการทาง
ร ะ ห ว่ า ง อ า ค า ร น า ม า
วิชาชีพบ่อยครัง้
ให้ บริ ก ารเช่ า ค้ า ขายแก่
บุคคลภายนอก
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สภาพแวดล้ อมภายนอก

 ระบบการควบคุ ม ดู แ ล  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์
อาคารมีความปลอดภัยสูง
โดยรอบที่ขาดเอกลักษณ์
(24 ช.ม.)
และอัตลักษณ์ ความเป็ น
สายการบินแห่งชาติ
 ประกอบด้ วย 2 อาคาร
ใหญ่
ระบบขนส่ ง มวลชนเพื่ อ
บริ ก ารบุ ค ลากรระหว่ า ง
ศู น ย์ ฯ และ ส านั ก งาน
สาขาภายในกรุงเทพ
โอกาส
อุปสรรค
 เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ตลอด  ประชาชนขาดความสนใจ
ชี วิ ต ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
กระตื อ รื อ ร้ นการบริ ก าร
สัง คมที่ มี ก ารบูร ณาการ
ทางการศึกษา
ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น แ ล ะ  ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
อุต สาหกรรมการบริ ก าร
กรุ ง เทพและระบบการ
(ธุรกิจการบิน)
เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า
 เป็ นอ าเภอขนาดใหญ่ มี
ระบบราง/บี ที เ อสยั ง ไม่
ประชากรรั บ บริ ก ารมาก
สามารถตอบสนองความ
(229, 708 คน)
ต้ องการประชาชน
 ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพและการคมนาคม
ใ น อ น า ค ต มี ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
เครื อข่ายการเดินทางเข้ า
กรุ ง เทพ ฯ ไว้ บริ ก ารแก่
ประชาชน

160

 มี โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษาหลายแห่งใน
พื ้นที่ 6 เขต
 มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่ อ เสี ย ง เทศกาลและ
ประเพณีเป็ นที่ร้ ูจกั
 ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
อง ค์ ก รท าให้ มี โ อ ก า ส
ได้ รับความร่ วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ ใน
อนาคต

ส่วนที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูในพื ้นที่ศกึ ษาและภัณฑารักษ์ชานาญการ
ตารางที่ 4 เสนอการเปรี ยบความแตกต่างด้ านความคิดเห็นของบุคลากรชานาญการในธุรกิจการ
บิน (การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์)
ชื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ านความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทการบินไทย ฯ
สถานที่ตงั ้
(การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์)
แหล่ง
การ สิ่งของ วิธีการ
การ
การเงิน
ปัญหา ปรับปรุง
เรี ยนรู้
จัดตัง้
ที่จดั จัดแสดง บริหาร
และ
และ
และ
แสดง
จัดการ งบประมาณ อุปสรรค พัฒนา
อาคาร
ไม่
น้ อย ค่อนข้ าง ผ่าน
น้ อย
พื ้นที่คบั
ค่อนข้ าง
สานักงาน น่าสนใจ
ยาก ขันตอน
้
แคบ
ยาก
ใหญ่
พิจารณา
(เขต
เข้ มงวด
จตุจกั ร)
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ศูนย์
ฝึ กอบรม
(เขตหลัก
สี่)

น่าสนใจ บรรจุ
พิเศษ พิเศษ
ได้

อาคาร
ไม่
ศูนย์
น่าสนใจ
ปฏิบตั ิการ
ฯ
(สนามบิน
สุวรรณ
ภูมิ)

น้ อย

กิจกรรม มีความ
มีความ
พื ้นที่ ควรมีการ
พิเศษ เป็ นไปได้ เป็ นไปได้ ที่ เหมาะสม บริหาร
และ
มากที่สดุ จะได้ รับการ และ จัดการ
ศูนย์
สนับสนุน สมควรมี อย่างเป็ น
รวมด้ าน
การต่อ ระบบ โดย
องค์
ยอด ดึง
ความรู้
โครงการ หน่วยงาน
ที่สง่ เสริม สาคัญทัง้
การ ภายนอก
พัฒนา และ
บุคลากร ภายใน
และ องค์กร
ประชาชน
ค่อนข้ าง ผ่าน
น้ อย
พื ้นที่เสี่ยง ค่อนข้ าง
ยาก ขันตอน
้
ยาก
พิจารณา
ปฏิบตั ิการ
เข้ มงวด
บินและ
พื ้นที่เสี่ยง
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ตารางที่ 5 เสนอการเปรี ยบความแตกต่างด้ านความคิดเห็นของภัณฑารักษ์ชานาญการ
(การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์)
ชื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ านความคิดเห็นของภัณฑารักษ์ชานาญการ
สถานที่ตงั ้
(การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์)
พิพิธภัณฑ การจัดตัง้ สิ่งของ วิธีการจัด การ การเงิน การ
หมาย
สถาน
ที่จดั
แสดง
บริหาร และ ปรับปรุ
เหตุ
แห่งชาติ
แสดง
จัดการ งบประ งและ
มาณ พัฒนา
สุพรรณบุรี -อาคาร
-กรม -อาคาร -การจัด
เอกลักษณ์ โบราณ ทรงไทย
ศิลปาก กระทรว และ
แผนกล
/อัตลักษณ์ วัตถุ
ประยุกต์ 2 ร
ง
สถานที่ ยุทธ์การ
ของพื ้นที่ ศิลปวัต ชัน้
วัฒนธร -ความ บริหาร
-แหล่ง
ถุ
โครงสร้ รม
ปลอดภั การ
เรี ยนรู้ด้าน นิทรรศการ าง
ยต่อ
ดาเนินงา
ภูมิศาสตร์ เครื่ องใ ถาวร (9
องค์กร งบประ โบราณ นในกรณี
มานุษยวิท ช้ สอย ห้ อง)
(ตาม มาณ
วัตถุ
เกิดภัย
ยา ศิลป ใน
หน้ าที่) จังหวัด และ
ธรรมชาติ
หัตกรรม ท้ องถิ่น นิทรรศการ ศิลปะวั -การ
ฯลฯ
ชัว่ คราว
กระจา
ตถุ
กาหนด
*
-สื่อการจัด ยงาน
แผนด้ าน
ประวัติศา
แสดง
ตาม
งบประม
สตร์ ศลิ ปะ
(หุน่ จาลอง ภาระห
าณ
และ
ระบบ
น้ าที่
ฉุกเฉิน
โบราณคดี
โสตทัศนูป และ
*นโยบาย
*
กรณ์)
ตาแหน่
เร่งด่วน
มาตรฐาน
*เน้ น
ง
ให้ ความรู้
สากล
ผสมผสาน
แก่ครู
-KM/EDU:
ประวัติศา
สตร์ และ
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LifeLong
Learning

สุราษฎร์
ธานี

เอกลักษณ์
/อัตลักษณ์
ของพื ้นที่
-แหล่ง
เรี ยนรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์
มานุษยวิท
ยา ศิลป
หัตกรรม
ฯลฯ
*
ประวัติศา
สตร์ ศลิ ปะ
และ
โบราณคดี
*
มาตรฐาน
สากล

โบราณ
วัตถุ
และ
ศิลปวัต
ถุ
เครื่ องใ
ช้ สอย
ใน
ท้ องถิ่น

-อาคารก่อ
อิฐถือปูน
แบบไทย
ประยุกต์
(3 หลัง)
-ห้ องที่ 1:
อาคารจัด
แสดง
นิทรรศการ
พิเศษและ
ประติมากร
รม
-ห้ องที่ 2:
อาคารจัด
แสดง
โบราณ
ศิลปวัตถุ
ตังแต่
้
สมัยก่อน

-กรม
ศิลปาก
ร
โครงสร้
าง
องค์กร
(ตาม
หน้ าที่)

กระทรว
ง
วัฒนธร
รม
งบประ
มาณ
จังหวัด
งบประ
มาณ
การจร
(สส.สุ
ราษฎร์ :
พตอ.พั
ฒน์ นีล
วัฒนา
นนท์)

-อาคาร
และ
สถานที่
-ความ
ปลอดภั
ยต่อ
โบราณ
วัตถุ
และ
ศิลปะวั
ตถุ

ผู้สนใจ
(กิจกรรม
อบรม)
*พัฒนา
บุคลากร
ภัณฑารัก
ษ์
*ปลูกฝัง
ค่านิยม
-การจัด
แผนกล
ยุทธ์การ
บริหาร
การ
ดาเนินงา
นในกรณี
เกิดภัย
ธรรมชาติ
-การ
กาหนด
แผนด้ าน
งบประม
าณ
ฉุกเฉิน
*นโยบาย
เร่งด่วน
ให้ ความรู้
แก่ครู
ประวัติศา
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ประวัติศา
สตร์
*เน้ น-KM

ปราจีนบุรี เอกลักษณ์
/อัตลักษณ์
ของพื ้นที่
-แหล่ง
เรี ยนรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์
มานุษยวิท
ยา ศิลป
หัตกรรม
ฯลฯ
-ศูนย์รวม
วัฒนธรรม
ภาค
ตะวันออก
*
ประวัติศา

โบราณ
วัตถุ
ศิลปวัต
ถุ
เครื่ องใ
ช้ สอย
ใน
ท้ องถิ่น
: เครื่ อง
ถ้ วย
ชามสัง
คโลก
จากใต้
ทะเล
ของ
เกาะ

-ที่ดนิ ราช
พัสดุ
-อาคารเก่า
ของศาลา
กลาง
จังหวัด
ปราจีนบุรี
-ห้ องโถง
จัดแสดง 2
ชัน้ :1)
ประวัติศา
สตร์
โบราณคดี
เมือง
ปราจีนบุรี
โบราณคดี
เมือง
นครนายก

สตร์ และ
ผู้สนใจ
(กิจกรรม
อบรม)
*พัฒนา
บุคลากร
ภัณฑารัก
ษ์

-กรม
ศิลปาก
ร
โครงสร้
าง
องค์กร
(ตาม
หน้ าที่)

กระทรว
ง
วัฒนธร
รม
งบประ
มาณ
จังหวัด

-อาคาร
และ
สถานที่
-ความ
ปลอดภั
ยต่อ
โบราณ
วัตถุ
และ
ศิลปะวั
ตถุ

*ปลูกฝัง
ค่านิยม
-การจัด
แผนกล
ยุทธ์การ
บริหาร
การ
ดาเนินงา
นในกรณี
เกิดภัย
ธรรมชาติ
-การ
กาหนด
แผนด้ าน
งบประม
าณ
ฉุกเฉิน
*สถานที่
ถูกลืม ไม่
น่าสนใจ
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สตร์
คราม
โบราณคดี จว.
*
ชลบุรี
มาตรฐาน
สากล

และ
นิทรรศการ
พิเศษ; 2)
ศิลปะ
โบราณคดี
ในประเทศ
ไทย
โบราณคดี
ในภาค
ตะวันออก
และ
โบราณวัต
ถุ
นิทรรศการ
ชุด
เบ็ดเสร็จ
(ศิลปะใน
ประเทศ
ไทย)
พิพิธภัณฑ์
สัญจรสู่
สถานศึกษ
า
*เน้ น KM

เพราะ
วิธีการจัด
แสดงมี
ปัญหา/
บุคลากร
*นโยบาย
เร่งด่วน
ให้ ความรู้
แก่ครู
ประวัติศา
สตร์ และ
ผู้สนใจ
(กิจกรรม
อบรม)
*พัฒนา
บุคลากร
ภัณฑารัก
ษ์
*ปลูกฝัง
ค่านิยม
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ระยะที่ 2: สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของ การวิ จัยระยะที ่ 2 คือ การสารวจความคิดเห็นและประเมินความ
ต้ องการของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย เป็ นชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ต้องการวัดสิ่งที่ม่งุ ศึกษาเดียวกัน ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ตัวอย่าง คือ 2.1
บุคลากรบริษัทการบินไทย และ 2.2 ผู้บริหารบริษัทการบินไทย
ตัวแปรต้ นคือ ประเด็นศึกษา (รูปแบบ)
ตัวแปรตามคือ ความต้องการ/ความคิ ดเห็น
จากแบบสอบถามของกลุ่มบุคลากร จานวน 400 ฉบับ ได้ รับคืนจานวน 312 ฉบับ
(ร้ อยละ 78) และ จากแบบสอบถามของกลุ่มผู้บริ หาร จานวน 50 ฉบับ ได้ รับคืน จานวน 45 ฉบับ
(ร้ อยละ 90) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติวิเคราะห์เบื ้องต้ น และ
แสดงผลข้ อมูลลงในตารางประกอบความเรี ยงสรุป แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3 แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านการจัดการโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริษัทการบินไทย
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามของกลุม่ บุคลากร ฯ (N = 312)
ตอนที่ 1: แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด หน้ าที่
เกี่ยวข้ องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์
ตอนที่ 1.1 แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไป
(1) สถานภาพ (บุคลากร ฯ)
(2)
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ตารางที่ 6 แสดงรายการจานวนและร้ อยละ เกี่ ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (บุคลากรฯ)
จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษาสูง สุด หน้ าที่ เกี่ ยวข้ องในองค์กร ประสบการณ์ ในวิช าชี พ
ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์
สถานภาพ (บุคลากร ฯ)
จานวน ร้ อยละ
เพศ
ชาย
77
24.7
หญิง
235
75.3
รวม
312
100
อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

หน้ าที่เกี่ยวข้ องใน
องค์กร

ประสบการณ์ใน
วิชาชีพ

21-30
31-40
40 ปี ขึ ้นไป
รวม

31
181
100
312

9.9
58.0
32.1
100

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

2
295
15
312

.60
94.6
46
100

บุคลากรประจาหน่วยงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรบนเที่ยวบิน (กัปตันและลูกเรื อ)
รวม

57
45
210
312

18.3
14.4
67.3
100

น้ อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
15 ปี ขึ ้นไป
รวม

22
21
207
62
312

7.1
6.7
66.3
19.9
100
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ประสบการณ์ในการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ความรู้ความเข้ าใจใน
เรื่ องพิพิธภัณฑ์

เคยเข้ าชม
ยังไม่มีโอกาสเข้ าชม
รวม

ไม่เคย มีความรู้และไม่เข้ าใจ
ไม่เคยมีความรู้และไม่เข้ าใจ
(แต่กาลังให้ ความสนใจและต้ องการทราบข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์)
มีความรู้บ้าง เพราะเคยเข้ าชมในพิธภัณฑสถาน
มาก่อน
มีความรู้ในเรื่ องพิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างดี
รวม

202
110
312

64.7
35.3
100

10

3.2

124

39.7

178
312

57.1
100

จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศ (หญิง) ร้ อยละ 75.3 มีอายุระหว่าง
31-40 ปี ร้ อยละ 58 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ปริ ญญาตรี ร้ อยละ94.6 เป็ นบุคลากรบนเที่ยวบิน
(กัปตันและลูกเรื อ) ร้ อยละ 67.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริ ษัท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี
ร้ อยละ 66.3 นอกจากนี ้ บุคลากรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 64.7 มีประสบการณ์ในการเยี่ยมชม และ มี
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑสถานมาบ้ าง ร้ อยละ 57.1
ตอนที่ 2: แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ตอนที่ 2.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
1. บทนา/ข้ อเสนอโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัท การบินไทย ในด้ านการร่ างบทนา/ข้ อเสนอ
โครงการ (หลักการและเหตุผล)
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(หลักการและเหตุผล)
(1) โครงการการจั ด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย เป็ น
ภาพลักษณ์แห่งความสาเร็ จของบริ ษัทในอดีตจะทาให้ บคุ คล
ทั่วไปเข้ าใจได้ มากยิ่งขึน้ ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ ยวข้ อง
สามารถบอกเรื่ องราวที่มีคณ
ุ ค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มี
ใครกล้ าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้ ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้
นามาซึง่ วิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปัจจุบนั
(2) เป็ นฐานข้ อมู ล ส าหรั บ ศึ ก ษาค้ นคว้ าและเผยแพร่
ประชาสัม พัน ธ์ เ รื่ อ งราวที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง กิ จ กรรมทั่ว ไปที่ มี
คุณค่าต่อการศึกษาและการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ ยว
โยงกับประวัติความเป็ นมาขององค์กร โครงสร้ างการบริ หาร
ชี ว ประวั ติ บุ ค คล ภาพเก่ า ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมไทย
วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ผสานภูมิปัญญาแนวการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์การบริ การอากาศยาน ศิลปะและเทคโนโลยี ที่ไ ด้
พัฒนาขึ ้นจากองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน
(3) บริ ษัทการบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ
ของสังคมไทยในชาติที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นมาของ
วิถีการบริ การบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรมกั บ พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภคทั่ว โลก นวัต กรรมทาง
เทคโนโลยีการบินสากล ทัศนศิลป์ ในอากาศยานของบริ ษัท ฯ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ขององค์ ก ร ฯ การอนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมไทยเชิ ง
สัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงาน

X
4.50

4.51

S.D.

ความหมา
ย
.526 มากที่สดุ

.507

มากที่สดุ

.507

มากที่สดุ

.507

มากที่สดุ

4.48
4.49
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(4) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริ มการศึกษาทัง้

ในระบบและนอกระบบ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคล
ทัว่ ไปในสังคม

จากตารางที่ 7 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หลักการและเหตุผล เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยง คือ (2), (1), (4) และ (3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.51, 4.50, 4.49 และ 4.48
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
2. วัตถุประสงค์
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่ างบทนา/ข้ อเสนอ
โครงการ (วัตถุประสงค์)
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(วัตถุประสงค์)
(1) ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก าร
ออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมต่อ
กลุม่ ผู้รับบริการ
(2) บริ ก ารค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ ประเด็ น
ความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และอาคันตุกะ
สัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ การบิน (ภารกิ จ ในฝ่ ายงาน
บริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
(3) สร้ างระบบการจัดเก็ บ การแสดงวัตถุที่ เ ป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของบริ ษัท ฯ และอัตลักษณ์
ของบริ ษัท ฯ ในฐานะเป็ นองค์กรรั ฐ วิสาหกิ จ ที่
ดาเนินธุรกิจประเภทสายการบิน

X

S.D.

ความหมาย

4.47

.506

มาก

4.46

.506

มาก

4.47

.507

มาก

4.47

.507

มาก
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(4) ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ห ว ง แ ห น รั ก ษ า

4.49

.507

มาก

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรการบินไทย
(5) สร้ างความเพลิ ด เพลิ น และสุน ทรี ย ภาพแก่
ประชาชนทัว่ ไป
จากตารางที่ 8 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัด ตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิน ไทย อยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มาก ทุก ด้ า น โดยล าดับ ตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (5), (4), (3), (1) และ (2) ซึง่ แสดงค่า X = 4.49, 4.47, 4.47, 4.47 และ 4.46
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้ านการศึกษา
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้ านการศึกษา)
ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
(ด้ านการศึกษา)
(1) เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
อุตสาหกรรมการบิน
(2) เป็ นแหล่ ง การเรี ยนรู้ ให้ แก่ เ ยาวชนและ
ประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
(3) เป็ น สถานที่ เ ปิ ด โอกาสทางการศึก ษาด้ า น
วิชาชีพภัณฑารักษ์ และสาขาอุตสาหกรรมบริ การ
(ธุ ร กิ จ การบิ น ) โดยที่ นัก ศึ ก ษา นัก เรี ย น และ
บุ ค คลทั่ ว ไป สามารถเข้ ามาฝึ กหั ด งานตาม
ข้ อกาหนดของหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง
(4) เป็ นสถานที่รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะ
ทางวิ ช าชี พ ในศาสตร์ ทางด้ านศิ ลปะและ

X

S.D.

ความหมาย

4.48

.501

มาก

4.48

.500

มาก

4.46

.506

มาก

4.46

.505

มาก
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เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพื่อบริการบน
เที่ยวบิน
(5) เป็ นการสนับ สนุนให้ ผ้ ูเ ข้ าชมได้ ต ระหนัก ถึ ง
คุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มีบทบาทและ
ภารกิ จ ในการสนับ สนุ น การเผยแพร่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย

4.47

.500

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการจัด ตัง้ พิ พิธ ภัณ ฑ์ ใน ด้า นการศึ ก ษา เพื่ อ น าไปสู่ก ารด าเนิ น โครงการจัดตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิน ไทย อยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มาก ทุก ด้ า น โดยล าดับ ตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (5) (3) และ (4) ซึง่ แสดงค่า X = 4.48, 4.48, 4.47, 4.46 และ 4.46
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
(ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
(1) เป็ นการอนุ รั กษ์ มรดกทาง ศิ ล ปะแ ล ะ
เทคโนโลยี ก ารประกอบอาหารไทยร่ ว มสมัย ดังเดิ
้ ม
(2) เป็ นการอนุ รั กษ์ มรดกทาง ศิ ล ปะแ ล ะ
วัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของลูกเรื อ)

X

S.D.

ความหมาย

4.29

.507

มาก

4.39

.527

มาก

4.44

.510

มาก
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(3) เป็ น ศูน ย์ อ นุรั ก ษ์ ภ าพถ่ า ยในอดี ต -ปั จ จุบ ัน

เอกสารส าคั ญ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ
เครื่ อ งใช้ ส าหรั บ การถวายงาน ให้ กับ พระบรม
วงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
(4) เป็ นศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ภ าพถ่ า ยประวั ติ ค วาม
เป็ นมา กิจกรรมสาคัญทางสังคมและวัฒนธรรม
ทังในและต่
้
างประเทศ
(5) ก่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ ง้ และภาคภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
(6) ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ การ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตามจรรยาบรรณ
วิช าชี พ มี ความอ่อนน้ อมถ่ อมตนและมารยาท
งามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
(7) ก่อให้ เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หา
แนวทางแก้ ไขปั ญหา สร้ างนวั ต กรรม โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ จากแหล่ ง เรี ย นรู้ รวมถึ ง
วิ จ ารณญาณอย่ า งเหมาะสม เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ
ปั ญหาทางสังคมและงานบริ การในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
(8) ก่ อ ให้ เกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ทั ง้ ภายในและ
ภายนอก สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม อี กทัง้ พัฒ นาตนเองทางด้ านความรู้
และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(9) เป็ น สถานที่ ท่องเที่ ย วพัก ผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน

4.45

.511

มาก

4.44

.503

มาก

4.43

.503

มาก

4.43

.496

มาก

4.41

.512

มาก

4.40

.490

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - การ
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พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (4), (3), (5), (6) (7),
(8), (9), (2) และ (1) ซึง่ แสดงค่า X = 4.45, 4.44, 4.44, 4.43, 4.43, 4.41, 4.40, 4.39 และ 4.29
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ)
ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์การบินไทย
(ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ)
(1) ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดรายได้ จ ากการท่ องเที่ ย วใน
ด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นาสินค้ าหัตถกรรม
แปรรู ปจากวิส าหกิ จชุม ชน และผลิตภัณฑ์ ด้ าน
การบริการบนเที่ยวบินมาจัดวางจาหน่าย
(2) ส่งเสริ มการประหยัดด้ านงบประมาณในการ
จัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน
(3) ส่งเสริ มแนวความรู้ นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้านการบริ การและอาหาร โดยเฉพาะ
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
(4) ส่งเสริ มแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์”
โดยมี หน่วยงานรั บผิ ดชอบทาหน้ าที่ ขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจบนพื ้นฐานการใช้ องค์ความรู้ การศึกษา
การสร้ างสรรค์ ง าน และการใช้ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญญาของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสัง่ สมความรู้ทางสังคม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่

X

S.D.

ความหมาย

4.41

.511

มาก

4.39

.501

มาก

4.40

.491

มาก

4.41

.493

มาก

4.39

.489

มาก
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(5) ประชาสั ม พั น ธ์ โครง การส่ ง เสริ มและ

สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครื อข่ายองค์กรของรัฐ
และเอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการ
กาหนดทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ
จากตารางที่ 11 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - การ
พัฒนาเศรษฐกิ จ เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (4), (3), (2) และ (5) ซึ่ง
แสดงค่า X = 4.41, 4.41, 4.40, 4.39, และ 4.39
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการเมื องการปกครอง
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของ บุคลากรฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการเมื องการปกครอง)
ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์การบินไทย
(ด้ านการเมืองการปกครอง)
(1) ส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ ร้ ู เพิ่ ม พูน ความรู้ ใน
ด้ า นการบริ ห ารองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในระบบ
การค้ าเสรี และการตลาดสากลทางธุรกิจการบิน
(2) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในรู ป แบบการบริ ห าร
องค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
(3) ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดความรั ก ความภาคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง

X

S.D.

ความหมาย

4.36

.480

มาก

4.33

.486

มาก

4.33

.492

มาก

4.34

.475

มาก
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(4) ส่งเสริ มให้ บุคลากรรุ่ นใหม่ได้ รับรู้ วฒ
ั นธรรม

องค์กรและเรี ยนรู้แนวทางการจัดการ
(5) ทาให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กร
ในอดีต

4.34

.475

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ในด้ า นประโยชน์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิน ไทย การเมื องการปกครอง เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (4), (5), (2) และ
(3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.36, 4.34, 4.34, 4.33, และ 4.33
2.1.1 บทนา/ข้ อเสนอโครงการ
4. กลุม่ เป้าหมาย
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของ บุคลากร ฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(กลุ่มเป้าหมาย)
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(กลุม่ เป้าหมาย)
(1) นัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษาในจัง หวัดและ
ต่างจังหวัด
(2) นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด และ
ต่างจังหวัด
(3) นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
(4) นักวิชาการ ครู อาจารย์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
(5) ประชาชนทัว่ ไป
(6) นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

X

S.D.

ความหมาย

4.27

.479

มาก

4.25
4.27
4.25

.478
.486
.483

มาก
มาก
มาก

4.14
4.00
3.99

.434
.550
.589

มาก
มาก
มาก

177

(7) องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่าง ๆ สมาคม ฯลฯ

-

-

(8) อื่น ๆ (ระบุ)

จากตารางที่ 13 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิน ไทย อยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มาก ทุก ด้ า น โดยล าดับ ตามหมายเลขของ
ข้ อ ความเรี ย ง คื อ (3), (4), (1), (2), (5), (6) และ (7) ซึ่ง แสดงค่า X = 4.27, 4.25, 4.25, 4.25,
4.14, 4.00 และ 3.99
2.1.1 บทนา/ข้ อเสนอโครงการ
5. โครงการ
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็นของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ
(โครงการ)
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(โครงการ)
(1) เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจมาก ควรรี บดาเนินการ
(2) สมควร ให้ มี ก ารจัดตัง้ อย่า งยิ่ ง เพราะเป็ น
โครงการที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษา
(3) เป็ นโครงการที่ มี ป ระโยชน์ แต่ อ าจจะมี
อุปสรรคในเรื่ องงบประมาณ
(4) เป็ นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ขาดบุคคลที่มี
ความรู้ในด้ านนี ้ มาดาเนินการ
(5) ไม่สมควร ให้ มีการดาเนินโครงการ เพราะไม่
เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
(6) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.28
4.23

.455
.437

มาก
มาก

4.28

.458

มาก

4.26

.441

มาก

3.13

1.243

ปานกลาง

-

-

-
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จากตารางที่ 14 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน โครงการ เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 4 ข้ อ และ ปานกลาง 1 ข้ อ โดยลาดับตาม
หมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (3), (4), (2) และ (5) ซึ่งแสดงค่า X = 4.28, 4.28, 4.26, 4.23
และ 3.13
ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
1. สถานที่และอาคาร
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิ ธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (สถานที จ่ ะใช้ในการจัดตัง้ ฯ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(สถานที่จะใช้ ในการจัดตัง้ ฯ)
(1) สานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
(2) ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานบริ ษัทการบินไทย เขต
หลักสี่
(3) ศูน ย์ ป ฏิ บ ัติ ก ารบริ ษั ท การบิ น ไทย (OPC –
สนามบินสุวรรณภูมิ)
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

3.51
4.16
3.49

.833
.650
.773

มาก
มาก
มาก

-

-

-
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จากตารางที่ 15 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน สถานที ่และอาคาร (สถานที่จะใช้
ในการจัดตัง้ ฯ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (2), (1) และ (3) ซึ่งแสดงค่า X
= 4.16, 3.51, และ 3.49
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิ ธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ ฯ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์)
(1) เป็ นอาคารที่ดดั แปลงจากอาคารเดิมที่ มี อยู่
โดยมีการปรับภูมิทศั น์และปรับปรุงสภาพอาคาร
ที่เหมาะสมสาหรับการสร้ างเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
(2) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ น
ความเป็ นเอกลักษณ์ไทย
(3) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ น
การออกแบบให้ ทนั สมัย
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.15

.674

มาก

3.91

.684

มาก

3.94

.717

มาก

-

-

-

จากตารางที่ 16 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ ฯ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน
โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (3) และ (2) ซึ่งแสดงค่า X = 4.15, 3.94, และ
3.91
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิ ธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (สิ่ งอานวยความสะดวก)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(สิ่งอานวยความสะดวก)
(1) ลานจอดรถ
(2) เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์ /ห้ องโถงต้ อนรับ
(3) ผังจาลองแสดงอาคารสถานที่
(4) ป้ายแสดงทิศทางภายในห้ องจัดแสดง
(5) เคาเตอร์ รับฝากสิ่งของ
(6) ร้ านถ่ายรูปภาพ
(7) ร้ านถ่ายเอกสาร
(8) เคาเตอร์ โทรศัพท์สาธารณะ
(9) เอกสารประกอบการชมพิพิธภัณฑ์
(10) ระบบการป้องกันอัคคีภยั
(11) ระบบการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
(12) มุมพักผ่อน
(13) ร้ านจาหน่ายผลิตภัณฑ์บริ ษัท ฯ
(14) ร้ านอาหาร/ภัตตาคาร บริ ษัทการบินไทย
(15) ห้ องฉายเทปภาพจอใหญ่
(16) ห้ องบรรยาย
(17) ห้ องสมุด
(18) ห้ องประชุม
(19) ห้ องพักผ่อนเจ้ าหน้ าที่
(20) ห้ องจัดแสดงนิทรรศการ
(21) ห้ องน ้าสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ

X

S.D.

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

.424
.412
.427
.431
.449
.820
.796
.748
.713
.664
.703
.668
.504
.520
.563
.531
.613
.593
.588
.531
.489

ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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(22) ปุ่ มกดลิฟท์สาหรับผู้พิการ
(23) รถเข็นสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
(24) ทางลาดสาหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
(25) ลานเอนกประสงค์
(26) สวนหย่อม
(27) อื่น ๆ (ระบุ)

4.15
4.14
4.15
3.89
3.79
-

.505
.494
.517
.547
.590
-

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
-

จากตารางที่ 17 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน สิ่ ง อานวยความสะดวก เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 23 ข้ อ
และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (10), (22), (23), (21), (20),
(1), (2), (3), (4), (5) ….. ตามล าดับ และ (8), (6) และ (7) ซึ่ ง แสดงค่ า X = 4.25, 4.15, 4.14,
4.13, 4.12, 4.10, 4.09, 4.09, 4.08, 4.06 ….. ตามลาดับ และ 3.42, 3.35 และ 3.35
กล่าวโดยสรุ ป คือ อันดับแรก ได้ แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย รองลงมา ได้ แก่ ปุ่ มกด
ลิฟท์สาหรับผู้พิการ และ ส่วนร้ านถ่ายเอกสาร เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ ต้องการในอันดับ
ท้ ายสุด
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ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน
แกนนา)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
X
S.D.
ความหมาย
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานแกนนา)
(1) สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4.27
.615
มาก
(2) สายทรั พ ยากรบุ ค คลและก ากั บ กิ จ กรรม
3.60
.688
มาก
องค์กร
3.44
.739
มาก
(3) สายปฏิบตั กิ าร
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

จากตารางที่ 18 พบว่า บุค ลากรส่ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ
(หน่วยงานแกนนา) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2) และ (3) ซึง่ แสดง
ค่า X = 4.27, 3.60 และ 3.44

183

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ลักษณะการ
ดาเนิ นการ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ลักษณะการ
ดาเนินการ)
(1) เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ง ค์ ก ร ที่ จั ด ท า แ ล ะ
ด าเนิ น การโดยบริ ษั ท การบิ น ไทย ฯ สาย
ทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(2) เป็ นพิพิธภัณฑ์ องค์กรหรื อหน่วยงานอิ ส ระ
ภายใต้ สงั กัดหน่วยงานแกนนาของบริ ษัท การ
บินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้ การ
สนับ สนุน เช่น ส านัก งานบริ ห ารและพัฒ นา
องค์ ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) สัง กั ด ส านัก
นายกรัฐมนตรี

X

S.D.

3.97

.500

4.16

.540

ความหมาย

มาก
มาก

จากตารางที่ 19 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ (ลักษณะ
การดาเนิ นการ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ มาก ทุกด้ านโดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (2) และ (1) ซึ่งแสดงค่า X =
4.16 และ 3.97
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (การแต่งตัง้
บุคคลเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเคณะกรรมการจัดจัดตัง้ ฯ)
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การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/การแต่งตังบุ
้ คคล)
(1) บริษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ (DDD), สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบัญชี (DE),
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(DB-D9 (9N) – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และบริหารจัดการความรู้ขององค์กร; DB-DW
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สาย
ปฏิบตั ิการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ า
(DA), การบริ การภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT)
เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงานอิสระภายใต้
สังกัดหน่วยงานแกนนาของบริษัท การบินไทย ฯ
และมีหน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
(2) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์
ศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน บุคลากร
บริษัทการบินไทย ฯ
(3) สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
(4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบิน
ไทย
(6) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

4.22

.489

ความหมาย

มาก

มาก
3.87

.575

3.30
3.30
3.29
-

.928
.925
.950
-

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 21 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่ วยงานผู้รับผิ ดชอบ (การ
แต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการจัดจัดตัง้ ฯ) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 2 ข้ อ และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตาม
หมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (3), (4) และ (5) ซึ่งแสดงค่า X = 4.22, 3.87, 3.30, 3.30
และ 3.29

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (งบประมาณ
และรายได้)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/งบประมาณและ
รายได้ )
(1) งบประมาณแผ่นดิน
(2) งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
(3) งบประมาณจากส านัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
(4) งบประมาณจากบริ ษัทการบินไทย
(5) งบประมาณจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์
(สนับสนุนรายปี /รายกิจกรรม)
(6) งบประมาณหลั ก จากการสนั บ สนุ น ของ
กรุงเทพ ฯ
(7) แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน
(8) ผลประโยชน์จากการจัดจาหน่ายของที่ระลึก

X

S.D.

ความหมาย

3.95
3.19
3.77

.659
1.201
.731

มาก
ปานกลาง
มาก

3.40
4.24

1.325
.722

ปานกลาง
มาก

4.71
3.19
4.30
4.35

.706
1.230
.708
.674

มากที่สดุ
ปานกลาง
มาก
มาก
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(9) ผลประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ

การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ
(10) รายได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
(11) อื่น ๆ (ระบุ)

4.31
-

.689
-

มาก
-

จากตารางที่ 22 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนิ น งานและการบริ ห ารโครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในด้ า น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(งบประมาณและรายได้) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด 1 ข้ อ มาก 6 ข้ อ และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (6), (9), (10) …… ตามลาดับ และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.71, 4.35, 4.31 …..
ตามลาดับ และ 3.19

ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (แหล่งที ่มา
ของรายได้เสริ ม)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/แหล่งที่มาของรายได้
เสริม)
(1) ตังตู
้ ้ รับบริจาค
(2) จาหน่ายบัตรเข้ าชม
(3) จาหน่ายของที่ระลึกและเอกสารสิ่งพิมพ์
(4) ผลประโยชน์จากร้ านค้ า เช่น ร้ านขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม
(5) ให้ เช่าสื่อวัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม

X

S.D.

ความหมาย

4.31
4.31
4.33
4.33

.634
.618
.618
.586

มาก
มาก
มาก
มาก

4.35
4.33

.596
.603

มาก
มาก
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(6) รั บ จ้ างผลิ ต สื่ อตามความต้ อง กา รข อง

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา
(7) อื่น ๆ (ระบุ)

-

-

-

จากตารางที่ 23 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผูร้ ับผิ ดชอบ (แหล่งทีม่ า
ของรายได้เสริ ม) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (5), (3) และ (2) ซึ่งแสดงค่า X
= 4.35, 4.33 และ 4.31

ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
3. การประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านการประชาสัมพันธ์ (ช่องทางการให้
ความรู้ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน)
การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตัง้
X
S.D.
ความหมาย
พิพิธภัณฑ์
(การประชาสัมพันธ์/ช่องทางการให้ ความรู้ข้อมูล
รายละเอียดสาหรับประชาชน)
(1) ผู้นาชุมชน
4.34
.514
มาก
(2) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
4.35
.516
มาก
(3) แจกเอกสารสิ่งพิมพ์
4.34
.526
มาก
(4) กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่
4.33
.524
มาก
ทังทางวิ
้
ทยุและโทรทัศน์
(5) เวปไซต์ของบริ ษัทการบินไทย ฯ
4.34
.521
มาก
(6) อื่น ๆ (ระบุ)
-
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จากตารางที่ 24 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน การประชาสัมพันธ์ (ช่องทางการ
ให้ความรู้ ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ
(2), (1) และ (4) ซึง่ แสดงค่า X = 4.35, 4.34 และ 4.33

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากร ฯ
เกี่ ย วกับ รู ป แบบการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย ในด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ (วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ )
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(วิธีการประชาสัมพันธ์-คะแนนรวม คิดจาก ผลรวมของ จานวน X น ้าหนักความสาคัญ)
ชนิดของสื่อ ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั รวม
ลาดับ
บที่ 1 บที่ 2 บที่ 3 บที่ 4 บที่ 5 บที่ 6 บที่ 7 คะแน ความสาคั
น
ญ
โทรทัศน์
305 3
2
0
0
0
0 2,163
1
วิทยุกระจายเสี 2 299 7
2
0
0
0 1,851
2
ยง
หนังสือพิมพ์
2
8 298 1
1
0
0 1,559
3
จดหมายข่าว/
0
0
2 293 14
1
0 1,226
4
แผ่นพับ
โปสเตอร์ /ป้าย
1
0
2 293 14
1
- 1,233
5
ประกาศ
วารสาร
0
0
0
1
2 305 2
622
6
หนังสือเชิญ
0
0
0
0
0
2 308 312
7
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อื่น ๆ (ระบุ)

0

0

0

0

0

0

0

0

-

จากตารางที่ 26 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ ในด้ าน การประชาสัม พันธ์ (วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย โดยลาดับ
ความสาคัญจากอันดับแรก – ท้ ายสุด ของชนิดของสื่อต่าง ๆ คือ (1), (2), (3), (4), (5), (6) และ (7)
ซึ่งแสดงค่าผลรวมของความคิดเห็น และความต้ องการ/คาดหวัง ต่อวิธีการ ดังแสดงไว้ ในตารางที่
3.1.3.2

ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
4. การให้ ความร่วมมือ
ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากรฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ บริ ษั ทการบินไทย ในด้ านการให้ ความร่ วมมื อ (วิ ธี การให้
ความร่ วมมื อ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านการให้ ความร่วมมือ/วิธีการให้ ความร่วมมือ)
(1) ให้ การสนั บ สนุ น ในการจั ด หาเงิ นห รื อ
งบประมาณ
(2) ช่วยบริจาคเงินทุน
(3) ช่วยในการติดต่อนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยดาเนินการ
(4) ช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ประชาชน นัก เรี ย น
นิสิต นักศึกษา เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
(5) ช่วยในการสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ
เพื่อเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา

X

S.D.

ความหมาย

3.42
3.46
3.23

1.094
.998
1.260

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.58

.902

มาก

3.54

.910

มาก

3.21

1.227

ปานกลาง
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(6) ช่ ว ยแนะน าแหล่ ง หรื อบุ ค คลที่ จ ะบริ จ าค
สิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์ เป็ นมรดกของ
องค์กรการบินไทย
(7) อื่น ๆ (ระบุ)

-

-

-

จากตารางที่ 27 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน การให้ความร่ วมมื อ (วิ ธีการให้
ความร่ วมมื อ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ มาก 2 ข้ อ และ ปานกลาง 4 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (4), (5) และ
(6) ซึง่ แสดงค่า X = 3.58, 3.54 และ 3.21

ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 28แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากรฯ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ าน
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิ ธีการที ่จะสนับสนุนการจัดนิ ทรรศการ
และสือ่ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้เกิ ดความเหมาะสม)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(การออกแบบการจัดแสดง/วิธีการ)
(1) บริ ษัทการบินไทย ฯ กาหนดเนื อ้ หาจัดแสดง
โดยจ้ างเอกชนดาเนินการออกแบบการ สร้ างสิ่ง
ที่แสดง

X

S.D.

ความหมาย

3.63

.644

มาก

4.12

.734

มาก
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(2) บริ ษัทการบินไทย ฯ กาหนดเนื อ้ หาจัดแสดง

และออกแบบการจัดแสดง โดยดาเนินการว่าจ้ าง
เอกชนสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง
(3) บริ ษั ท การบิ น ไทย ฯ เป็ นผู้ ด าเนิ น การทุ ก
ขันตอน
้
ตังแต่
้ การกาหนดเนื อ้ หา ออกแบบ และ
จัดสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง
(4) ไม่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน แล้ วแต่ เ นื อ้ หาหรื อ
ลักษณะการแสดงที่เป็ นไปได้
(5) อื่น ๆ (ระบุ)

3.62

.694

มาก

3.51

.848

มาก

-

-

-

ตารางที่ 28 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการออกแบบ
การจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิ ธีการที ่จะสนับสนุนการจัดนิ ทรรศการและสื ่อแสดง
ภายในพิ พิธภัณฑ์ ฯ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัท การบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (2), (1) และ (4) ซึง่ แสดง
ค่า X = 4.12, 3.63 และ 3.51
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากรฯ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงหรื อกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ าน
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (มูลเหตุทีจ่ ูงใจการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(มูลเหตุที่จงู ใจการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ/มูลเหตุ ฯ)
(1) เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
(2) เทคนิคการจัดแสดง
(3) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง
(4) การบริ การและประชาสัมพันธ์

X

S.D.

4.58
4.58
4.60
4.60

.494
.494
.504
.491

ความหมาย

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

192

(5) จาหน่ายผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึก
(6) กิจกรรมที่มีความบันเทิงและผ่อนคลาย
(7) กิ จ กรรมต่า งที่ น่า สนใจ เช่น การแสดง การ

ประกวด การแข่งขัน
(8) อื่น ๆ (ระบุ)

4.60
4.59
4.58

.491
.492
.513

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

-

-

-

จากตารางที่ 29 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ าน
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (มู ลเหตุที่จูงใจการเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ ฯ)
เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด
ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (3), (4), (5), (6) และ (7) ซึ่งแสดงค่า X =
4.60, 4.60, 4.60, 4.59 และ 4.58
ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ
2. กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของบุคลากรฯ
เกี่ ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ านกิ จกรรมการ
บริ การ ในพิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็ นไปได้ของการจัดกิ จกรรมทางเลือก)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(กิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ/ประเภท
ของกิจกรรม)
(1) นิทรรศการ
(2) สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย
(3) การแสดง การประกวด การแข่งขัน การสาธิต

X

S.D.

4.35
4.32
4.32
4.34

.497
.509
.500
.488

ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก
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(4) การฉายภาพยนตร์ สไลด์ มัล ติวิ ชั่น วี ดีทัศน์

คอมพิวเตอร์
(5) อื่น ๆ (ระบุ)

-

-

-

จากตารางที่ 30 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ านกิ จกรรมการบริ การ ใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (1), (4) และ (3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.35, 4.34 และ 4.32
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามของกลุม่ ผู้บริหาร ฯ (N = 45)
ตอนที่ 1: แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด หน้ าที่
เกี่ยวข้ องในองค์กร ประสบการณ์ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์
ตอนที่ 1.1 แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไป
(1) สถานภาพ (ผู้บริหาร ฯ)
ตารางที่ 31 แสดงรายการจานวนและร้ อยละ เกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้บริ หาร ฯ)
จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษาสูง สุด หน้ าที่ เกี่ ยวข้ องในองค์กร ประสบการณ์ ในวิช าชี พ
ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์

เพศ

อายุ

สถานภาพ (ผู้บริหาร ฯ)
ชาย
หญิง
รวม
21-30

จานวน ร้ อยละ
15
33.3
30
66.7
45
100
-

-
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วุฒิการศึกษาสูงสุด

หน้ าที่เกี่ยวข้ องใน
องค์กร

ประสบการณ์ใน
วิชาชีพ

ประสบการณ์ในการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

31-40
40 ปี ขึ ้นไป
รวม

20
25
45

44.4
55.6
100

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

44
1
45

97.8
2.2
100

บุคลากรประจาหน่วยงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรบนเที่ยวบิน (กัปตันและลูกเรื อ)
รวม

45
45

100
100

น้ อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
15 ปี ขึ ้นไป
รวม
เคยเข้ าชม
ยังไม่มีโอกาสเข้ าชม
รวม

43
2
45
22
23
45

95.6
4.4
100
48.9
51.1
100

23

51.1

22

48.9

ไม่เคย มีความรู้และไม่เข้ าใจ
ความรู้ความเข้ าใจใน ไม่เคยมีความรู้และไม่เข้ าใจ
เรื่ องพิพิธภัณฑ์
(แต่กาลังให้ ความสนใจและต้ องการทราบข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์)
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มีความรู้บ้าง เพราะเคยเข้ าชมในพิธภัณฑสถาน
มาก่อน
มีความรู้ในเรื่ องพิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างดี
รวม

45

100

จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่เป็ นเพศ (หญิง) ร้ อยละ 66.7 มีอายุระหว่าง
40 ปี ขึน้ ไป ร้ อยละ 55.6 มี วุฒิ การศึกษาสูง สุด คือ ปริ ญญาตรี ร้ อยละ97.8 เป็ นบุคลากรบน
เที่ยวบิน (กัปตันและลูกเรื อ) ร้ อยละ 100 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริ ษัท ฯ ระหว่าง
10-15 ปี ร้ อยละ 95.6 นอกจากนี ้ บุคลากรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 51.1 ไม่มีประสบการณ์ในการเยี่ยม
ชม และ ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑสถาน (แต่กาลังให้ ความสนใจและต้ องการ
ทราบข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ร้ อยละ 51.1
ตอนที่ 2: แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ตอนที่ 2.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
1. บทนา/ข้ อเสนอโครงการ
(1) หลักการและเหตุผล
ตารางที่ 32แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัท การบินไทย ในด้ านการร่ างบทนา (หลักการ
และเหตุผล)
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(หลักการและเหตุผล)
(1) โครงการการจัดตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น
ไทย เป็ น ภาพลัก ษณ์ แ ห่ง ความส าเร็ จ ของ
บริ ษัทในอดีตจะทาให้ บุคคลทั่วไปเข้ าใจได้
มากยิ่งขึ ้น ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ยวข้ อง
สามารถบอกเรื่ อ งราวที่ มี คุณ ค่า มากมาย
มหาศาล และคงไม่ มี ใ ครกล้ าปฏิ เ สธว่ า

X

S.D.
4.58

.499

ความหมาย
มากที่สดุ
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แบบอย่างการใช้ ชี วิ ตของกลุ่ม คนเหล่ า นัน้
น ามาซึ่ ง วิ ถี ก ารจัด ระบบของ “วัฒ นธรรม
องค์กร” ในปัจจุบนั
(2) เป็ นฐานข้ อมู ล ส าหรั บ ศึ ก ษาค้ นคว้ าและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่ องราวที่สามารถสื่อ
ถึงกิจกรรมทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและ
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ เกี่ ยวโยงกับ
ประวัติความเป็ นมาขององค์กร โครงสร้ าง
การบริ ห าร ชี ว ประวั ติ บุ ค คล ภาพเก่ า ที่
ทรงคุณ ค่ า ต่ อ สัง คมไทย วัฒ นธรรมและ
ประเพณี ไ ทยที่ ผ สานภู มิ ปั ญ ญาแนวการ
สร้ างผลิตภัณฑ์การบริการอากาศยาน ศิลปะ
และเทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากองค์ความรู้
ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน
(3) บริ ษัทการบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของความ
ภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติที่จะสะท้ อน
ให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิถีการบริ การบน
อากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรมกั บ พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภคทั่ ว โลก
นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ก ารบิ น สากล
ทัศนศิลป์ ในอากาศยานของบริ ษัท ฯ แหล่ง
เรี ยนรู้ ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์ วัฒ นธรรม
ไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงาน
(4) พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทยจะช่ว ยส่ง เสริ ม
การศึก ษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ เพื่ อ
การศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม

4.56

.503

มากที่สดุ

4.56

.503

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

จากตารางที่ 32 ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
วางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หลักการและเหตุผล เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการ
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จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (3) และ (4) ซึง่ แสดงค่า X = 4.58, 4.56, .456 และ 4.53
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
2. วัตถุประสงค์
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ (วัตถุประสงค์)

การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(วัตถุประสงค์)
(1) ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก าร
ออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ความเหมาะสม
ต่อกลุม่ ผู้รับบริการ
(2) บริ ก ารค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ ประเด็ น
ความรู้ ทางธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทางอากาศ และ
อาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจ
ในฝ่ ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
(3) สร้ างระบบการจัดเก็ บ การแสดงวัตถุที่ เ ป็ น
มรดกทางวัฒ นธรรมของบริ ษั ท ฯ และอัต
ลัก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ในฐานะเป็ นองค์ ก ร
รั ฐ วิส าหกิ จ ที่ ดาเนินธุรกิ จประเภทสายการ
บิน
(4) ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ห ว ง แ ห น รั ก ษ า
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กรการบิน
ไทย

X

S.D.

ความหมาย

4.56

.503

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.56

.503

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ
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(5) สร้ างความเพลิ ด เพลิ น และสุน ทรี ย ภาพแก่

ประชาชนทัว่ ไป

จากตารางที่ 33 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (1), (3), (2), (4) และ (5) ซึง่ แสดงค่า X = 4.56, 4.56, 4.53, 4.53 และ 4.53

2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้ านการศึกษา
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์
บริษัทการบินไทย-ด้ านการศึกษา

ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
(ด้ านการศึกษา)
(1) เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
อุตสาหกรรมการบิน
(2) เป็ นแหล่ ง การเรี ยนรู้ ให้ แก่ เ ยาวชนและ
ประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
(3) เป็ น สถานที่ เ ปิ ด โอกาสทางการศึก ษาด้ า น
วิช าชี พ ภัณ ฑารั กษ์ และสาขาอุตสาหกรรม

X

S.D.

ความหมาย

4.56

.503

มากที่สดุ

4.56

.503

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ
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บริ การ (ธุ ร กิ จ การบิ น ) โดยที่ นั ก ศึ ก ษา
นัก เรี ย น และบุค คลทั่ว ไป สามารถเข้ า มา
ฝึ กหั ด งานตามข้ อก าหนดของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาของตนเอง
(4) เป็ นสถานที่รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะ
ทางวิ ช าชี พ ในศาสตร์ ท างด้ า นศิ ล ปะและ
เทคโนโลยี ก ารประกอบอาหารไทย เพื่ อ
บริการบนเที่ยวบิน
(5) เป็ นการสนับ สนุนให้ ผ้ ูเ ข้ าชมได้ ต ระหนัก ถึ ง
คุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มีบทบาท
และภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่ สิ่งที่
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย

4.56

.503

มากที่สดุ

4.56

.503

มากที่สดุ

จากตารางที่ 34 พบว่ า ผู้บ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ใน ด้านการศึกษา เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (4) (5) และ (3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.56, 4.56, 4.56, 4.56 และ 4.53
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบิน
ไ ทย-ด้ า น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม)
ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย

X

S.D.

ความหมาย
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(ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
(1) เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่ วมสมัย ดังเดิ
้ ม
(2) เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒ นธรรมการแต่ง กายไทย (ชุด ไทยของ
ลูกเรื อ)
(3) เป็ น ศูน ย์ อ นุรั ก ษ์ ภ าพถ่ า ยในอดี ต -ปั จ จุ บัน
เอกสารสาคัญ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อ
เครื่ อ งใช้ ส าหรั บ การถวายงาน ให้ กับ พระ
บรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
(4) เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภาพถ่ายประวัติความเป็ นมา
กิจกรรมสาคัญทางสังคมและวัฒนธรรมทัง้
ในและต่างประเทศ
(5) ก่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ ง้ และภาคภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
(6) ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ การ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ มี ค วามอ่ อ นน้ อมถ่ อ มตนและ
มารยาทงามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
(7) ก่อให้ เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา สร้ างนวัตกรรม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึง
วิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้ องเผชิญ
ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ง า น บ ริ ก า ร ใ น
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์
ความเป็ นไทย
(8) ก่ อ ให้ เกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ทั ง้ ภายในและ
ภายนอก สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้อื่ น ได้

4.53

.505

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ
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อย่างเหมาะสม อีกทังพั
้ ฒนาตนเองทางด้ าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(9) เป็ น สถานที่ ท่อ งเที่ ย วพัก ผ่อ นหย่อ นใจของ
ประชาชน

จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - การ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2) …… และ
(7) ซึง่ แสดงค่า X = 4.53, 4.53 …… และ 4.51

2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ)
ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์การบินไทย
(ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ)
(1) ส่งเสริมให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวในด้ าน
พิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นาสินค้ าหัตถกรรม
แปรรู ปจากวิส าหกิ จ ชุม ชน และผลิตภัณฑ์
ด้ านการบริ การบนเที่ ย วบิ น มาจั ด วาง
จาหน่าย
(2) ส่งเสริ มการประหยัดด้ านงบประมาณในการ
จัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน

X

S.D.

ความหมาย

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ
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(3) ส่ง เสริ ม แนวความรู้ นวัต กรรมการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านการบริ การและอาหาร
โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพาณิชย์
(4) ส่งเสริ มแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ”
โ ด ย มี ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ห น้ า ที่
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ บนพื น้ ฐานการใช้ อ งค์
ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน และ
การใช้ ทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาของบริ ษัท ฯ ที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ง
สมความรู้ ทาง สั ง คม เทคโนโลยี แล ะ
นวัตกรรมสมัยใหม่
(5) ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์เครื อข่ายองค์กรของรัฐและ
เอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการ
ก าหนดทิ ศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

จากตารางที่ 36 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - การพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (4), (2), (3) และ (5) ซึง่ แสดง
ค่า X = 4.53, 4.53, 4.51, 4.51, และ 4.51
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
3. ด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการเมื องการปกครอง
ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย-ด้านการเมื องการปกครอง)
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ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์การบินไทย
(ด้ านการเมืองการปกครอง)
(1) ส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ ร้ ู เพิ่ ม พูน ความรู้ ใน
ด้ านการบริ หารองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในระบบ
การค้ าเสรี และการตลาดสากลทางธุรกิจการ
บิน
(2) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในรู ป แบบการบริ ห าร
องค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
(3) ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรั ก ความภาคภูมิ ใ จใน
องค์กรของตนเอง
(4) ส่งเสริ มให้ บุคลากรรุ่ นใหม่ได้ รับรู้ วัฒนธรรม
องค์กรและเรี ยนรู้แนวทางการจัดการ
(5) ทาให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กร
ในอดีต

X

S.D.

ความหมาย

4.53

.505

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.51

.506

มากที่สดุ

4.53

.505

มากที่สดุ

จากตารางที่ 37 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - การเมื อง
การปกครอง เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (5), (3) และ (4) ซึง่ แสดง
ค่า X = 4.53, 4.53, 4.53, 4.51, และ 4.51
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
4. กลุม่ เป้าหมาย
ตารางที่ 38แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ (กลุ่มเป้าหมาย)
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การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(กลุม่ เป้าหมาย)
(1) นัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษาในจัง หวัด และ
ต่างจังหวัด
(2) นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด และ
ต่างจังหวัด
(3) นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
(4) นักวิช าการ ครู อาจารย์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
(5) ประชาชนทัว่ ไป
(6) นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
(7) องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่าง ๆ สมาคม ฯลฯ
(8) อื่น ๆ (ระบุ

X

S.D.

ความหมาย

4.51

.506

มากที่สดุ

4.51
4.51
4.51

.506
.506
.506

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.02
3.49
3.49
-

.149
.506
.506
-

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
-

จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด 4 ข้ อ มาก 1 ข้ อ และ ปานกลาง 2 ข้ อ
โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (3), (2), (4), (5), (6) และ (7) ซึง่ แสดงค่า X =
4.51, 4.51, 4.51, 4.51, 4.02, 3.49 และ 3.49
2.1.1 ข้ อเสนอโครงการ
5. โครงการ
ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการวางแผนโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ (โครงการ)
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การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(โครงการ)
(1) เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจมาก ควรรี บดาเนินการ
(2) สมควร ให้ มี ก ารจัด ตัง้ อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น
โครงการที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษา
(3) เป็ นโครงการที่ มี ป ระโยชน์ แต่ อ าจจะมี
อุปสรรคในเรื่ องงบประมาณ
(4) เป็ นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ขาดบุคคลที่มี
ความรู้ในด้ านนี ้ มาดาเนินการ
(5) ไม่สมควร ให้ มีการดาเนินโครงการ เพราะไม่
เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
(6) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.07
4.04

.252
.208

มาก
มาก

4.09

.288

มาก

4.04

.208

มาก

3.00

1.044

ปานกลาง

-

-

-

จากตารางที่ 39 ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความส าคัญ ต่อ ความคิดเห็น เกี่ ย วกับ การ
วางแผนโครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ในด้ า น โครงการ เพื่ อ น าไปสู่ก ารด าเนิ น โครงการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 4 ข้ อ และ ปานกลาง 1 ข้ อ โดยลาดับตาม
หมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (3), (1), (2), (4) และ (5) ซึ่งแสดงค่า X = 4.09, 4.07, 4.04, 4.04
และ 3.00

ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
1. สถานที่และอาคาร
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (สถานที จ่ ะใช้ในการจัดตัง้ ฯ)
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การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(สถานที่และอาคาร)
(1) สานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
(2) ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานบริ ษัทการบินไทย เขต
หลักสี่
(3) ศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารบริ ษั ท การบิ น ไทย (OPC –
สนามบินสุวรรณภูมิ)
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

3.51
4.00
3.49

.549
.213
.549

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

-

-

-

จากตารางที่ 40 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน สถานที ่และอาคาร เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด 1 ข้อ มาก 1
ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2) และ (3) ซึ่งแสดง
ค่า X = 3.51, 4.00 และ 3.49
ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ ฯ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ฯ)
(1) เป็ นอาคารที่ ดัดแปลงจากอาคารเดิมที่มีอยู่
โดยมี การปรั บภูมิ ทัศ น์ และปรั บ ปรุ ง สภาพ

X

S.D.

4.00

.000

ความหมาย

มาก
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อาคารที่ เ หมาะสมส าหรั บ การสร้ างเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(2) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ น
ความเป็ นเอกลักษณ์ไทย
(3) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ น
การออกแบบให้ ทนั สมัย
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

3.49

.506

ปานกลาง

3.49

.506

ปานกลาง

-

-

-

จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 1 ข้ อ และ ปาน
กลาง 2 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คื อ (1), (3) และ (2) ซึ่งแสดงค่า X = 4.00,
3.49 และ 3.49
ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการดาเนินงานและการบริ ห าร
โครงการ ฯ (สิ่ งอานวยความสะดวก)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(สิ่งอานวยความสะดวก)
(1) ลานจอดรถ
(2) เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์/ห้ องโถงต้ อนรับ
(3) ผังจาลองแสดงอาคารสถานที่
(4) ป้ายแสดงทิศทางภายในห้ องจัดแสดง
(5) เคาเตอร์ รับฝากสิ่งของ
(6) ร้ านถ่ายรูปภาพ
(7) ร้ านถ่ายเอกสาร

X

S.D.

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.49
3.56

.000
.000
.000
.000
.000
.506
.624

ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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(8) เคาเตอร์ โทรศัพท์สาธารณะ
(9) เอกสารประกอบการชมพิพิธภัณฑ์
(10) ระบบการป้องกันอัคคีภยั
(11) ระบบการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
(12) มุมพักผ่อน
(13) ร้ านจาหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ฯ
(14) ร้ านอาหาร/ภัตตาคาร บริษัทการบินไทย
(15) ห้ องฉายเทปภาพจอใหญ่
(16) ห้ องบรรยาย
(17) ห้ องสมุด
(18) ห้ องประชุม
(19) ห้ องพักผ่อนเจ้ าหน้ าที่
(20) ห้ องจัดแสดงนิทรรศการ
(21) ห้ องน ้าสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
(22) ปุ่ มกดลิฟท์สาหรับผู้พิการ
(23) รถเข็นสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
(24) ทางลาดสาหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
(25) ลานเอนกประสงค์
(26) สวนหย่อม
(27) อื่น ๆ (ระบุ)

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

.506
.549
.499
.506
.588
.252
.149
.149
.149
.588
.549
.588
.149
.208
.208
.149
.208
.208
.000
-

ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
-

จากตารางที่ 42 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน สิ่ ง อานวยความสะดวก เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ 1 ข้ อ
มาก 22 ข้ อ และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (10), (13) …..
ตามลาดับ และ (6), (8) และ (11) ซึ่งแสดงค่า X = 4.58, 4.07 ….. ตามลาดับ และ 3.49, 3.49
และ 3.49

209

กล่าวโดยสรุ ป คือ อันดับแรก ได้ แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย รองลงมา ได้ แก่ ร้ าน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์บริ ษัท และ เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการในอันดับท้ ายสุด ได้ แก่ ร้ าน
ถ่ายรูป เคาเตอร์ โทรศัพท์สาธารณะ และ ระบบการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น โดยลาดับ
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน
แกนนา)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานแกนนา)
(5) สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(6) สายทรั พ ยากรบุ ค คลและก ากั บ กิ จ กรรม
องค์กร
(7) สายปฏิบตั กิ าร
(8) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

4.51
3.49
3.49
-

.506
.506
.506
-

ความหมาย

มากที่สดุ
ปานกลาง
ปานกลาง
-

จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การ
ดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ (หน่วยงาน
แกนนา) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มากที ่สดุ 1 ข้ อ และ ปานกลาง 2 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2) และ
(3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.51, 3.49 และ 3.49
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ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ลักษณะการ
ดาเนิ นการ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ลักษณะการ
ดาเนินการ)
(1) เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทาและดาเนินการ
โดยบริ ษั ท การบิ น ไทย ฯ สายทรั พ ยากร
บุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(2) เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานอิ ส ระ
ภายใต้ สัง กัด หน่ว ยงานแกนน าของบริ ษั ท
การบินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้
การสนับ สนุน เช่ น ส านัก งานบริ ห ารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี

X

S.D.

ความหมาย

4.02

.149

มาก

4.02

.149

มาก

จากตารางที่ 44 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ (ลักษณะ
การดาเนิ นการ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ มาก ทุกด้ าน เท่ากัน ตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1) และ (2) ซึง่ แสดงค่า X = 4.02
และ 4.02
ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (การแต่งตัง้
บุคคลเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเคณะกรรมการจัดจัดตัง้ ฯ)
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การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/การแต่งตังบุ
้ คคล)
(1) บริ ษั ท การบิ น ไ ทย ฯ : ฝ่ ายสื่ อสารและ
ประชาสั ม พั น ธ์ (DD-5P), รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ส นับสนุนการถวายบินแก่
(DD-D), ส า ย ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
(DY/8D – ฝ่ ายพั ฒ นาธุ ร กิ จ และโครงการ
สาคัญ), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงิน
และการบัญชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและ
ก ากับ กิ จ กรรมองค์ ก ร (DB-D9 (9N) – ฝ่ าย
วางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรและบริ ห าร
จั ด การความรู้ ขององค์ ก ร ; DB-DW ฝ่ าย
บริ ห ารทั่ว ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สาย
ปฏิ บัติการ(DO), สายผลิ ตภัณฑ์ และบริ การ
ลูก ค้ า (DA), การบริ ก ารภาคพื น้ (D1), ฝ่ าย
ช่ า ง (DT) เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ง ค์ ก ร ห รื อ
หน่วยงานอิสระภายใต้ สังกัดหน่วยงานแกน
นาของบริ ษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงาน
ทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ (องค์ ก าร
มหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
(2) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์ศกึ ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน บุคลากรบริ ษัท
การบินไทย ฯ
(3) สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
(4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
(6) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.02

.149

มาก

4.02

.149

มาก

3.51
3.51
3.51
-

.549
.549
.549
-

มาก
มาก
มาก
-
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จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่ วยงานผู้รับผิ ดชอบ (การ
แต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเคณะกรรมการจัดจัดตัง้ ฯ) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการจัดตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิน ไทย อยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มาก ทุก ด้ า น โดยล าดับ ตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (3), (4) และ (5) ซึง่ แสดงค่า X = 4.02, 4.02 ….. และ 3.51
ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (งบประมาณ
และรายได้)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/งบประมาณและรายได้ )
(1) งบประมาณแผ่นดิน
(2) งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
(3) งบประมาณจากส านัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
(4) งบประมาณจากบริษัทการบินไทย
(5) งบประมาณจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์
(สนับสนุนรายปี /รายกิจกรรม)
(6) งบประมาณหลั ก จากการสนั บ สนุ น ของ
กรุงเทพ ฯ
(7) แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน
(8) ผลประโยชน์จากการจัดจาหน่ายของที่ระลึก
(9) ผลประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ
(10) รายได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
(11) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.00
2.51
3.44

.000
1.502
.624

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.56
4.49

1.546
.506

ปานกลาง
มาก

4.47
3.58
4.51
4.53

.548
.543
.506
.505

มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.51
-

.506
-

มากที่สดุ
-
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จากตารางที่ 46 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การด าเนิ น งานและการบริ ห ารโครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในด้ า น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(งบประมาณและรายได้) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่
ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด 3 ข้ อ มาก 4 ข้ อ และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (9), (8), (10) …… ตามลาดับ และ (2) ซึ่งแสดงค่า X = 4.53, 4.51, 4.51 …..
ตามลาดับ และ 2.51
ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (แหล่งที ่มา
ของรายได้เสริ ม)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านหน่วยงานผู้รับผิดชอบ/แหล่งที่มาของรายได้
เสริม)
(1) ตังตู
้ ้ รับบริจาค
(2) จาหน่ายบัตรเข้ าชม
(3) จาหน่ายของที่ระลึกและเอกสารสิ่งพิมพ์
(4) ผลประโยชน์จากร้ านค้ า เช่น ร้ านขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม
(5) ให้ เช่าสื่อวัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
(6) รั บ จ้ างผลิ ต สื่ อตามความต้ อง การ ข อง
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ เ ช่ น โ ร ง เ รี ย น
สถาบันการศึกษา
(7) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.51
4.51
4.51
4.51

.506
.506
.506
.506

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.53
4.51

.505
.506

มากที่สดุ
มากที่สดุ

-

-

-
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จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน หน่วยงานผูร้ ับผิ ดชอบ (แหล่งทีม่ า
ของรายได้เสริ ม) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับ มากที ่สุด ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (5), (1) … และ (6) ซึ่ง
แสดงค่า X = 4.53, 4.53 ….. และ 4.51
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
3. การประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านการประชาสัมพันธ์ (ช่องทางการให้
ความรู้ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านการประชาสัมพันธ์ /ช่องทางการให้ ความรู้
ข้ อมูลรายละเอียดสาหรับประชาชน)
(1) ผู้นาชุมชน
(2) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
(3) แจกเอกสารสิ่งพิมพ์
(4) กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่
ทังทางวิ
้
ทยุและโทรทัศน์
(5) เวปไซต์ของบริษัทการบินไทย ฯ
(6) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.51
4.51
4.56
4.51

.506
.506
.503
.506

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.51
-

.506
-

มากที่สดุ
-

จากตารางที่ 48 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน การประชาสัมพันธ์ (ช่องทางการ
ให้ความรู้ ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
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บริษัทการบินไทย อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มากที ่สดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง
คือ (3), (1) …. และ (5) ซึง่ แสดงค่า X = 4.56, 4.51 ….. และ 4.51
ตารางที่ 49 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ ย วกับ รู ป แบบการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย ในด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ (วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ )
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
(วิธีการประชาสัมพันธ์-คะแนนรวม คิดจาก ผลรวมของ จานวน X น ้าหนักความสาคัญ)
ชนิดของสื่อ ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั ลาดั รวม
ลาดับ
บที่ 1 บที่ 2 บที่ 3 บที่ 4 บที่ 5 บที่ 6 บที่ 7 คะแน ความสาคั
น
ญ
โทรทัศน์
45
0
0
0
0
0
0
315
1
วิทยุกระจายเสี 0
45
0
0
0
0
0
270
2
ยง
หนังสือพิมพ์
0
0
45
0
0
0
0
225
3
จดหมายข่าว/
0
0
0
45
0
0
0
180
4
แผ่นพับ
โปสเตอร์ /ป้าย
1
0
0
0
45
0
0
135
5
ประกาศ
วารสาร
0
0
0
0
0
45
0
90
6
หนังสือเชิญ
0
0
0
0
0
0
45
45
7
อื่น ๆ (ระบุ)
0
0
0
0
0
0
0
0
จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ ในด้ าน การประชาสัม พันธ์ (วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย โดยลาดับ
ความสาคัญจากอันดับแรก – ท้ ายสุด ของชนิดของสื่อต่าง ๆ คือ (1), (2), (3), (4), (5), (6) และ (7)
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ซึ่งแสดงค่าผลรวมของความคิดเห็น และความต้ องการ/คาดหวัง ต่อวิธีการ ดังแสดงไว้ ในตารางที่
3.1.3.2
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
4. การให้ ความร่วมมือ
ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ในด้ านการให้ ความร่ วมมื อ (วิ ธี การให้
ความร่ วมมื อ)
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์
(ด้ านการให้ ความร่วมมือ/วิธีการให้ ความร่วมมือ)
(1) ให้ การสนั บ สนุ น ในการจั ด หาเงิ นห รื อ
งบประมาณ
(2) ช่วยบริจาคเงินทุน
(3) ช่วยในการติดต่อนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยดาเนินการ
(4) ช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ประชาชน นัก เรี ย น
นิสิต นักศึกษา เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
(5) ช่วยในการสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ
เพื่อเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
(6) ช่ ว ยแนะน าแหล่ ง หรื อบุ ค คลที่ จ ะบริ จ าค
สิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์ เป็ นมรดกของ
องค์กรการบินไทย
(7) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

3.07
3.20
3.27

1.009
.991
1.009

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.02

1.011

ปานกลาง

3.02

1.011

ปานกลาง

3.02

1.011

ปานกลาง

-

-

-
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จากตารางที่ 50 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน การให้ความร่ วมมื อ (วิ ธีการให้
ความร่ วมมื อ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์
ระดับ ปานกลาง ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (3), (2) …..และ (6) ซึ่ง
แสดงค่า X = 3.27, 3.20 … และ 3.02
ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ าน
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (วิ ธีการที ่จะสนับสนุนการจัดนิ ทรรศการ
และสือ่ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้เกิ ดความเหมาะสม)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(การออกแบบการจัดแสดง/วิธีการ)
(1) บริ ษัทการบินไทย ฯ กาหนดเนือ้ หาจัดแสดง
โดยจ้ างเอกชนดาเนินการออกแบบการ สร้ าง
สิ่งที่แสดง
(2) บริ ษัทการบินไทย ฯ กาหนดเนือ้ หาจัดแสดง
และออกแบบการจัดแสดง โดยดาเนินการ
ว่าจ้ างเอกชนสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง
(3) บริ ษั ท การบิ น ไทย ฯ เป็ นผู้ ด าเนิ น การทุ ก
ขัน้ ตอน ตังแต่
้ การกาหนดเนื อ้ หา ออกแบบ
และจัดสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง

X

S.D.

ความหมาย

3.49

.506

ปานกลาง

4.51

.506

มากที่สดุ

3.49

.506

ปานกลาง

3.49

.506

ปานกลาง
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(4) ไม่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน แล้ วแต่ เ นื อ้ หาหรื อ
ลักษณะการแสดงที่เป็ นไปได้
(5) อื่น ๆ (ระบุ)

-

-

-

ตารางที่ 51 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านการออกแบบ
การจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ (วิ ธี การที ่จ ะสนับสนุนการจัดนิ ทรรศการและสื ่อแสดง
ภายในพิ พิธภัณฑ์ ฯ) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มากที ่สดุ 1 ข้ อ และ ปานกลาง 3 ข้ อ โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ
(2), (1) … และ (4) ซึง่ แสดงค่า X = 4.51, 3.49 … และ 3.49
ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ในด้ าน
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (มูลเหตุทีจ่ ูงใจการเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ ฯ)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(มูลเหตุที่จงู ใจการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ/มูลเหตุ ฯ)
(1) เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
(2) เทคนิคการจัดแสดง
(3) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง
(4) การบริการและประชาสัมพันธ์
(5) จาหน่ายผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึก
(6) กิจกรรมที่มีความบันเทิงและผ่อนคลาย
(7) กิ จ กรรมต่างที่ น่าสนใจ เช่น การแสดง การ
ประกวด การแข่งขัน
(8) อื่น ๆ (ระบุ)

X

S.D.

ความหมาย

4.56
4.53
4.53
4.53
4.51
4.51
4.47

.503
.505
.505
.505
.506
.506
.625

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

-

-

-
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ตารางที่ 52พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในด้ านการออกแบบ
การจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ (มูลเหตุที่จูงใจในการเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ ฯ) เพื่อนาไปสู่
การพัฒนารู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด ทุกด้ าน
โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความเรี ยง คือ (1), (2), (3), …. และ (7) ซึ่งแสดงค่า X = 4.56,
4.53, 4.53, …. และ 4.47

ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ
2. กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความต้ องการของผู้บริ หาร ฯ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ าน กิ จกรรมการ
บริ การ ในพิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็ นไปได้ของการจัดกิ จกรรมทางเลือก)
การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ
(กิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ/ความ
เป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก)
(1) นิทรรศการ
(2) สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย
(3) การแสดง การประกวด การแข่งขัน การสาธิต
(4) การฉายภาพยนตร์ สไลด์มัลติวิชั่น วี ดีทัศน์
คอมพิวเตอร์

X

S.D.

4.18
4.09
4.09
4.16

.387
.417
.417
.424

ความหมาย

มาก
มาก
มาก
มาก
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(5) อื่น ๆ (ระบุ)

-

-

-

จากตารางที่ 53 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจ กรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ าน กิ จ กรรมการบริ การ ใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ (ความเป็ นไปได้ของการจัด กิ จกรรมทางเลื อก) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารู ปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยง คือ (1), (4) และ (3) ซึง่ แสดงค่า X = 4.35, 4.34 และ 4.32

ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ
วัตถุประสงค์ของ แบบสอบถามเดลฟายเทคนิ ค คือ การสารวจความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีระบบ โดยใช้ แบบสอบถามแทนการเรี ยกประชุมในการพิจารณาให้
ทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการสร้ างแนวทางการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (Strategy
Probe) เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมูล ที่ เ ป็ นฉันทามติ ความถูกต้ องและความน่าเชื่ อ ถื อ โดยดาเนินการร่ า ง
โครงงานทาหน้ าที่เสมือนเป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ เสนอเป็ น “ร่ างต้ นแบบ” การดาเนินการโครงการ
จัดตัง้ ฯ และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่มีคณ
ุ ค่าต่อการนาไปวินิจฉัยในประเด็นศึกษา จะแสดงถึงลาดับ
ความสาคัญ อัตราร้ อยละของความสอดคล้ องและความไม่สอดคล้ องของความคิ ดเห็น (คาตอบ
รอบที่ 1- 3) ก่อนนาไปผ่านกระบวนการในระยะที่ 4
แบบสอบถามเดลฟายเทคนิ ค เป็ นชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ต้องการวัดสิ่งที่มงุ่ ศึกษาเดียวกัน
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านพิพิธภัณฑ์ การศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยน และธุรกิจการบิน
ตัวแปรต้ นคือ ประเด็นศึกษา (ร่างต้ นแบบ/รูปแบบ ฯ)
ตัวแปรตามคือ ความต้องการ/ความคิ ดเห็น
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จากแบบสอบถามของกลุ่มบุคลากร จานวน 15 ฉบับ ได้ รับคืนจานวน 15 ฉบับ (ร้ อย
ละ 100) โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ บื อ้ งต้ น
คานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) และแสดงผลข้ อมูลลงในตารางประกอบความเรี ยงสรุป แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ”
สาหรับโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(บทนา/ข้ อเสนอโครงการ)
ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง)้
ตอนที่ 2 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ าน “การบริ หารงานและการดาเนินงาน”
สาหรับโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 2.1 การบริหารงานและการดาเนินงาน (สถานที่และอาคาร)
ตอนที่ 2.2 การบริหารงานและการดาเนินงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
ตอนที่ 2.3 การบริหารงานและการดาเนินงาน (การประชาสัมพันธ์)
ตอนที่ 2.4 การบริหารงานและการดาเนินงาน (การให้ ความร่วมมือ)
ตอนที่ 3 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ าน “การออกแบบการจัดแสดงและกิ จกรรม
การบริการ” สาหรับพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย”
ตอนที่ 3.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตอนที่ 3.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเดลฟายเทคนิค
กลุม่ ผู้ชานาญเฉพาะทาง ฯ (N = 15)
ตอนที่ 1 แสดงผลข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น ในด้ า นองค์ ป ระกอบหลัก ของ “ร่ า งต้ น แบบ” ส าหรั บ
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
1. บทนา
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ตารางที่ 54 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่างส่วนบทนา (หลักการและเหตุผล)
ตอนที่ 1.1.1.1 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(บทนา)
1. หลักการและเหตุผล
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
4
4
5
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
จากตารางที่ 54 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับบทนา ในส่วนของ “หลักการและเหตุผล” จานวน 4 ข้ อ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 โครงการการจั ด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย เป็ นภาพลัก ษณ์ แ ห่ ง
ความสาเร็ จของบริ ษัทในอดีตจะทาให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าใจได้ มากยิ่งขึน้ ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงาน
เกี่ ย วข้ อ งสามารถบอกเรื่ อ งราวที่ มี คุณ ค่า มากมายมหาศาล และคงไม่ มี ใ ครกล้ า ปฏิ เ สธว่า
แบบอย่างการใช้ ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้ นามาซึ่งวิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ใน
ปัจจุบนั
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ข้ อที่ 2 เป็ นฐานข้ อมูลส าหรับศึกษาค้ นคว้ าและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เ รื่ องราวที่
สามารถสื่อถึงกิจกรรมทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและการสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่เกี่ยวโยงกับ
ประวัติความเป็ นมาขององค์กร โครงสร้ างการบริ หาร ชีวประวัติบุคคล ภาพเก่าที่ทรงคุณค่าต่อ
สัง คมไทย วัฒ นธรรมและประเพณี ไทยที่ ผสานภูมิปัญญาแนวการสร้ างผลิตภัณฑ์ การบริ การ
อากาศยาน ศิลปะและเทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน
ข้ อที่ 3 บริษัทการบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของความภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติ
ที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิถีการบริการบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่ โลก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล ทัศนศิลป์ ในอากาศ
ยานของบริษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วน
งาน
ข้ อที่ 4 พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริ มการศึกษาทัง้ ในระบบและนอก
ระบบ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม

ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
2. วัตถุประสงค์
ตารางที่ 55 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ (วัตถุประสงค์)

ตอนที่ 1.1.2.2 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
2. วัตถุประสงค์
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง
ระดับ ความสอดคล้ อง
ควอไทล์
ความ
ของผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นไปได้
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
5
5
5
5

0
0
0
0
0

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 55 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “วัตถุประสงค์” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อ ที่ 1 ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อกลุม่ ผู้รับบริการ
ข้ อที่ 2 บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้ ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ
และอาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
ข้ อที่ 3 สร้ างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของบริ ษัท ฯ
และอัตลักษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทสายการบิน
ข้ อที่ 4 สร้ างความตระหนัก หวงแหน รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรการ
บินไทย
ข้ อที่ 5 สร้ างความเพลิดเพลินและสุนทรี ยภาพแก่ประชาชนทัว่ ไป
ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
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ตารางที่ 56 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการศึกษา)
ตอนที่ 1.1.3.1 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - ด้านการศึกษา
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

พิสยั ระหว่าง
ควอไทล์

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5
5
5
5
5

0
0
0
0
0

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

ความสอดคล้ อง
ของผู้เชี่ยวชาญ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 56 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “ด้ านการศึกษา” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 เป็ นแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการบิน
ข้ อที่ 2 เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
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ข้ อ ที่ 3 เป็ น สถานที่ เ ปิ ด โอกาสทางการศึก ษาด้ า นวิ ช าชี พ ภัณ ฑารั ก ษ์ แ ละสาขา
อุตสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบิน) โดยที่นกั ศึกษา นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป สามารถเข้ ามาฝึ กหัด
งานตามข้ อกาหนดของหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง
ข้ อที่ 4 เป็ นสถานที่รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางด้ าน
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพื่อบริการบนเที่ยวบิน
ข้ อที่ 5 เป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ”
มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย

ตารางที่ 57 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่ างข้ อเสนอโครงการ (ประโยชน์ ของพิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย - ด้านการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม)
ตอนที่ 1.1.3.2 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

พิสยั ระหว่าง
ควอไทล์

1
2

1
2

5
5

0
0

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มากที่สดุ
มากที่สดุ

ความสอดคล้ อง
ของผู้เชี่ยวชาญ
สอดคล้ องสูง
มาก
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3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 57 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ ยวกับ “ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม” จานวน 9 ข้ อ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่ วม
สมัย-ดังเดิ
้ ม
ข้ อที่ 2 เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของ
ลูกเรื อ)
ข้ อที่ 3 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภาพถ่ายในอดีต -ปั จจุบนั เอกสารสาคัญ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สาหรับการถวายงาน ให้ กบั พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
ข้ อที่ 4 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภาพถ่ายประวัติความเป็ นมา กิจกรรมสาคัญทางสังคมและ
วัฒนธรรมทังในและต่
้
างประเทศ
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ข้ อที่ 5 ก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทการบิน
ไทย ฯ
ข้ อที่ 6 ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ การ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
ข้ อ ที่ 7 ก่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา สร้ าง
นวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้ อง
เผชิญปั ญหาทางสังคมและงานบริ การในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ความเป็ น
ไทย
ข้ อที่ 8 ก่อให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดีทงภายในและภายนอก
ั้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อีกทังพั
้ ฒนาตนเองทางด้ านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 9 เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ตารางที่ 58แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ในด้ านการ
ร่างข้ อเสนอโครงการ (ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย - ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ)
ตอนที่ 1.1.3.3 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
(1.1.3.3 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ)
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง
ระดับ ความสอดคล้ อง
ควอไทล์
ความ
ของผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นไปได้
1
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
4
4
5
0
มากที่สดุ
มาก
5
5
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
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สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 58 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 ส่งเสริ มให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ ยวในด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นา
สินค้ าหัตถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้านการบริการบน
เที่ ยวบิ น
มาจัดวางจาหน่าย
ข้ อที่ 2 ส่งเสริมการประหยัดด้ านงบประมาณในการจัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน
ข้ อที่ 3 ส่ง เสริ ม แนวความรู้ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ การและ
อาหาร โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ข้ อที่ 4 ส่งเสริ มแนวความคิด “เศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ ” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทา
หน้ าที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจบนพื ้นฐานการใช้ องค์ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ ทาง
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ข้ อที่ 5 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครื อข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 59 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ (ประโยชน์ ของพิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย - ด้านการเมื องการ
ปกครอง)
ตอนที่ 1.1.3.4 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
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(3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย - ด้านการเมื องการปกครอง)
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
4
4
5
0
มากที่สดุ
มาก
5
5
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 59 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “ด้ านการเมืองการปกครอง” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 ส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ ร้ ู เพิ่มพูนความรู้ ในด้ านการบริ หารองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ในระบบการค้ าเสรี และการตลาดสากลทางธุรกิจการบิน
ข้ อที่ 2 ส่งเสริมความเข้ าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริ ษัทการบินไทย ฯ
ข้ อที่ 3 ส่งเสริมให้ เกิดความรักความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
ข้ อที่ 4 ส่งเสริ มให้ บุคลากรรุ่ นใหม่ได้ รับรู้ วัฒ นธรรมองค์กรและเรี ยนรู้ แนวทางการ
จัดการ
ข้ อที่ 5 ทาให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กรในอดีต
ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
4. กลุม่ เป้าหมาย
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ตารางที่ 60 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ในด้ านการร่างข้ อเสนอโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)
ตอนที่ 1.1.4.1 องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ” โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
(ข้ อเสนอโครงการ)
4. กลุม่ เป้าหมาย
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง
ระดับ ความสอดคล้ อง
ควอไทล์
ความ
ของผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นไปได้
1
1
3
2
ปานกลาง สอดคล้ องต่า
2
2
3
2
ปานกลาง สอดคล้ องต่า
3
3
5
0
มากที่สดุ สอดคล้ องสูงมาก
4
4
5
0
มากที่สดุ สอดคล้ องสูงมาก
สอดคล้ องต่า
5
5
4
2
มาก
6
6
3
1
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูงมาก
7
7
5
0
มากที่สดุ
8
8
-

จากตารางที่ 60 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ ยวกับ “กลุ่มเป้าหมาย” จานวน 3 ข้ อ ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ และระดับต่ า
จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับมากที่สดุ คือ
ข้ อที่ 3 นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้ อที่ 4 นักวิชาการ ครู อาจารย์ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ข้ อที่ 7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่าง ๆ สมาคม ฯลฯ
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ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับมาก คือ
ข้ อที่ 6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด
ข้ อที่ 2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด
ข้ อที่ 5 ประชาชนทัว่ ไป

ตอนที่ 1 แสดงผลข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น ในด้ า นองค์ ป ระกอบหลัก ของ “ร่ า งต้ น แบบ” ส าหรั บ
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ
(1) แนวทางการดาเนินงาน

ตารางที่ 61 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ านการด าเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / ปรัชญา

ลาดับที่

ตอนที่ 1.2.1.1 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.1 ปรัชญา
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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1
2
3

1
2
3

5
3
3

0
0
0

มากที่สดุ
ปานกลาง
ปานกลาง

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 61 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “ปรัชญา” จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 “สายการบินแห่งชาติ ภูมิปัญญาของสังคม เสน่ห์ไทยสูส่ ากล”
ข้ อที่ 2 “การเรี ยนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบนั ก้ าวทันโลก”
ข้ อ ที่ 3 “การจัด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ด้ า นการบิน ที่ ดี สู่ก ารพัฒ นาทรั พ ยากร
ทางการบินของชาติ”
ตารางที่ 62 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / ปณิธาน

ลาดับที่

1
2

ตอนที่ 1.2.1.2 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.2 ปณิธาน
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
3
1
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
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จากตารางที่ 62 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ อง
กันในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “ปณิธาน” จานวน 1 ข้ อ และ ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 “ปลูกจิตสานึกในคุณค่าแห่งตัวตน สร้ างสรรค์องค์ความรู้ ด้ านธุรกิจ การบิน
และแสวงหาปฏิญญาความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ องค์การภายนอก
และประชาคมด้ านพิพิธภัณฑ์การบินสากล”
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 2 “จัดสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ด้ านการบิน เพื่อปลูกฝั งอุดมการณ์ และ
ความรักในกิจการบินของชาติ”
ตารางที่ 63 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / วิสยั ทัศน์

ลาดับที่

1
2

ตอนที่ 1.1.2 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.3 วิสยั ทัศน์
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
4
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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จากตารางที่ 63 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “วิสยั ทัศน์” ทุกด้ าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 “เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็ นผู้นาสห
วิทยาการทางอาคันตุกะสัมพันธ์ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอุตสาหกรรมการบิน”
ข้ อที่ 2 “เป็ นผู้นาการพัฒนาความรู้การบินไปสูม่ าตรฐานสากล”

ตารางที่ 64 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / พันธกิจ

ลาดับที่

1
2
3
4
5

ตอนที่ 1.2.1.4 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.4 พันธกิจ
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
4
5
0
มากที่สดุ
มาก
5
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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สอดคล้ องสูง
มาก
จากตารางที่ 64 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “พันธกิจ” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 เป็ นหน่วยงานเอกเทศ มุ่งที่จะจัดเก็บ อนุรักษ์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ
บริษัทการบินไทย เพื่อให้ บคุ คลและสังคมภายนอกได้ ศกึ ษาหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย
ข้ อที่ 2 เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่ผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื ้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่กู ารผลิต การบริการขนส่งทางอากาศ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ประเทศ
ไทย
ข้ อที่ 3 เป็ นหน่ ว ยงานที่ ท านุ บ ารุ ง ศาสนา อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม และรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่ 4 เป็ นหน่วยงานที่จดั บริ การพื ้นที่เช่าและเอนกประสงค์
ข้ อที่ 5 เป็ นหน่วยงานที่บริ หารจัดการด้ วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
องค์กร
ตารางที่ 65 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / เป้าหมาย

ลาดับที่

ตอนที่ 1.2.1.5 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.5 เป้าหมาย
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

5
5
5
5
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 65 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “เป้าหมาย” จานวน 7 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 สร้ างจิตสานึกในคุณค่าแห่งสายการบินแห่งชาติ เพื่อให้ บคุ คลและสังคมแห่ง
ปัญญาเกิดสานึกแห่งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ข้ อที่ 2 ส่งเสริ มการสร้ างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพและสนับสนุนการ
วิจยั ธุรกิจการบินและสหวิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
ข้ อที่ 3 ส่งเสริ มศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกและแหล่ง
เรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
ข้ อที่ 4 บริการพื ้นที่จดั แสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการให้ ได้ มาตรฐานสากล
ข้ อที่ 5 ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก และสร้ างเครื อ ข่ า ยงาน
พิพิธภัณฑ์ทงในระดั
ั้
บประเทศและระดับนานาชาติ
ข้ อที่ 6 สร้ างฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านองค์ความรู้การบินเพื่อถ่ายทอดสาธารณะ
ข้ อที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 66 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) แนวทางการดาเนินงาน / นโยบายการบริหาร

ลาดับที่

1
2
3

ตอนที่ 1.2.1.6 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 1. แนวทางการดาเนินงาน)
1.6 นโยบายการบริหาร
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 66 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “นโยบายการบริหาร” จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
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ข้ อที่ 1 เป็ นผู้ประสานงาน อนุรักษ์ จัดเก็บ และตังแสดงวั
้
ตถุเกี่ ยวกับบริ ษัทการบิน
ไทย ฯ
ข้ อที่ 2 เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายการให้ บริการความรู้ด้านธุรกิจการบิน
ข้ อที่ 3 เป็ นแหล่งเสริมสร้ างและปลูกฝังจินตนาการและความรักชาติในด้ านการบิน
ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การดาเนินโครงการจัดตัง้
(2) โครงสร้ างองค์กร
ตารางที่ 67แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเกี่ยวกับ “ร่างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้ านการดาเนินโครงการจัดตัง้ (2) โครงสร้ างองค์กร

ลาดับที่

1
2
3

ตอนที่ 1.2.1.2 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ – 2. โครงสร้ างองค์กร)
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
3
0
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
3
0
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 67 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “โครงสร้ างองค์กร” จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 โครงสร้ างแบบผสม
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ข้ อที่ 1 โครงสร้ างตามหน้ าที่ธุรกิจ
ข้ อที่ 3 โครงสร้ างเชิงซ้ อน
ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ
(3) วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน
ตารางที่ 68 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (3) วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน

ลาดับที่

1
2
3

ตอนที่ 1.2.1.3 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 3. วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน)
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
4
0
มาก
มาก
3
4
0
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 68 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน” จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 สานักงานเลขานุการ – งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ
ฝ่ ายนิทรรศการ – งานนิทรรศการ งานทะเบียนและสงวนรักษา
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ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน – งานข้ อมูลการบินและส่งเสริ มวิชาการ
งานเผยแพร่
ข้ อที่ 2

งานธุรการ – หน่วยบริหารและแผน หน่วยการเงินและพัสดุ
งานวิ จั ย และสารสนเทศ – หน่ ว ยวิ จั ย และพั ฒ นา หน่ ว ย
สารสนเทศและนวัตกรรม
งานส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม – หน่ ว ย
เผยแพร่และประสานงานเครื อข่าย
หน่วยนิทรรศการ หน่วยหอศิลป์
งานพิพิธภัณฑ์ – หน่วยพิพิธภัณฑ์บริษัท ฯ หน่วยหอประวัตบิ ริษัท ฯ
หน่วยพิพิธภัณฑ์การบินพาณิชย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ครัว
การบินไทย
ข้ อที่ 3

สายงานปฏิบตั กิ าร – ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายธุรการ ฝ่ ายอาคารและสถานที่
สายงานสร้ างสรรค์ – ฝ่ ายนิทรรศการ ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ ายกิจกรรม
เครื อข่าย
ฝ่ ายกิจกรรมการศึกษา
สายงานพัฒนาธุรกิจ – ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายหาทุน ฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์
ฝ่ ายสื่อสารและฝ่ ายประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
1. การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ
(4) วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน
ตารางที่ 69 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (4) การบรรจุบคุ ลากร / หัวหน้ าหน่วยงาน

ตอนที่ 1.2.1.4 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
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(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.1 หัวหน้ าหน่วยงาน
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4

1
2
3
4

5
5
5
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องต่า

จากตารางที่ 69 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับ สูง มาก เกี่ ย วกับ “หัว หน้ า หน่ว ยงาน” จ านวน 3 ข้ อ และระดับ ต่ า จ านวน 1 ข้ อ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 อักษรศาสตร์
ข้ อที่ 2 ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
ข้ อที่ 3 การบริหารจัดการงานพิธภัณฑ์
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 4 การบริหารธุรกิจ
ตารางที่ 70 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) การบรรจุบคุ ลากร / งานด้ านภัณฑารักษ์
ตอนที่ 1.2.1.5 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
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(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.2 งานด้ านภัณฑารักษ์
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3

1
2
3

5
5
1

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
2
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องต่า

จากตารางที่ 70 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ อง
กันในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “งานด้ านภัณฑารักษ์ ” จานวน 2 ข้ อ และระดับต่า จานวน 1 ข้ อ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
ข้ อที่ 2 วิชาการพิพิธภัณฑ์
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 3 นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์)
ตารางที่ 71 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญฯ เฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธภัณฑ์ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) การบรรจุบคุ ลากร / งานด้ านการศึกษา
ตอนที่ 1.2.1.6 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.3 งานด้ านการศึกษา
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ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3

1
2
3

5
4
4

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
1
มาก
มาก
0
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 71 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูง มาก เกี่ ยวกับ “งานด้ านการศึก ษา” จ านวน 2 ข้ อ และระดับสูง จ านวน 1 ข้ อ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 เทคโนโลยีการศึกษา
ข้ อที่ 2 การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 3 วิจยั และประเมินผล
ตารางที่ 72 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) การบรรจุบคุ ลากร / งานด้ านอุตสาหกรรมการบริ การและอาคันตุกะสัมพันธ์
ทางธุรกิจการบิน
ตอนที่ 1.2.1.7 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.4 งานด้ านอุตสาหกรรมการบริการและอาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน
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ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3

1
2
3

4
5
4

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
มาก
สอดคล้ องสูง
1
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก

จากตารางที่ 72 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “งานด้ านอุตสาหกรรมการบริ การและอาคันตุกะสัมพันธ์ ทางธุรกิจการ
บิน” จานวน 1 ข้ อ และระดับสูง จานวน 2 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 2 การจัดการอุตสาหกรรมการบินและบริการ
ข้ อที่ 3 วิศวกรรมการบิน
ตารางที่ 73 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) การบรรจุบคุ ลากร / งานด้ านเทคนิค
ตอนที่ 1.2.1.8 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.5 งานด้ านเทคนิค
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1

1

4

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
มาก
สอดคล้ องสูง
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2
3

2
3

5
3

0
2

มากที่สดุ
ปานกลาง

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องต่า

จากตารางที่ 73 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ ยวกับ “งานด้ านเทคนิค” จานวน 1 ข้ อ ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ และระดับต่า
จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 เทคโนโลยีการศึกษา
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 1 ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 3 ศิลปกรรมศาสตร์
ตารางที่ 74 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในด้ านการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ฯ - (1) การบรรจุบคุ ลากร / แหล่งได้ ของบุคลากร
ตอนที่ 1.2.1.9 “ร่างต้ นแบบ” ของการบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
(การดาเนินโครงการจัดตัง้ ฯ – 4. การบรรจุบคุ ลากร)
4.6 แหล่งได้ ของบุคลากร
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3

1
2
3

5
4
4

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
1
มาก
มาก
0
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องต่า
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จากตารางที่ 74 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับ “แหล่งได้ ของบุคลากร” จานวน 1 ข้ อ ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ และระดับ
ต่า จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 บรรจุใหม่
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 2 รับโอนจากหน่วยงานภายในองค์กร
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 3 รับอาสาสมัคร
ตอนที่ 2 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ าน “การบริหารงานและการดาเนินงาน” สาหรับโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 2.1 การบริหารและการดาเนินงาน
1. สถานที่และอาคาร
ตารางที่ 75 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
สถานที่และอาคาร (1.1) ท่านต้ องการให้ มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ในสถานที่ใด
ตอนที่ 2.1.1.1 การบริหารงานและการดาเนินงาน
(1. สถานที่และอาคาร)
1.1 ท่านต้ องการให้ มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ในสถานที่ใด
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3

1
2
3

3
5
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
2
ปานกลาง สอดคล้ องต่า
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
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4

-

-

-

-

สอดคล้ องสูง
มาก
-

จากตารางที่ 75 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูง มาก เกี่ ยวกับ ข้ อคาถาม “ท่านต้ องการให้ มี การจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในสถานที่ ใ ด”
จานวน 2 ข้ อ และระดับต่า จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานบริษัทการบินไทย เขตหลักสี่
ข้ อที่ 3 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริษัทการบินไทย (OPC – สนามบินสุวรรณภูมิ)
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 1 สานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
ตารางที่ 76 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
สถานที่และอาคาร (1.2) ท่านต้ องการรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในลักษณะใด
ตอนที่ 2.1.1.2 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(1. สถานที่และอาคาร)
1.2 ท่านต้ องการรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในลักษณะใด
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4

1
2
3
-

3
5
5
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
2
ปานกลาง สอดคล้ องต่า
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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-

จากตารางที่ 76 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ ยวกับข้ อคาถาม “ท่านต้ องการรู ปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในลักษณะใด”
จานวน 2 ข้ อ และระดับต่า จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ไทย
ข้ อที่ 3 เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นการออกแบบให้ ทนั สมัย
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อ ที่ 1 เป็ น อาคารที่ ดัด แปลงจากอาคารเดิม ที่ มี อ ยู่ โดยมี ก ารปรั บ ภูมิ ทัศ น์ แ ละ
ปรับปรุงสภาพอาคารที่เหมาะสมสาหรับการสร้ างเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 77 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
สถานที่และอาคาร (1.3) ท่านต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกต่อไปนี ้ มากน้ อยเพียงใด
ตอนที่ 2.1.1.3 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(1. สถานที่และอาคาร)
1.3 ท่านต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกต่อไปนี ้ มากน้ อยเพียงใด
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4

1
2
3
4

3
5
5
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
ปานกลาง สอดคล้ องต่า
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

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

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

มากที่สดุ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
-

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก
จากตารางที่ 77 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “ท่านต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกต่อไปนี ้ มากน้ อยเพียงใด”
จานวน 13 ข้ อ ระดับสูง จานวน 12 ข้ อ และระดับต่า จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์/ห้ องโถงต้ อนรับ
ข้ อที่ 3 ผังจาลองแสดงอาคารสถานที่
ข้ อที่ 4 ป้ายแสดงทิศทางภายในห้ องจัดแสดง
ข้ อที่ 5 เคาเตอร์ รับฝากสิ่งของ
ข้ อที่ 7 ร้ านถ่ายเอกสาร
ข้ อที่ 9 เอกสารประกอบการชมพิพิธภัณฑ์
ข้ อที่ 10 ระบบการป้องกันอัคคีภยั
ข้ อที่ 11 ระบบการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
ข้ อที่ 21 ห้ องน ้าสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
ข้ อที่ 22 ปุ่ มกดลิฟท์สาหรับผู้พิการ
ข้ อที่ 23 รถเข็นสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
ข้ อที่ 24 ทางลาดสาหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
ข้ อที่ 26 สวนหย่อม
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 6 ร้ านถ่ายรูปภาพ
ข้ อที่ 8 เคาเตอร์ โทรศัพท์สาธารณะ
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ข้ อที่ 12 มุมพักผ่อน
ข้ อที่ 13 ร้ านจาหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ฯ
ข้ อที่ 14 ร้ านอาหาร/ภัตตาคาร บริษัทการบินไทย
ข้ อที่ 15 ห้ องฉายเทปภาพจอใหญ่
ข้ อที่ 16 ห้ องบรรยาย
ข้ อที่ 17 ห้ องสมุด
ข้ อที่ 18 ห้ องประชุม
ข้ อที่ 19 ห้ องพักผ่อนเจ้ าหน้ าที่
ข้ อที่ 20 ห้ องจัดแสดงนิทรรศการ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 1 ลานจอดรถ
ตอนที่ 2.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ ฯ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 78 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (2.1) ท่านต้ องการให้ หน่วยงานใดเป็ นแกนนา
ตอนที่ 2.1.2.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ ฯ
(2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2.1 ท่านต้ องการให้ หน่วยงานใดเป็ นแกนนา
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4

1
2
3
-

5
4
3
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
1
มาก
มาก
1
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
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จากตารางที่ 78 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “ท่านต้ องการให้ หน่วยงานใดเป็ นแกนนา” จานวน 1 ข้ อ และ
ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(DY/8D – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ)
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 2 สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(DB/9N – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการความรู้ขององค์กร)
ข้ อที่ 3 สายปฏิบตั กิ าร
(DO/OZ – ฝ่ ายบริหารทรัพยากรและบริการการปฏิบตั กิ าร)
ตารางที่ 79 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (2.2) พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรจะดาเนินการเป็ นแบบใด ที่เหมาะสมที่สดุ
ตอนที่ 2.1.2.2 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ ฯ
(2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2.2 พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรจะดาเนินการเป็ นแบบใดที่เหมาะสมที่สดุ
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2

1
2

4
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
มาก
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
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จากตารางที่ 79 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรจะดาเนินการเป็ นแบบใด ที่เหมาะสมที่สดุ ”
จานวน 1 ข้ อ และระดับสูง จานวน 1 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงานอิสระภายใต้ สงั กัดหน่วยงานแกนนาของ
บริ ษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงานบริ หารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทาและดาเนินการโดยบริษัทการบินไทย ฯ
ตารางที่ 80 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
หน่วยงานรับผิดชอบ (2.3) คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคคลใดบ้ าง
ตอนที่ 2.1.2.3 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2.3 คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคคลใดบ้ าง
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
-

5
5
5
5
5
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
2
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
มากที่สดุ
มาก
2
มากที่สดุ
สอดคล้ องต่า
สอดคล้ องต่า
สอดคล้ องต่า
-
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จากตารางที่ 80 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคคล
ใดบ้ าง” จานวน 2 ข้ อ และระดับต่า จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 บริ ษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ (DD-D), สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ ), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบัญชี (DE), สาย
ทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ
บริ ห ารจัด การความรู้ ขององค์ ก ร; DB-DW ฝ่ ายบริ ห ารทั่ว ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สาย
ปฏิบตั กิ าร(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ า (DA), การบริการภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT)
ข้ อที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
บุคลากรบริษัทการบินไทย ฯ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 3 สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้ อที่ 4 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
ข้ อที่ 5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
ตารางที่ 81 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
หน่วยงานรับผิดชอบ (2.4) งบประมาณและรายได้
ตอนที่ 2.1.2.4 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2.4 งบประมาณและรายได้
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

5
3
3
5
5
4
3
5
5
5
-

0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
-

มากที่สดุ
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
-

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องต่า
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
สอดคล้ องต่า
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
-

จากตารางที่ 81 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคคล
ใดบ้ าง” จานวน 6 ข้ อ ระดับสูง จานวน 2 ข้ อ และระดับต่า จานวน 2 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน
ข้ อที่ 2 งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
ข้ อที่ 5 งบประมาณจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ (สนับสนุนรายปี /รายกิจกรรม)
ข้ อที่ 8 ผลประโยชน์จากการจัดจาหน่ายของที่ระลึก
ข้ อที่ 9 ผลประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ
ข้ อที่ 10 รายได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
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ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูง คือ
ข้ อที่ 4 งบประมาณจากบริษัทการบินไทย
ข้ อที่ 6 งบประมาณหลักจากการสนับสนุนของกรุงเทพ ฯ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 3 งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ข้ อที่ 7 แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ตารางที่ 82 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ าน
หน่วยงานรับผิดชอบ (2.5) ท่านต้ องการให้ มีรายได้ เสริมจากวิธีการใด
ตอนที่ 2.1.2.5 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
2.5 ท่านต้ องการให้ มีรายได้ เสริมจากวิธีการใด
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
-

5
5
5
5
5
5
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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สอดคล้ องสูง
มาก
จากตารางที่ 82 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคคล
ใดบ้ าง” จานวน 6 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 ตังตู
้ ้ รับบริจาค
ข้ อที่ 2 จาหน่ายบัตรเข้ าชม
ข้ อที่ 3 จาหน่ายของที่ระลึกและเอกสารสิ่งพิมพ์
ข้ อที่ 4 ผลประโยชน์จากร้ านค้ า เช่น ร้ านขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ข้ อที่ 5 ให้ เช่าสื่อวัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
ข้ อที่ 6 รั บ จ้ างผลิ ต สื่ อ ตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา
ตอนที่ 2.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ ฯ
3. การประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 83 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ (3.1) ท่านต้ องการให้ โครงการ ฯ ให้ ความรู้ข้อมูลรายละเอียดสาหรับประชาชน โดย
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทใด
ตอนที่ 2.1.3.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(3. การประชาสัมพันธ์)
3.1 ท่านต้ องการให้ โครงการ ฯ ให้ ความรู้ข้อมูลรายละเอียดสาหรับประชาชน
โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใด

259

ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
-

5
5
5
5
5
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
-

จากตารางที่ 84 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูง มาก เกี่ ยวกับข้ อคาถาม “ท่านต้ องการให้ โครงการ ฯ ให้ ความรู้ ข้ อมูลรายละเอี ยด
สาหรับประชาชน โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทใด” จานวน 5 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 ผู้นาชุมชน
ข้ อที่ 2 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
ข้ อที่ 3 แจกเอกสารสิ่งพิมพ์
ข้ อที่ 4 กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ทงทางวิ
ั้
ทยุและโทรทัศน์
ข้ อที่ 5 เวปไซต์ของบริษัทการบินไทย ฯ
ตารางที่ 85 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การบริ หารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ (3.2) ท่านคิดว่า การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ควรใช้ วิธีการ
ใด
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ตอนที่ 2.1.3.2 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(3. การประชาสัมพันธ์)
3.2 ท่านคิดว่า การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ควรใช้ วิธีการใด
[โดยลาดับหมายเลข]
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
1
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
2
2
5
0
มากที่สดุ
มาก
3
3
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
4
4
5
0
มากที่สดุ
มาก
5
5
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
6
6
5
0
มากที่สดุ
มาก
7
7
5
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
จากตารางที่ 85 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “ท่านคิดว่า การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ฯ ควรใช้ วิธีการใด” จานวน 7 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 โทรทัศน์
ข้ อที่ 2 วิทยุกระจายเสียง
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ข้ อที่ 3 หนังสือพิมพ์
ข้ อที่ 4 จดหมายข่าว/แผ่นพับ
ข้ อที่ 5 โปสเตอร์ /ป้ายประกาศ
ข้ อที่ 6 วารสาร
ข้ อที่ 7 หนังสือเชิญ
ตอนที่ 2.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ ฯ
4. การให้ ความร่วมมือ
ตารางที่ 86 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การบริหารงานและการดาเนินงาน” ของโครงการ ฯ ในด้ านการให้
ความร่วมมือ (4.1) ท่านเห็นว่าการให้ ความร่วมมือกับโครงการ ฯ ควรเป็ นแบบใด
ตอนที่ 2.1.4.1 การบริหารงานและการดาเนินงานโครงการ
(4. การให้ ความร่วมมือ)
4.1 ท่านเห็นว่าการให้ ความร่วมมือกับโครงการ ฯ ควรเป็ นแบบใด
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
-

5
5
5
5
5
5
-

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
-

จากตารางที่ 86 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “ท่านเห็นว่าการให้ ความร่วมมือกับโครงการ ฯ ควรเป็ นแบบ
ใด” จานวน 6 ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 ให้ การสนับสนุนในการจัดหาเงินหรื องบประมาณ
ข้ อที่ 2 ช่วยบริจาคเงินทุน
ข้ อที่ 3 ช่วยในการติดต่อนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดาเนินการ
ข้ อที่ 4 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
ข้ อ ที่ 5 ช่ ว ยในการสื บ ค้ น ข้ อ มูล หรื อ เล่ า เรื่ อ งราวต่า ง ๆ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ท าง
การศึกษา
ข้ อที่ 6 ช่วยแนะนาแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จาคสิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์ เป็ น
มรดกขององค์กรการบินไทย
ตอนที่ 3 แสดงผลข้ อมูล ความคิดเห็นในด้ าน “การออกแบบการจัดแสดงและกิจ กรรมการ
บริการ” สาหรับพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย”
ตอนที่ 3.1 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ
1. การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตารางที่ 87 แสดงค่า มัธ ยฐานและค่า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ” ของโครงการ
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ฯ ในด้ านการออกแบบการจัดแสดง (1.1) วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้ เกิดความเหมาะสม
ตอนที่ 3.1.1.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1.1 วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ให้ เกิดความเหมาะสม)
ลาดับที่
ข้ อที่
มัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
1
4
1
มาก
สอดคล้ องสูง
2
2
5
1
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
3
3
4
1
มาก
สอดคล้ องสูง
4
4
3
0
ปานกลาง สอดคล้ องสูง
5
มาก
จากตารางที่ 87 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ ให้ เกิดความเหมาะสม” จานวน 1 ข้ อ และระดับสูง จานวน 3 ข้ อ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 4 ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้ วแต่เนื ้อหาหรื อลักษณะการแสดงที่เป็ นไปได้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 2 บริ ษัทการบินไทย ฯ กาหนดเนื ้อหาจัดแสดง และออกแบบการจัดแสดง โดย
ดาเนินการว่าจ้ างเอกชนสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง
ข้ อ ที่ 1 บริ ษั ท การบิน ไทย ฯ ก าหนดเนื อ้ หาจัด แสดง โดยจ้ า งเอกชนด าเนิ น การ
ออกแบบการ สร้ างสิ่งที่แสดง
ข้ อที่ 3 บริ ษัทการบินไทย ฯ เป็ นผู้ดาเนินการทุกขัน้ ตอน ตังแต่
้ การกาหนดเนื อ้ หา
ออกแบบ และจัดสร้ างสิ่งที่จะนามาแสดง
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ตารางที่ 88 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ” ของโครงการ
ฯ ในด้ านการออกแบบการจัดแสดง (1.2) มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทา่ นต้ องการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
ตอนที่ 3.1.1.2 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1.2 มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทา่ นต้ องการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ)
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

5
5
5
5
5
5
5
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
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จากตารางที่ 88 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับสูงมาก เกี่ยวกับข้ อคาถาม “มูลเหตุที่จงู ใจให้ ท่านต้ องการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ” จานวน 7
ข้ อ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
ข้ อที่ 2 เทคนิคการจัดแสดง
ข้ อที่ 3 วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง
ข้ อที่ 4 การบริการและประชาสัมพันธ์
ข้ อที่ 5 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก
ข้ อที่ 6 กิจกรรมที่มีความบันเทิงและผ่อนคลาย
ข้ อที่ 7 กิจกรรมต่างที่นา่ สนใจ เช่น การแสดง การประกวด การแข่งขัน
ตอนที่ 3.1 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ
2. กิจกรรมการบริการ ฯ
ตารางที่ 89 แสดงค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ ข องคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ” ของโครงการ
ฯ ในด้ าน กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ (2.1) ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก
ตอนที่ 3.1.2.1 กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1. ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก)
ลาดับที่

ข้ อที่

มัธยฐาน

1
2
3
4

1
2
3
4

5
5
5
5

พิสยั ระหว่าง ระดับความ
ความ
ควอไทล์
เป็ นไปได้ สอดคล้ องของ
ผู้เชี่ยวชาญ
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
0
มากที่สดุ
สอดคล้ องสูง
0
มากที่สดุ
มาก
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5

-

-

-

-

สอดคล้ องสูง
มาก
สอดคล้ องสูง
มาก
-

จากตารางที่ 89 ผลการวิจยั แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ในระดับ สูง มาก เกี่ ย วกับ ข้ อ ค าถาม “กิ จ กรรมการบริ ก ารในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ” จ านวน 4 ข้ อ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ
ข้ อที่ 1 นิทรรศการ
ข้ อที่ 2 สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย
ข้ อที่ 3 การแสดง การประกวด การแข่งขัน การสาธิต
ข้ อที่ 4 การฉายภาพยนตร์ สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์

ระยะที่ 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
วัตถุประสงค์ คือ การทดสอบความสมบูรณ์เชิงรายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่าง
ต้ นแบบ” โครงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นจากผลการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ (ระยะที่ 3)
โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน (N = 5) ได้ อนุเคราะห์เวลาในการตรวจสอบ
วิพากษ์ และรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” ซึ่งทุกท่านจะมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการ
ดาเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นาประเด็นข้ อบกพร่ องที่ยงั คงมีอยู่นามาปรับปรุ งและแก้ ไขให้
เกิดเป็ น “ต้นแบบ ชิ้ นงาน” ที่มีความเหมาะสมและความเป็ นได้ สงู ใน “รูปแบบโครงการ ฯ” และ
เพื่อให้ ผ้ ูวิจัยได้ นาผลข้ อมูลเชิงทดสอบเป็ นแนวทางนาร่ องที่จะสร้ างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
โครงการ ฯ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าชมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้วิจยั จึงขอนาเสนอดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 – 4.4 โดยลาดับดังนี ้
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ตารางที่ 90 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ
“บทนา” ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย

1.
2.
3.
4.
5.

บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
สรุปองค์ประกอบของระบบ “ชิ ้นงาน”
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของระบบ
“ต้ นแบบ”
ขันตอนของการจั
้
ดทาโครงการ

X
4.40
4.40
4.25
4.25
4.00

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เฉลี่ยรวม 4.26
จากตารางที่ 90 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ “ร่ าง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “บทนา” ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย มีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกด้ าน ได้ แก่ หลักการและเหตุผล และ วัตถุประสงค์ (X = 4.40), สรุปองค์ประกอบของ
ระบบ “ชิ ้นงาน” และ วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ “ต้ นแบบ” (X = 4.25), และ ขันตอนของการ
้
จัดทาโครงการ (X = 4.25) โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นในการรับรอง “ต้นแบบ ชิ้ นงาน”อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก (X = 4.26)
ตารางที่ 91 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ
“รายละเอียดโครงการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย”

1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินโครงการจัดตัง้
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

X
4.60
4.20
4.25
4.25
4.00

ระดับความคิดเห็น
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
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6. นโยบาย
7. โครงสร้ างองค์กร/ฝ่ ายงาน/การจัดหน่วยงาน
8. อัตราการบรรจุบคุ ลากร
9. ภาระหน้ าที่และคุณสมบัตขิ องบุคลากร
10. โครงสร้ างพื น้ ฐาน เครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก
11. ที่ดนิ สิ่งก่อสร้ าง สาธารณูปโภค
12. งบประมาณ
13. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

4.00
4.40
4.00
4.00
3.67
3.75
3.75
3.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เฉลี่ยรวม 3.98
จากตารางที่ 91 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ “ร่ าง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “การดาเนิ นโครงการจัดตัง้ ” ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
มีความคิดเห็นในระดับมากที่ สดุ จานวน 1 ข้ อ คือ ปรัชญา (X = 4.60) และระดับมาก จานวน 12
ข้ อ คือ โครงสร้ างองค์กร/ฝ่ ายงาน/การจัดหน่วยงาน (X = 4.40), วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ (X = 4.25)
…. ตามลาดับ โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็น ในการรับรอง “ต้นแบบ ชิ้ นงาน”อยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก (X = 3.98)
ตารางที่ 92 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ
“เงื อ่ นไขของรู ปแบบการจัดตัง้ พิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย”
เงื่อนไขของรูปแบบ ฯ
1. สาระสาคัญของเงื่อนไข ฯ
2. การนารูปแบบ ฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ
3. การประเมินโครงการ

X
3.67
4.00
3.60
เฉลี่ยรวม 3.76

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 92 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความคิดเห็นต่อ “ร่ าง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “เงื ่อนไขของรู ปแบบการจัดตัง้ พิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย” ของโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้ าน คือ การนารูปแบบ ฯ สู่การ
ปฏิบตั ิ จานวน 1 ข้ อ (X = 4.00) สาระสาคัญของเงื่อนไข ฯ จานวน 1 ข้ อ (X = 3.67) การประเมิน
โครงการ จานวน 1 ข้ อ (X = 3.60) โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นในการรับรอง “ต้นแบบ
ชิ้ นงาน”อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก (X = 3.76)
ตารางที่ 93 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ
“รายละเอียดแผนผังของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย”
รายละเอียดแผนผัง ฯ
X
ระดับความคิดเห็น
1. สถานที่ดาเนินการจัดตัง้
3.60
มาก
2. ลักษณะอาคาร
4.20
มาก
3. แผนผั ง ความสั ม พั น ธ์ ของ
4.20
มาก
อาคารสถานที่
4.20
มาก
4. แผนผังแสดงพื ้นที่ชนที
ั้ ่ 1
4.20
มาก
5. แผนผังแสดงพื ้นที่ชนที
ั้ ่ 2
4.20
มาก
6. แผนผังแสดงพื ้นที่ชนที
ั้ ่ 3
4.20
มาก
7. สภาพพื น้ ที่ และประโยชน์ ใ ช้
4.25
มาก
งาน
เฉลี่ยรวม 4.09
จากตารางที่ 93 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ “ร่ าง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “รายละเอี ยดแผนผังของพิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย” ของโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้ าน คือ สภาพพื ้นที่และประโยชน์การ
ใช้ งาน (X = 4.25) ลักษณะอาคาร (X = 4.20) …… สถานที่ดาเนินการจัดตัง้ (X = 3.60) ตามลาดับ
โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นในการรับรอง “ต้นแบบ ชิ้ นงาน”อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก (X = 3.76)
ระยะที่ 5: สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั ดังปรากฏข้ อมูลไว้ ในบทที่ 5
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บทที่ 5
“ต้ นแบบ” โครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ บริษัทการบินไทย
สรุปสาระสาคัญ
หลักการและเหตุผล
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งความสาเร็จ ของ
บริ ษัทในอดีต-ปั จจุบนั จะทาให้ บุคคลทั่วไปเข้ าใจได้ มากยิ่งขึน้ ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ ยวข้ อง
สามารถบอกเรื่ องราวที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้ าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชี วิ ตของกลุ่มคนเหล่านัน้ น ามาซึ่งวิ ถี การจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์ กร” ในปั จจุบัน โดยจัด
สภาพแวดล้ อมให้ เกื ้อกูลแก่การเรี ยนรู้ในลักษณะของแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑสถาน
ซึ่งเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับศึกษาค้ นคว้ าและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่ องราวที่สามารถสื่อถึงกิจกรรม
ทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ยวโยงกับประวัติความเป็ นมาของ
องค์กร โครงสร้ างการบริ หาร ชีวประวัติบุคคล ภาพเก่าที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณี ไทยที่ผสานภูมิปัญญาแนวการสร้ างผลิตภัณฑ์การบริ การบนอากาศยาน ทังนี
้ ้ ศิลปะและ
เทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินได้ แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบ
ของแนวโน้ มการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินตามกระแสโลกธุรกิจการบินที่เปลี่ยนไปจากอดีต
ซึง่ การเสนอรูปแบบการจัดตัง้ ฯ มีจดุ เด่นที่ใช้ สื่ออุปกรณ์ของจริงในการนาเสนอแก่ผ้ เู ยี่ยมชม
บริ ษัทการบินไทยฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิ ใจของสังคมไทยในชาติ ที่ จะ
สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความเป็ นมาของวิ ถี การบริ การบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริ โภคทัว่ โลก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล ทัศนศิลป์ ในอากาศ
ยานของบริ ษัทฯ แหล่งเรี ยนรู้ ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วน
งาน ซึง่ ถือได้ วา่ วิถีการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ฯ เป็ นรูปแบบการสื่อการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทัว่
ๆ ไป ที่แสดงความเข้ าใจระหว่างกันถึงบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นสมาชิกขององค์กรการบินไทยที่
สามารถสร้ างแรงบันดาลใจกับกลุม่ บุคคลผู้มาเยือนที่มีความใฝ่ ฝันที่จะเข้ าสู่อาชีพในธุรกิจการบินได้
เรี ยนรู้ พัฒนาการของบริ ษัท ฯ ที่ก้าวสู่ความเป็ นองค์กรธุรกิจการบินระดับสากล และเป็ นจุดหล่อ
หลอมความเป็ นสายการบินแห่งชาติของคนไทยทุกคน โดยสมควรที่จะได้ มีพื ้นที่เฉพาะหรื อโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เป็ นสื่อกลางประสานแผนกงานในแต่ละฝ่ ายได้ ร้ ู ถึงอัตลักษณ์ ของสาย การบิน
แห่งชาติที่มีคณ
ุ ค่าและความหมายในแง่ความเป็ นสมาชิกแห่งองค์กรเดียวกัน
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การปริ ทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์วิจยั นี ้ ได้ ส่งผลการ
เก็บข้ อมูลสารสนเทศที่มีส่วนในการขยายเลนส์แห่งความคิดที่มีมิติหลากหลายทัง้ ในส่วนที่เป็ น
ภาพกว้ างและแคบ และเหนือสิ่งอื่นใดในความเป็ นสหวิทยาการนัน้ ผู้วิจยั พบว่า องค์กรใดหาก
ต้ องการจัดตังโครงการเสมื
้
อนหนึง่ ความคิดในการลงทุนทากิจการสมควรที่จะได้ นาวิธีการวิเคราะห์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่างานพัฒนากิจกรรมทางสังคมหรื อหน่วยงานแต่ละฝ่ ายขององค์การ (Value Chain)
สู่กระบวนการวิเ คราะห์ ในเชิ ง รายละเอี ยดปลี กย่อยร่ วมด้ วย อย่างไรก็ ตาม จ าเป็ นต้ องศึกษา
สภาพแวดล้ อมทางการจัดการที่จะเป็ นสิ่งบ่งชี ้ข้ อมูลของจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อสารวจหาแนวทาง
ของโอกาสกับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ และไตร่ ตรองด้ านอุปสรรคที่เป็ นปั จจัยเบื ้องต้ นกับการลด
โอกาสหรื อช่องทางในการเสนอภาพลักษณ์ และคุณค่าทางอัตลักษณ์ส่สู ังคมภายนอก ที่สื่อสาร
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในปั จจุบนั – อดีต ผนวกกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวิพากษ์ ระบบ
การดาเนินงานและบริ หารจัดการองค์กร ที่เป็ นกรณีศกึ ษาต้ นแบบครัง้ นี ้ จานวน 3 แห่ง (ระยะที่ 1:
แหล่ง ข้ อมูล เชิ ง คุณ ภาพ) และผลการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก (ภัณฑารั กษ์ ช านาญการและ
บุคลากรบริ ษัทการบินไทย ฯ) ก่อนนาไปเข้ าสู่กระบวนการวิจยั และพัฒนาจนได้ รูปแบบเชิงอุดมคติ
ในการดาเนินงานโครงการ ฯ เสนอให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์เชิงองค์ประกอบทาง
ต้ นแบบ ฯ
การดาเนินงานคงมีข้อจากัดด้ านความรู้ ความเข้ าใจของบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ ขีด
ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิการโครงการ และการรับรู้ของคนในพื ้นที่ซึ่งยังขาดรู ปธรรมที่
เห็นชัดเจน ดังนันในปี
้
2559 เป็ นต้ นไป บริ ษัทการบินไทย ฯ สมควรที่จะสารวจข้ อมูลจาเป็ นและ
วิเ คราะห์ โอกาสที่ ส ามารถเป็ นสื่ อนาด้ านจุดเด่นของความเป็ นมาขององค์กรสู่ การพัฒนาเป็ น
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบในภูมิภาคอาเซียนก่อนบริ ษัทการบินอื่น ๆ ก่อนที่วตั ถุอนั ทรงคุณค่าต่อความ
ทรงจาทางวัฒนธรรมองค์กรการบินไทยอาจจะเกิดการสูญหายและบุคลากรรุ่ นต่อมาอาจไม่ให้
ความสนใจกับคุณค่าทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับบุคลากรในอดีต
ข้ อดีประการหนึ่งในการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ ฯ ย่อมที่จะส่งผลต่อการเสนอภาพลักษณ์
ของสายการบิ น แห่ ง ชาติ ข องคนไทยสู่ส ายตาชาวต่ า งชาติ แ ละพัน ธมิ ต รทางการบิ น (Star
Alliances) และบทบาทของการเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ ที่ได้ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ อีกประเภทที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ได้ อีก ทางหนึ่ง โดยนาเครื่ องห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Value chain) มาร่ วมวิเคราะห์ค้นหาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ จนสามารถกาหนดเป้าสุดท้ าย
(End): “หน่วยงานอิสระ/พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย สามารถดาเนินโครงการและบริ หารกิจการ
พิพิธภัณฑ์จนเป็ นผลสาเร็ จ ” พร้ อมกาหนดระยะเวลาการดาเนิน งาน 3 ปี และให้ เร่ งจัดตังกลุ
้ ่ม
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หน่วยงานสังกัด (ต้ นแบบ) ตามศักยภาพการบริ หารกลุ่มในพื ้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ บริ การข้ อมูล
ทางธุรกิจการบินที่องค์กร ฯ มีความชานาญ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาเข้ าสู่
ฐานบริ การข้ อมูลด้ านวิชาการในแขนงวิชาชีพทางการบิน และจัดแสดงทรัพยากรองค์กรและวัตถุ
ต่าง ๆ ที่มีฝ่ายผู้รับผิดชอบเป็ นผู้ให้ บริ การและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตภายในพื ้นที่จดั แสดงที่มี
การจัดกิจกรรมเสริมทังในระบบและนอกระบบอย่
้
างเหมาะสม ซึง่ เป็ นการสร้ างความเสมอภาคทาง
การศึกษาในแหล่งเรี ยนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ตอ่ ประชาชน การตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการมี
ส่วนร่ วมกับการสร้ างกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวในรู ปแบบของการบริ การแหล่งเรี ยนรู้ ศูนย์
ข้ อมูล และอุทยานการเรี ยนรู้ ที่สามารถนาพาสังคมไทยไปสู่ทิศทางแห่งความสาเร็ จตามเป้าหมาย
ของประเทศชาติในอนาคต และบริ ษัทการบินไทย ฯ สามารถดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ให้
สังคมได้ ประจักษ์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์
นาเสนอโครงสร้ างการดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
สาระสรุป
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย เป็ นหน่วยงานอิสระ ภายใต้ การกากับของฝ่ ายสายกล
ยุทธ์ และพัฒ นาธุ รกิ จ (DY) มี โครงสร้ างการจัด การหน่ว ยงาน แบ่ง เป็ น 3 ฝ่ าย คือ ส านักงาน
เลขานุการ ฝ่ ายนิทรรศการ และฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน โดยมีผ้ อู านวยการพิพิธภัณฑ์บริ ษัท
การบินไทยเป็ นผู้บงั คับบัญชา ดาเนินงานภายใต้ คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
ซึ่งตรงต่อฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ (DY/8D) พื ้นที่ในการดาเนินโครงการเป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษัท ฯ จานวน 1 ไร่ ประกอบไปด้ วย อาคารจัดแสดง 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง เนื ้อที่ประมาณ
3,000 ตารางเมตร แบ่งพืน้ ที่ออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ แก่ ส่วนจัดแสดง จานวน 2 ชัน้ และชัน้
บนสุดใช้ เ ป็ นที่ ทาการสานักงาน โดยส่วนจัดแสดงจะมี เครื่ องมื อและสิ่ง อานวยความสะดวกที่
จาเป็ น เพื่อการจัดแสดงและอานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภค ส่วนภายนอกอาคารเป็ นส่วน
ที่ใช้ สาหรับเป็ นสถานที่ต้อนรับผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ที่มีสวนสาธารณะขนาดย่อมในการนัง่ พักผ่อนที่มี
ความเป็ น สากล มี ล านจอดรถส ารองส าหรั บ ผู้เ ข้ า เยี่ ย มชมเป็ น หมู่ค ณะ คราวละ 3 คัน ทัง้ นี ้
พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยใช้ งบประมาณในการลงทุน จานวน 35,000,000 บาท (สามสิบห้ าล้ าน
บาทถ้ วน) กรอบเวลาดาเนินโครงการกาหนดไว้ 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาความเป็ นไปได้ 2) การ
ดาเนินงานก่อสร้ าง และ 3) การบริ หารจัดการ โดยมีกรอบระยะเวลาในการคืนทุน ประมาณ 8 ปี
ดังรายละเอียดของกรอบรูปแบบและขันตอนการเสนอการด
้
าเนินโครงการจัดตัง้ ฯ อาทิ
การ
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จัดเตรี ยมข้ อมูล และรายละเอี ยดในการวิเคราะห์ โครงการ (ตอนที่ 1-4) กระบวนการวางแผน
โครงการ ฯลฯ เป็ นต้ น
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. บทบาทในการส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ บุค ลากรและประชาชนทั่ว ไปเกิ ด จิ ต ส านึก
ตระหนักในความสาคัญของสายการบินแห่งชาติของคนไทย
2. รูปแบบ “ต้ นแบบ” (การเสนอโครงการ) จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยที่มีความ
เป็ นไปได้ และมีแนวทางการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อทุกหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการบินที่สามารถนาต้ นแบบไปเป็ นแนวทางดาเนิน งานตามแผนการลงทุน ทังใน
้
ระดับหน่วยงานย่อยและหน่วยงานระดับชาติ
ต้ นแบบชิน้ งาน
การยกร่ าง “โครงงานและแผน” สู่ “ต้นแบบชิ้ นงาน” (Prototyped Project) โดยผ่าน
ดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั ในระยะ
ที่ 4 และ 5 (บทที่ 3) จนเป็ นผลสาเร็จ จึงขอนาเสนอกระบวนการจัดการข้ อมูลโดยลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 บทนา ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ ข้อมูล
แหล่งเรี ยนรู้ ต้ นแบบ ผลการวิพากษ์ ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้ ต้ นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้ างการ
จัดตัง)้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการจัดการ (องค์กรการบินไทย) การวิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่า
และการเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด
ตอนที่ 2 รายละเอียดการดาเนินโครงการ (การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย)
ประกอบด้ วย แนวทางการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย การบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย งบประมาณการดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย และ
วิธีการวัดผลและทดสอบผลการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ ต้นแบบโครงการ ประกอบด้ วย เงื่อนไข มาตรการและวิธีการ
และการประเมินโครงการ
ตอนที่ 4 รายละเอี ยดแผนผัง พิพิธ ภัณฑ์ บริ ษั ทการบินไทย ประกอบด้ วย สถานที่
ดาเนินการ ลักษณะอาคาร สภาพพื ้นที่และประโยชน์ในการใช้ งาน
ตอนที่ 5 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ประกอบด้ วย ด้ านการศึกษา
ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และด้ านการเมืองการปกครอง
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ตอนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
จากผลสรุ ป ของข้ อ มูล การศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ ฯ ดัง ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้
ออกแบบกระบวนวิธีดาเนินการวิจยั ที่มีวงจรการเก็บรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศ จาแนกไว้ 5 ระยะ
นัน้ เป็ นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ทางสหวิชาการใน
ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ ) และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
(การศึกษาความเป็ นไปได้ และการวิเคราะห์โครงการ) โดยมีวิธีการเก็บข้ อมูลภาคสนามของพื ้นที่
กรณีศึกษาและวิเคราะห์ ประสบการณ์ ตรงของผู้วิจยั ให้ เข้ าสู่ระบบในรู ปแบบของสภาพปั ญหา
แยกแยะโครงสร้ างจากสภาพการณ์จริ ง แยกวัฒนธรรมสนามจากความเห็นส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่ง
ถือว่าเป็ นวิธีการปรับกระบวนทัศน์ (Shifting Paradigm) จากกรอบความคิดเดิมของผู้วิจยั ให้ เข้ า
กับวิถีความคิดของชีวิตและวัฒนธรรมของสิ่งที่ต้องการศึกษาในสนามอย่างเป็ นระบบ โดยริ เริ่ ม
จากการปริ ทรรศน์วรรณกรรมที่มีความหลากหลายและจาเพาะ เพื่อสารวจศูนย์ทรัพยากรการ
เรี ยนรู้ ที่มีอยู่ในประเทศไทยและค้ นคว้ าคาสาคัญจากฐานข้ อมูลเอกสารฉบับเต็ม (TDC) ที่เป็ น
ฉบับวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เป็ นหลัก แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ (1) โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (2)
รู ปแบบการจัดตัง้ พิพิธ ภัณ ฑ์ และ (3) การบริ หารจัดการพิพิธ ภัณฑ์ นอกจากนัน้ การจัดการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการเสนอผลสรุ ป ซึ่งจาเป็ นต้ องสร้ างความเป็ นกลางด้ ว ย
มุมมองของบุคคลภายนอกที่ สามารถสร้ างความเข้ าใจและตีความข้ อมูลจากมุมมองของคน
ภายในได้ อย่างปราศจากอคติ จึงได้ พรรณนาผลสรุ ป “การนาเสนอ ต้นแบบ โครงการ ฯ” ได้
สาเร็จตามเป้าหมาย
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย มีนโยบายที่จะให้ พิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศที่จัดแสดงสาระสาคัญในด้ านการจัดการ
ผลิตภัณฑ์การบริ การในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ด้ านองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริ การ
อากาศยานและการบินสากล ภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไทย รวมทังกิ
้ จกรรม
พิเศษในโอกาสสาคัญต่าง ๆ ที่บริ ษัท ฯ ได้ มีส่วนร่ วมกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ฯลฯ
ล้ วนแล้ วแต่ทรงคุณค่าในความทรงจาที่เป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงประวัติความเป็ นมาและวิถีชีวิตของ
บุคลากรในองค์กรธุ รกิจ สายการบิน ซึ่งในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินพาณิช ย์ยังไม่เ คย
เกิดขึ ้นในเมืองไทย และเท่าที่มีอยู่ในประเทศก็อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานราชการทัง้
ระบบ ไม่สามารถดึงดูดใจให้ ประชาชนเข้ าชม โดยได้ รั บความรู้ และความเพลิดเพลินได้ เต็มที่
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อย่างไรก็ดี ศักยภาพขององค์กรการบินพาณิชย์ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ถ้ ารัฐบาลและ
หน่วยงานอิสระที่จะเกิดขึ ้นได้ มีการผนึกพลังร่วมกันส่งเสริมแหล่งความรู้ทางอุตสาหกรรมการบิน
ที่ดาเนินการในรู ปแบบพิพิธภัณฑสถานอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีความเชื่อว่าจะเป็ นการจูง ใจ
เยาวชนและบุคลากรให้ เกิดการพัฒนาสร้ างสรรค์เทคโนโลยีด้านการบิน และวิชาชีพอาคันตุกะ
สัมพันธ์ทางธุรกิจการบินต่อไปในอนาคต
ด้ ว ยเหตุผ ลดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้วิ จัย จึง ได้ ด าเนิ น การเสนอทางเลื อ กในการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย โดยมีความเชื่อว่า คุณประโยชน์ของแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและ
แหล่งเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยแห่งใหม่ในรูปแบบของการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่บุคลากรและ
ประชาชนไทยจะได้ รับ ความรู้ ควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ กระตุ้นจินตนาการทางวิช าชีพ
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ด้านการบิน และความตระหนักหวงแหนในมรดกทางการบินพาณิชย์ของ
ชาติไทย ซึ่งไม่ว่าจะดาเนินการทางเลือกหรื อโดยตรง ถือได้ ว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 พัฒนาระบบ การบริ หาร การบริ การ และวิชาการ ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย
1.2.2 เสนอรู ปแบบศูนย์ กลางการศึก ษาค้ น คว้ าทางธุ ร กิ จ ขนส่ง ทางอากาศ และ
อาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน
1.2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บ และการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมองค์กรและอัต
ลักษณ์ของบริษัทการบินไทยในระบบธุรกิจการบิน
1.2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แผน แผนงาน และโครงการ
1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแหล่ งเรี ยนรู้ ต้นแบบ
การวิพากษ์ องค์ ประกอบระบบเดิม ของ “ ต้ นแบบ ”
พิพธิ ภัณฑ์ / อุทยานการเรี ยนรู้ / ศูนย์ ทรั พยากรการเรี ยนรู้
จากการพิจารณา ประเมิน และตัดสินสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบระบบเดิมใน
การดาเนินงานของแหล่งเรี ยนรู้กรณีศกึ ษาทังสามแห่
้
ง ได้ แก่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
(สพร.) อุทยานการเรี ยนรู้ (สอร.) และ ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) โดยเปรี ยบเที ย บ
เหตุผลความสัมพันธ์ตามกรอบการดาเนินการจัดตังองค์
้ กร ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอย่างแท้ จริง ดังนี ้
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ส่วนที่ควรแก้ ไข
ส่วนดี

ระบบเดิม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปณิธาน

มี

ชัดเจน

แหล่ง
เรียนรู้
จิตสานึก

มี

ชัดเจน

กลุม่ เป้า
หมาย
เฉพาะ
เด็ก/
เยาวชน

มี

ชัดเจน

-

เป้าหมาย

มี

ชัดเจน

มี

ชัดเจน

ชัดเจน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สอดคล้
องกับ
ปณิธาน
ไม่มี

มี

นโยบาย

สอดคล้
องกับ
ปณิธาน
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กลุม่ เป้า
หมาย
เฉพาะ
นักศึกษ
า และ
องค์กร
งาน
ออกแบ
บ
สอดคล้
องกับ
ปณิธาน
ไม่มี

ภารกิจ

มี

ชัดเจน

มี

ชัดเจน

มี

ชัดเจน

ขยาย
เครือข่า
ยความ
ร่วมมือ
ทางการ
ออกแบ
บกับ
องค์กร
สากล
(งาน
ออกแบ
บ) สูก่ าร

-

ข้ อสรุป

ระบบเดิม

ไม่มี

ส่วนดี

ข้ อสรุป

ไม่มี

ส่วนดี

ปรัชญา

ข้ อสรุป

ระบบเดิม

องค์ประกอบ

ตารางเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางองค์ประกอบของรูปแบบการจัดตังองค์
้ กร
สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
อุทยานการเรี ยนรู้
ศูนย์สร้ างสรรค์งาน
เรี ยนรู้แห่งชาติ
(สอร.)
ออกแบบ
(สพร.)
(ทีซีดีซ)ี

ควรระบุ

การอ่าน
แสวงหา
ความรู้
และการ
เรียนรู้
อย่าง
สร้ างสรร
ค์

ควรระบุ
นโยบาย
เชิ งกลยุทธ์

เผยแพร่
องค์
ความรู้
ทาง
ประวัติศ
าสตร์
ไทยและ
ให้ ความ
ร่วมมือ
กับ
สังคม

-
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มี

ชัดเจน

เครื่องมือ
และ
สิ่งอานวย
ความสะดวก

มี

ชัดเจน

ทาเลที่ตงั ้

มี

ปรับปรุง
ขึ ้นใหม่
จากเดิม
เป็ น
อาคาร
ของ
กระทรวง
พาณิชย์

การจัด
โครงสร้ า
งตาม
หน้ าที่
ทาง
ธุรกิจ
มัลติมีเดี
ย และ
ระบบ
เทคโนโล
ยีอื่น

มี

ชัดเจน

มี

ชัดเจน

ระบบ
ขนส่ง
มวลชน
เอื ้อต่อ
การเดิน
ทางเข้ า
ชม

มี

เช่า
พื ้นที่
CTW
ชัน้ 8

การจัด
โครงสร้ า
งตาม
หน้ าที่
ทาง
ธุรกิจ
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเ
ทศ / ใช้
บริการ
ฟรีและมี
ค่าธรรมเ
นียม
สมาชิก/
สมาชิก
ชัว่ คราว
การ
เดินทาง
สะดวก
และ
สามารถ
ทา
กิจกรรม
อื่น
ภายใน
CTW/
สถานที่
ท่องเที่ย

มี

ชัดเจน

มี

ชัดเจน

มี

เช่าพื ้นที่
The
Emporiu
m
ชัน้ 6

ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเท
ศ / ใช้
บริการฟรี
และมี
ค่าธรรมเ
นียม
สมาชิก/
สมาชิก
ชัว่ คราว
การ
เดินทาง
สะดวก
และ
สามารถ
ทา
กิจกรรม
อื่น
ภายใน
The
Emporiu
m/

ุ สมบัติและ
ควรระบุคณ
ขอบเขตงาน

การจัด
หน่วยงาน

ปฏิบตั ิที่
ส่งผลต่อ
การ
พัฒนา
เศรษฐกิ
จและ
คุณภาพ
ชีวิตของ
คนไทย
การ
จัดแบ่ง
อานาจ
หน้ าที่

-

-
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วอื่น
หลังจาก
เข้ าใช้
บริการ

งบประมาณ

ไม่มี

อาคาร
ทันสมัย
และมี
มาตร
ฐาน

บริหาร
จัดการที่
ดี

มี

อาคาร
ได้ มาตร
ฐาน
สากล

บริหาร
จัดการที่
ดี

มี

อาคารได้
มาตรฐา
นสากล

ไม่ระบุ

ไม่มี

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่มี

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

-

ควรเสนอ
ข้อมูลสู่
สาธารณะ

มี

พบข้อขัดแย้งใน
การดาเนิ นงาน
สื่อโจมตี

โครงสร้ าง
พื ้นฐาน

สถานที่
ท่องเที่ยว
อื่น
หลังจาก
เข้ าใช้
บริการ
บริหาร
จัดการที่
ดี

เมื่อได้ วิพากษ์ ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการดาเนินการขององค์กรต้ นแบบที่จัดตังขึ
้ น้
ภายใต้ กระบวนการการกากับดูแลของสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สัง กัด ส านัก นายกรั ฐ มนตรี และได้ รั บ สนับ สนุน งบประมาณประจ าปี จ ากส านัก งบประมาณ
ก่อให้ เกิดเครื่ องมือทางความคิดในอนาคต คือ การผสานองค์ประกอบเชิงโครงสร้ างที่มีศกั ยภาพ
ต่อการนารูปแบบการดาเนินโครงการและการบริหารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จากภาพตารางเปรี ยบเที ยบเหตุผลความสัม พันธ์ ตามกรอบการดาเนินการจัดตัง้
องค์กรต้ นแบบทัง้ 3 แห่ง สามารถอธิ บายถึงปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ภายในองค์กรและกิจ กรรม
ทางการจัดการจนเกิดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตามเป้าประสงค์ของส่วนกากับดูแลที่มีบทบาทรับผิดชอบ
โดยตรง ซึง่ ควรนาเครื่ องมือทางความคิดที่ได้ วิพากษ์ไว้ นามาพิจารณาทางองค์ประกอบเพื่อเสนอ
แนวทางการจัดตังให้
้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปข้ อเท็จจริงได้ 5 ประเด็น ดังนี ้
1. การกาหนดองค์ประกอบในระบบเดิมขององค์กรทัง้ 3 แหล่งเรี ยนรู้ มีการบริ หาร
จัดการด้ านเนื ้อหาและการจัดแสดงที่น่าสนใจ ได้ มาตรฐานตามหลักการบริ หารจัดการในระดับ
สากล และให้ ความสาคัญกับการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื อ้ ต่อสัง คมแห่ง การ
เรี ยนรู้ ในยุคทศวรรษนี ้ แต่ยงั มีผ ลงานวิจยั ในปริ มาณไม่มากเท่าที่ควร และความคุ้มค่าเชิงอรรถ
ประโยชน์บนฐานภาษี ของราษฎรไทยที่ถูกนามาเป็ นงบบางส่วนเพื่อการจัดตังแหล่
้ งความรู้ ซึ่งมี
การจัดสรรงบประมาณกว่า 4, 000 ล้ านบาท กับการจัดตังสถาบั
้
นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ
(สพร.) เพียงแห่งเดียวตามที่เป็ นข่าวในปี ที่โครงการเสร็จสิ ้น จัดเป็ นการบริหารงบประมาณแผ่นดิน
ที่มีมลู ค่ามหาศาล
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2. คุณค่าและมูลค่าของงบประมาณที่ใช้ ไปกับการก่อตังกิ
้ จการ พึงสมควรให้ ผลลัพธ์
ทางปั ญ ญาที่ เ กิ ดขึน้ จากการสร้ างคุณภาพแห่ง งานบริ การของแหล่งเรี ยนรู้ ในระดับชาติเช่นนี ้
สมควรให้ สงั คมและพลเมืองไทยได้ รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในขณะที่เมื่อพิจารณาหลักธรรมาภิ
บาลขององค์กรแล้ ว ควรมีมาตราการชัดเจนในการใช้ อานาจเชิงบริ หารจัดการกับสายการบังคับ
บัญชา (Chain of Command) การจัดตังแผนงานและแผนที
้
่ด้วยสิทธิอนั ชอบธรรมของผู้บริหารใน
การสัง่ การผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการจัดระบบ
การตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบของเวลาที่กาหนดไว้ ตามโครงงาน
เพื่อที่จะรับทราบถึงประสิทธิผลการดาเนินงาน โดยที่ประชาชนสามารถติดตามความก้ าวหน้ าของ
กิจการการลงทุนบนสื่อออนไลน์หรื อช่องทางใดก็ตามที่ม่งุ สู่การเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยการใช้ สิทธิตาม
ขอบเขตในฐานะพลเมืองไทยผู้มีสว่ นร่วมในหุ้นส่วนของทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างสะดวก
3. องค์ประกอบที่ดีของระบบเดิมทัง้ 3 แหล่งเรี ยนรู้ คือ ปณิธาณ เป้าหมาย ภารกิจ
เครื่ องมือและสิ่งอานวยความสะดวก ทาเลที่ตงั ้ และโครงสร้ างพืน้ ฐาน ด้ วยเหตุผลที่ว่าองค์กร
เหล่านี ้ได้ วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป กับสภาพการณ์ในลักษณะเป็ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อของการ
ก้ าวกระโดดสู่ความเจริ ญทางด้ านวิชาการและเทคโนโลยีอย่างไร้ พรมแดน ซึง่ ทรัพยากรมนุษย์ของ
ทุกสังคมต้ องดาเนินการแข่งขันกับสังคมโลกด้ วยการพัฒนา ต้ องดาเนินงานเฉพาะที่เฉพาะองค์กร
ไม่มีการลอกเลียนแบบกัน ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์องค์กรนัน้ ๆ มีความจาเป็ นและต้ องการพัฒนา
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่
4. การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการตลาดของแหล่งเรี ยนรู้ ที่ก่อตังขึ
้ ้นโดยหลัก
วิชาการในศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ขององค์กรต้ นแบบทัง้ 3 แห่ง ยังเป็ นข้ อคาถามที่มดั ใจต่อผู้วิจยั และ
เชื่อมัน่ ว่าผู้ที่จะทาการวิจยั ต่อยอดน่าจะเชื่อมัน่ ได้ ว่า เป้าหมายของความสาเร็ จคือ การตอบสนอง
ความต้ องการจาเป็ นของกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นลูกค้ า/ความพึงพอใจของประชาชนที่มีความคาดหวัง
ต่อแหล่งเรี ยนรู้
5. องค์ประกอบที่อาจนามาสร้ างข้ อคาถามวิจยั และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ซึง่ เป็ น
กรณี ศึกษาที่ ดี ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และพัฒ นา คือ ปรั ช ญา นโยบาย การจัดหน่ว ยงาน และ
งบประมาณ แม้ ว่าแหล่งเรี ยนรู้ ในประเทศไทยจะมีศกั ยภาพเพียงใดก็ตาม ถ้ าเวลาผ่านไปนาน ๆ
บรรดาความรู้และความชานาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็ นของธรรมดา หรื อบางครัง้ การดาเนินงานอาจ
จาเจสม่าเสมอ ดังนัน้ การเสนอแต่งตังคณะกรรมการมู
้
ลนิธิและคณะกรรมการด้ านนโยบายและ
การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ ท างธุ กิ จ ฯลฯ คอยให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ช่ว ยแก้ ปั ญ หาและส่ง เสริ ม
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สนับสนุนให้ ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร ได้ รับการพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหล่งเรี ยนรู้
สรุ ปได้ ว่า ปลายทางของเป้าหมายที่ แตกต่างขององค์กรทัง้ 3 แห่ง เป็ นบทเรี ยนรู้
สาคัญที่ผ้ วู ิจยั จะได้ นาอุดมคติทางต้ นแบบ ฯ ในการร่างแนวทางการจัดตังแหล่
้ งเรี ยนรู้ / โครงการ
ประกอบกันกับผลการศึกษาวิจยั ก่อนหน้ า (ระยะที่ 1-4) อันเป็ นที่มาซึ่ง “รูปแบบ” นวัตกรรมทาง
ความคิดสู่การถอดร่ างโครงงาน “ต้ นแบบ” การดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ บนฐานแนวคิด
หลัก การ และทฤษฎี ส าคัญ เพื่ อ ครอบคลุม องค์ ป ระกอบเชิ ง โครงสร้ างที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดาเนินงานของแหล่งเรี ยนรู้ ให้ บรรลุความสาเร็ จตามเป้าหมายสูงสุด โดยพิจารณาผลการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม / ความเป็ นไปได้ ในการจัดตัง้ และสังเคราะห์รายละเอียด
ของประสบการณ์ ภาคสนามสู่ข้อสรุ ปอันเป็ นที่ มาตามพื น้ ฐานทางทฤษฎี และความรู้ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ เรี ยงร้ อยทังหลั
้ กฐานเชิ งประจักษ์ (Empirical) และข้ อจากัดบางประการที่ผ้ วู ิจยั ใช้
ดุล พิ นิ จ กับ แหล่ง เรี ย นรู้ ต้ น แบบ (Adversarial Review) ทัง้ ประพจน์ (Statement) หรื อ ข้ อ อ้ า ง
(Argument) ที่พิสจู น์อาศัยหลักฐานเชิงประสบการณ์ รวมถึงการแยกแยะความรู้ที่มีเหตุผลรองรับ
(Critique of Pure Reason) โดยแต่ละฝ่ ายงานจะมีจุดเด่นและดาเนินงานเป็ นระเบียบชัดเจน ซึ่ง
ผู้ปฏิบตั งิ านพยายามทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามแบบแผนของการบริหารจัดการตามโครงสร้ าง
ขององค์กรและหน่วยงาน คือ การบริหารโครงสร้ างการดาเนินกิจการขององค์กรสูค่ วามสาเร็ จเชิง
ปรัชญา นโยบาย การจัดหน่วยงาน และงบประมาณ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผล
ร่วมกัน
1.4 ผลการวิพากษ์ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้ างการจัดตัง)้
1.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการจัดการ (องค์กรการบินไทย)
1.6 การวิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าและการเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด
การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เป็ นเครื่ องมือสาหรับการวางแผนงานในกิจการหรื อธุรกิจของ
องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กบั สินค้ าและบริ การ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้ า โดยที่มีการ
เชื่ อมโยงแต่ล ะกิ จ กรรมและจ าเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง แหล่ง ที่ ม าของกระบวนการสร้ างคุณ ค่า ของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ (สิ่งที่จดั แสดง) ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องสามารถนาประโยชน์จาก Value Chain เป็ นจุดสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขันระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน
คุณค่าของแนวคิดนี ้ คือ การเพิ่มความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันขององค์กรภายใต้ กรอบ
ของกลยุทธ์การแข่งขัน แบ่งเป็ น 2 กลยุทธ์ คือ (1) กลยุทธ์ผ้ นู าด้ านต้ นทุนต่า (Cost Leadership)
เป็ นความได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนที่องค์กรสามารถตังราคาสิ
้
นค้ าต่ากว่าคู่แข่ง และ (2) กลยุทธ์ การ
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สร้ างความแตกต่าง (Differentiation) เป็ นความสามารถในการสร้ างสิ่งที่เป็ นคุณค่าตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งบางองค์กรอาจจะไม่มีคุณค่าดังกล่าว จึงเป็ น
เหตุผลที่ พิพิธภัณฑ์ ฯ จะต้ องมีกลยุทธ์สร้ างความแตกต่างที่มีความโดดเด่นเหนือกิจการประเภท
แหล่งเรี ยนรู้อื่นที่ใกล้ เคียง และสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่สงู กว่าคูแ่ ข่งได้
ผู้วิจัยจึงได้ วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายใน (จุดแข็ง /จุดอ่อน) โดยอาศัยเครื่ องมื อ
Value Chain Analysis เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนินกิจการของพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใช้ การจัดการสมัยใหม่เข้ ามาช่วย ด้ วยการมองธุรกิจว่าเป็ นกระบวนการที่เป็ น
ห่วงโซ่กิจกรรมของสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงก่อนและภายหลังการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์สาเร็จ แทนที่จะมองอย่าง
ง่ าย ๆ ตามอาเภอใจขององค์ กร ซึ่ง จะต้ องมี การเสนอผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ตามทฤษฎี ข อง
Michael E. Porter (2009) และการวิ เ คราะห์ ค วามได้ เปรี ย บเชิ ง แข่ง ขัน ขององค์ ก รพิพิธ ภัณฑ์
ตนเอง ว่ามีความได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุน หรื อความได้ เปรี ยบการสร้ างความแตกต่าง จึงขอเสนอ
แนวทางการใช้ ประโยชน์จากเครื่ องมือนี ้ เพื่อให้ แต่ละฝ่ ายงานได้ ริเริ่มเมื่อได้ รับการอนุมตั ิโครงการ
ผ่านกระบวนการทัว่ ไป 3 ขันตอน
้
ซึง่ ในส่วนนี ้ยังไม่สามารถเจาะลึกถึงลักษณะงานที่แท้ จริง เป็ น
เพี ยงข้ อสรุ ปเบื อ้ งต้ นจากการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภ ายในองค์ ก รทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรม โดยวิเคราะห์จาแนกหน้ าที่ตามโครงสร้ างองค์กร
(พิพิธภัณฑ์) เข้ าในกิจกรรมห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่มีทงกิ
ั ้ จกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ดังนี ้
1.1 กิจกรรมหลัก - การตลาดและขาย (ฝ่ ายการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์ , ฝ่ าย
โครงการ) และการบริการ (ฝ่ ายการตลาดและลูกค้ าสัมพันธ์ , ฝ่ ายโครงการ, ฝ่ ายบริหารสโมสร)
1.2 กิจกรรมสนับสนุน - การบริหารงานทัว่ ไป (ฝ่ ายการเงินและงบประมาณ, ฝ่ าย
บัญชี, ฝ่ ายกฏหมาย, ฝ่ ายลงทุนสัมพันธ์ ) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล) การ
พัฒนาเทคโนโลยี (ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ) และการจัดซื ้อจัดจ้ าง (ฝ่ ายจัดซื ้อ, ฝ่ ายก่อสร้ าง)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ คุณค่า โดยวิเคราะห์ ตัวผลักดันในการลดต้ นทุนและตัว
ผลักดันในการสร้ างความแตกต่างของฝ่ ายงาน/โครงการกับแต่ละกิจกรรมว่าต้ องมีกระบวนการ/วิธี
ที่จะต้ องเพิ่มเข้ าไปให้ เกิดคุณค่าสูงสุดที่ลกู ค้ าต้ องการจากการเข้ าใช้ บริการพิพิธภัณฑ์ ดังนี ้
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2.1 การควบคุมตัวผลักดันต้ นทุน
ตารางที่ 2.1.1 ตัวผลักดันต้ นทุนของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ตัวผลักดันต้ นทุน
1. ขนาดกิจการ

กระบวนการควบคุมตัวผลักดันต้ นทุน
1.1 วางรูปแบบของขนาดกิจการให้ เหมาะสม
1.2 กาหนดนโยบายเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับขนาด
กิจการ
1.3 แสวงหารู ปแบบของขนาดกิ จการที่สนับสนุนกับการดาเนินการ
จัดตัง้
1.4 เน้ นความสาคัญของกิจกรรมที่ช่วยผลักดันให้ เกิดความได้ เปรี ยบ
ต่อขนาดกิจการพิพิธภัณฑ์
2. การเรี ยนรู้
2.1 เรี ยนรู้การบริ หารโครงการจะส่งผลให้ ต้นทุนในการดาเนินโครงการ
ลดลงได้
2.2 รักษาความรู้ ในสภาพที่เป็ นทรั พย์สินทางปั ญญาขององค์กรการ
บินไทย
2.3 เรี ยนรู้จากคูแ่ ข่งทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและสากล
3. รู ป แบบของสิ่ ง อ านวยความ 3.1 จัดระดับของงานต่อเวลาที่ใช้
สะดวก
3.2 ปรับลดปริ มาณงานที่ทาให้ เกิดการแกว่งของเวลา
4. การเชื่อมโยงกิจกรรม
4.1 ค้ นหาการเชื่อมโยงกิจกรรมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ทาให้ ลดต้ นทุน
4.2 ทางานร่วมกับซัพพลายเออร์ และผู้จดั จาหน่าย โดยการเชื่อมโยงใน
แนวตัง้
5. พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ การบิ น และ
พิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ
6. การควบรวบธุรกิจที่มีลกั ษณะ
งานบริ การ/ศูนย์ทรัพยากรสนเทศ
7. ช่วงเวลา

8. นโยบายเชิงปฏิบตั ิการ

5.1 แบ่งปั นการทากิจกรรมที่มีสว่ นได้ ร่วมกัน
5.2 ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมที่เหมือนกัน
6.1 ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของระบบการจัดการ
6.2 ความพยายามในการควบรวมและ/หรื อการแยกฝ่ ายงานออกจาก
กัน
7.1 แสวงหาประโยชน์จากช่วงเวลาการออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์
7.2 จัดช่วงเวลาของการสัง่ ซื ้อ/จัดบริ การกิจกรรมตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม
8.1 ปรั บ เปลี่ย นการใช้ น โยบายที่ มีต้ น ทุนสูง โดยไม่ก่ อ ให้ เกิ ดความ
แตกต่างของลักษณะกิจกรรมการดาเนินงาน
8.2 ลงทุนในเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้ นทุนโดยรวม
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ตัวผลักดันต้ นทุน

9. ทาเลที่ตงั ้

10. พิพิธภัณฑ์

กระบวนการควบคุมตัวผลักดันต้ นทุน
8.3 หลีกเลี่ยงการวางบทบาทเกิดกรอบของอานาจตามโครงสร้ างการ
บริ หารองค์กรและสายงาน
9.1 พิจารณาที่ตงให้
ั ้ เหมาะสม (SWOT analysis)
9.2 การออกแบบผังบริ เวณที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินการจัดตัง้
ให้ มากที่สดุ
10.1 ศึกษาข้ อกาหนด กฏเกณฑ์ กฏหมาย ฯลฯ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
10.2 การปรับข้ อ 10.1 เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบการแข่งขัน ด้ วยคาถาม
หลัก 3 ข้ อ ดังนี ้
10.2.1 จะจั ด การกิ จ กรรมคุ ณ ค่ า อย่ า งไร ให้ เหนื อ กว่ า หรื อ
เทียบเท่าพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
10.2.2 ต้ องจัดกลุม่ การเชื่อมโยงของกิจกรรมคุณค่าอย่างไร
10.2.3 จะรวมกับธุรกิจอื่นของบริ ษัทการบินไทยอย่างไร เพื่อให้
เกิดการลดต้ นทุน แต่เพิ่มมูลค่าให้ กบั พิพิธภัณฑ์และงานบริ การที่สร้ าง
คุณค่าทางจิตใจกับความเชื่อมัน่ และศรั ทธาต่ออัตลักษณ์ ขององค์กร
พิพิธภัณฑ์ ฯ

จากตารางที่ 2.1.1 อธิบายเกี่ยวกับบริ ษัทการบินไทย ฯ มีโอกาสในการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันทางด้ านต้ นทุนได้ โดยที่มีการออกแบบก่อสร้ างขนาดโครงการใหญ่ สามารถ
ลดต้ นทุนในการดาเนินงานได้ และมีความเชื่อมโยงกับฝ่ ายก่อสร้ างอาคาร การเรี ยนรู้ในการบริ หาร
โครงการ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ การวางแผนโครงการอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สามารถ
ประหยัดต้ นทุนได้ ทาเลที่ตงของโครงการก็
ั้
เป็ นตัวผลักดันที่สาคัญในการลดต้ นทุนของการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์
2.2 การควบคุมตัวผลักดันในการสร้ างความแตกต่ าง
ตารางที่ 2.2.1 ตัวผลักดันความแตกต่างของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ตัวผลักดันความแตกต่ าง
1. นโยบายเชิงกลยุทธ์

กระบวนการควบคุมตัวผลักดันในการสร้ างความแตกต่ าง
1.1 ด้ านการบริ หารจัดการ
1.2 ด้ านการบริ การวิชาการทางธุรกิจการบิน
1.3 ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4 ด้ านความร่วมมือระหว่างองค์การ
1.5 ด้ านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความมัน่ คงของพิพิธภัณฑ์
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ตัวผลักดันความแตกต่ าง
2. การเชื่อมโยงภายในกิจกรรม

3. ช่วงเวลา

4. ทาเลที่ตงั ้

5. พันธมิตรธุรกิจ

6. การเรี ยนรู้

กระบวนการควบคุมตัวผลักดันในการสร้ างความแตกต่ าง
2.1 ศึกษาข้ อมูลการจัดการกิจกรรมการตลาดพิพิธภัณฑ์
2.2 ฝึ กอบรมด้ านการตลาดและการจาหน่าย
2.3 สร้ างช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
2.4 สนับสนุนช่องทางการบริ หารจัดการระหว่างหน่วยงาน โดยลด
ความซ ้าซ้ อนของงาน
2.5 ส่งเสริ มการลงทุนและพัฒนาด้ านการจัดความรู้ โดยมีเทคโนโลยี
ที่เอื ้อต่อองค์กรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.1 สร้ างเอกลักษณ์ การวางจาหน่าย โดยเสนอเวลาที่สามารถเข้ า
บริ การได้ แตกต่าง
3.2 ลงทุนกับระบบการเข้ าถึงฐานข้ อมูลทรัพยากรสนเทศที่พฒ
ั นาขึ ้น
ในลัก ษณะที่ หวังผลทางธุ ร กิ จที่ สร้ างความได้ เปรี ย บทางด้ าน
ความแตกต่าง
4.1 สร้ างเอกลักษณ์ ทงการออกแบบอาคารสถานที
ั้
่ มีกิจการอานวย
ความสะดวกในการซื ้อผลิตภัณฑ์ และบริ การอื่นที่บริ ษัทการบิน
ไทยคงมีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสาหรับผู้เข้ าชม ลูกค้ าเป้าหมาย
ฯลฯ
4.2 กาหนดพืน้ ที่บริ การแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ เฉพาะที่
หน่ วยงานภายในและภายนอกสามารถเช่ าบริ การพื น้ ที่ สาหรั บ
กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจการบิน
5.1 สร้ างความเชื่ อมั่นและศรั ทธาต่อสังคม โดยร่ วมสร้ างเครื อข่า ย
ข้ อมูลทางพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
5.2 แสวงหาองฆาพยพทางการบิ น สากล เพื่ อ น าไปสู่ก ารพัฒ นา
ความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินและการบริ การ
อากาศยาน
5.3 แสวงหาความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จัย จากสถาบัน การศึก ษาและ
องค์กรเกี่ยวข้ อง เพื่อบรรจุผลผลิตทางวิชาการทังที
้ ่เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาขององค์กรและงานวิจยั ร่วมในฐานระบบข้ อมูลภายใต้
การควบคุมดูแลของศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้ บริ ษัทการบินไทยฯ
6.1 บริ หารจัดการฝึ กอบรมแก่ฝ่ายงานทุกส่วนแผนก
6.2 เสริ มประสบการณ์ทางพิพิธภัณฑ์ศกึ ษาแก่บคุ ลากรทุกระดับ
6.3 เสริ มทักษะภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
6.4 วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
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ตัวผลักดันความแตกต่ าง
กระบวนการควบคุมตัวผลักดันในการสร้ างความแตกต่ าง
7. การควบรวมกิ จกรรมของ 7.1 สร้ างความแตกต่างของพืน้ ที่การจัดตัง้ เช่น ศูนย์ ห้องสมุด ร้ าน
หน่วยงาน
จาหน่ายสินค้ าที่ระลึก การแบ่งส่วนงานบางฝ่ ายลงพื ้นที่จดั ตัง้ ฯ
เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความสะดวกและพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้เข้ าชม
และลูกค้ า
7.2 สร้ างความแตกต่างในการบริ หารจัดการหลังการขาย เช่น ประเมิน
ความพึงพอใจด้ านการบริ การ และการคงรักษาความเชื่อมัน่ และ
ศรัทธาต่อธุรกิจองค์กร ฯ อย่างยัง่ ยืน
7.3 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของกิจกรรมดาเนินโครงการบนฐานข้ อเท็จจริ ง
ที่สามารถขจัดตัวผลักดันต้ นทุนที่สง่ ผลกระทบ ต่อธุรกิจองค์กร
8. ขนาดกิจการ
8.1 สเกลหรื อขนาดกิจการใหญ่จะสร้ างความแตกต่างได้ ดีกว่า
8.2 กาหนดพื ้นที่จดั แสดงได้ หลากหลายมิติ
9. องค์ประกอบของสถาบัน
9.1 เปลีย่ นแปลงกฏเกณฑ์ที่สง่ เสริ มการเอกลักษณ์การบินไทย
9.2 ปรั บ เปลี่ ย นบุ ค คลในฝ่ ายงานที่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และ
ประสบการณ์
9.3 วิเคราะห์ โอกาสของการจัดตัง้ ก่อนบริ ษัทการบินพาณิ ชย์ อื่นใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย
9.4 ปรับปรุ งห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อความเป็ นเอกลักษณ์ ในทุกวิถีทาง เช่น
ก า รเ สริ ม ค ว ามแ ก ร่ งทางก ารจั ด ก าร ก า รส่ ง เ สริ มการ
ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงและคุณภาพการบริ การ การสร้ างผลผลิต
ทางวิชาการ เป็ นต้ น

จากตารางที่ 2.2.1 อธิ บายเกี่ ยวกับบริ ษัทการบินไทย ฯ มีโอกาสในการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันทางด้ านการสร้ างความแตกต่างได้ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กับฝ่ าย
งานอื่น ๆ ด้ วยความรู้ความเข้ าใจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริ หารโครงการ
เพื่อสร้ างความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น ฝ่ ายนิติกรรมและติดต่อราชการ ย่อมมีคา่ ใช้ จ่ ายในส่วนของ
ฝ่ ายนิติกรรมและติดต่อราชการ ส่งผลต่อต้ นทุนที่ ใช้ ในการก่อสร้ าง ได้ แก่ ต้ นทุนที่เป็ นการขอ
อนุญาติจดั สรรที่ดิน การแบ่งแยกโฉนด ค่าธรรมเนียมการโอนกิจการแยกออกจากทรัพย์สินที่ดิน
เดิม เป็ นต้ น ซึ่งไม่อาจหลบเลี่ยงได้ ไม่สามารถประหยัดได้ หากอาจมีกฏเกณฑ์ข้อ บังคับยกเว้ น ที่
เป็ นตัวบทกฏหมายควบคุมการจัดสรรที่ดินเพื่อส่งเสริมนโยบายของชาติสาหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ที่ มี ส่วนส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องชาติ และกรณี ของการเชื่ อมโยงคุณ ค่า ทาง
กิจกรรมกับฝ่ ายออกแบบและพัฒนาโครงการที่จะต้ องแสวงหาวิธีที่ได้ รับความร่วมมือจากองค์กร
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มื ออาชี พ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ของภาครั ฐ หรื อกรมต่าง ๆ ที่ จ ะสามารถลดต้ นทุนในส่วนที่ เกิ นความ
ต้ องการจาเป็ นสาหรับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทยจนสาเร็จ

ขันตอนที
้
่ 3 การติดตามประเมินผลและการวางแผนโครงการ
3.1 การติดตามประเมินผล เป็ นการประชุมวางแผนงานเพื่อตรวจสอบมูลค่าการ
เปลี่ยนแปลงจากการดาเนินการโครงการ โดยใช้ หลักทฤษฎี Balance Score Card (BSC: การ
สร้ างดุลยภาพการบริ หารองค์กรโดยมี เป้าหมายระยะสัน้ /กลาง/ยาว) และ Key Performance
Indicator (KPI: การสร้ างดัชนีชี ้วัดผลสาเร็ จ ) เป็ นเครื่ องมือทางด้ านการจัดการที่ช่วยในการนากล
ยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Strategic Implementation) แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ าน
กระบวนการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา โดยเน้ นเป้าหมายและความสาเร็ จทังใน
้
ปั จจุบนั และอนาคต เป็ นการสร้ างการยอมรับในความสาคัญของงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแสดงผล
ในระยะสัน้ และเป็ นการลดจุดอ่อนของการบริ หารงานแบบเดิม ๆ ได้ โดยไม่ม่งุ วัดผลความสาเร็ จ
ด้ านการเงิน เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็ นผลที่เกิดขึ ้นในภาพรวม และจะต้ องมี การกาหนดตัวบ่งชี ว้ ่า
องค์กรพิพิธภัณฑ์ ฯ ที่เป็ นหน่วยงานอิสระจะปรับปรุ งผลการดาเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคต
เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง
3.2 การวางแผนโครงการ พิจารณาปัจจัย 7 ด้ าน ดังนี ้
3.2.1 ด้ านเศรษฐกิจ
3.2.2 ด้ านการตลาด
3.2.3 ด้ านการเงิน
3.2.4 ด้ านวัตถุทางวัฒนธรรมที่จดั แสดง (เนื ้อหาและรูปแบบ)
3.2.5 ด้ านเวลา
3.2.6 ด้ านบุคลากร
3.2.7 ด้ านข้ อจากัดขององค์กร
ในส่ ว น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า จากกิ จ กรรมการตลาด (Value added from Marketing
Activities) เมื่ อมี การจัดตัง้ พิพิธ ภัณฑ์ เกิ ดขึน้ จะต้ องไม่แข็ง ตัวหรื อมิ ไ ด้ มี เฉพาะการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริษัทการบินไทย ฯ เท่านัน้ แต่จะมี การดาเนินการด้ านอื่น ๆ เพื่อจะช่วยให้ เกิด
ความประทับใจกับการจัดแสดงเนื ้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ที่สอดคล้ องกับสถานภาพของผู้เข้ าชมที่
ชื่นชอบลักษณะงานบริ การและประวัติความเป็ นมาขององค์กร ฯลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
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หรื อธี มการนาเสนอที่ส่งเสริ มการเสาะแสวงหาความรู้ เพิ่ มเติม และการเพิ่มบริ การอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็ นต้ น การเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาดในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ จะต้ อง
ครอบคลุมคุณลักษณะ 4 ด้ าน ดังนี ้
1. พิพิธภัณฑ์บริ ษัท ฯ จะต้ องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์จ ากรู ปแบบการจัดแสดง
(Form Utility) หรื อ เนื ้อหาและวิธีการจัดแสดง ที่กระตุ้นความคิดและแรงบันดาลใจในการกลับมา
เยือนหรื อกล่าวขานให้ ผ้ อู ื่นได้ รับฟั งกับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่า
2. พิพิธภัณฑ์บริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ จากสถานที่ (Place Utility)
ซึ่ง ผู้ม าใช้ บ ริ ก ารสามารถเดิ น ทางสะดวก ใช้ เ วลาน้ อ ย ได้ รั บ ความรู้ ทางวิ ช าการและค วาม
เพลิดเพลินจากแหล่งเรี ยนรู้
3. พิพิธภัณฑ์บริษัทฯ จะต้ องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ในด้ านเวลา (Time Utility) ที่
จะตอบสนองความต้ องการของผู้มาใช้ บริการ
4. พิพิธภัณฑ์บริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาถึงอรรถประโยชน์ที่เกิดจากการเป็ นเจ้ าของสิ่งนัน้
ได้ (Possession Utility) เช่น วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่จาลองแบบคล้ ายกันกับสิ่งที่อยู่ภายในห้ องจัดแสดง
กล่าวโดยสรุป คือ คุณลักษณะทัง้ 4 ด้ าน ที่เกิดขึ ้นจากการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การตลาดย่อมจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การพิพิธภัณฑ์ ฯ ได้ รับความพึงพอใจเพิ่มขึ ้น หรื อ อาจกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า รู ปแบบการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์และกระบวนการดาเนินงานส่งผลต่อคุณค่า ของโครงการ
เพิ่มขึ ้น (Valued Added) เมื่อมีกิจกรรมทางการตลาดเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และสิ่งสาคัญประการหนึ่ง
คื อ ราคาบัต รเข้ าชม เป็ นเพี ย งเครื่ อ งมื อ ชิ น้ หนึ่ ง ที่ ใ ช้ วัด คุณ ค่ า ในการแลกเปลี่ ย น แต่ มิ ไ ด้
หมายความว่า ราคาจะเท่ากับคุณค่า แต่ราคามักจะมี ค่ามากกว่า หรื อน้อยกว่าคุณค่าเสมอ โดยที ่
ผูไ้ ด้รับประสบการณ์ จากสถานที จ่ ะกล่าวว่า คุม้ ค่า เกิ นคุม้ ไม่คมุ้ ค่า
ในขณะที่ การน า กลยุ ท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ มาใช้ ในการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
พิพิธภัณฑ์ ฯ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้ องนาเอา SWOT, STP (Segment-Target Group-Positioning)
จากแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมาใช้ ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น สื่ อ สารกั บ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อมวลชนและการบริ การสื่อบันเทิงที่สามารถประชาสัมพันธ์ บนเครื่ องบิน ให้
ความรู้ เกี่ ยวกั บพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ นไทยผ่ า นสื่ อ อิ เ ลคทรอนิ กส์ สร้ างเครื อ ข่ า ยและสาน
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าที่ชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ที่จดั ตังแหล่
้ ง
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตที่ เป็ นรู ปแบบของศูนย์ ทรั พยากรการเรี ยนรู้ อุทยานการเรี ยนรู้ และพิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
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กลวิ ธี ของการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาดอื ่น ๆ อาทิ การมอบรางวัล การจัดการ
ประกวด การจัดการแข่งขันทางการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การเปิ ดงาน การเปิ ดตัววัตถุจดั แสดง
การสาธิตต่าง ๆ ทางภูมิปัญญาด้ านอาหารและด้ านการบริ การ การแจกผลิตภัณฑ์หายาก การจัด
งานฉลองโอกาสพิเศษ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การอุปถัมภ์ การสอดแทรกการเสนอ
แหล่งเรี ยนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านผลิตภัณฑ์การบริ การของบริ ษัท ฯ รวมถึงการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเป้าหมาย เพื่อเป็ นประชาสัมพันธ์ไปพร้ อมกัน
ตอนที่ 2
รายละเอียดการดาเนินโครงการ
(การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ บริษัทการบินไทย)
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษั ทการบินไทย เป็ นโครงงาน “ต้ นแบบ” จัดตังขึ
้ ้นตาม
ขอบเขตของการวิจยั ที่ได้ ศึกษา เพื่อนาเสนอโครงสร้ างการดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการ
บินไทย ซึ่งเป็ นองค์กรร่ วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (รัฐวิสาหกิจ) โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะให้
เป็ นสถาบันถาวรที่เป็ นศูนย์กลางเก็ บรวบรวมและอนุรักษ์ สิ่งของเครื่ องใช้ สอยในงานบริ การบน
เที่ยวบิน อันเป็ นทรัพย์สินหรื อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ที่เกี่ยวข้ องกับกระแส
ความรู้ในศาสตร์ ด้านอากาศยานและอุตสาหกรรมการบิน
จากผลสรุ ปของการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของภัณฑารักษ์ ชานาญ
การและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการองค์กร เป็ นการสื่อสารให้ ทราบเกี่ ยวกับ กระบวนการการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย จาแนกได้ 5 ขันตอนหลั
้
ก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1: การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ขันตอนที
้
่ 2: การดาเนินโครงการ
ขันตอนที
้
่ 3: การบริหารจัดการ
ขันตอนที
้
่ 4: การจัดการงบประมาณในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
ขันตอนที
้
่ 5: การวัดผลและทดสอบผลการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 1: การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรี ยมข้ อมูลและวางแผนการดาเนินงาน (โครงการ) โดยระบุ
รายละเอียดในรูปของรายงานที่เป็ นทางการ (แบบเสนอโครงการ) จากการวิเคราะห์และทดสอบความ
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เป็ นไปได้ 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ผลสรุ ปข้ อมูลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้ องที่มีความ
คาดหวังต่อโครงการจัดตัง้ ฯ (2) แนวทางการดาเนินโครงการ ฯ นันสามารถน
้
าไปปฏิบตั ิได้ จริงหรื อไม่
และ (3) ความคุ้มค่าของโครงการหรื อผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้ จา่ ยของโครงการ เป็ นต้ น
เมื่อผ่านการทดสอบว่า “ต้ นร่ าง” โครงการมีความเป็ นไปได้ แล้ ว จึงนาแนวทางการ
ดาเนินงานของโครงการ (แผนงาน: Program หรื อ ชุดของโครงการ: Set of Projects คือ กลุ่มของ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกันกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
กั น ) ที่ เ สนอไว้ ผ่ า นเข้ าสู่ ขั น้ ตอนต่ อ ไปของการ ออกแบบโครงการ (Project Design) ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนการเตรี ยมพิมพ์ เขียว (Blueprints) ที่ผ้ รู ับผิดชอบจะมีการเสนอรายละเอียดสาคัญ
ของการด าเนิ น โครงการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ (Specifications) และหลัง จากที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนด
วิเคราะห์และออกแบบโครงการเป็ นอย่างดีแล้ ว ผลงานที่ปรากฏก็คือ แผนโครงการที่อยู่ในรูปของ
รายการการศึกษานั่นเอง จากนัน้ ก็ จะเป็ นการนาแผนโครงการนาไปเสนอต่อผู้มี อานาจหน้ า ที่
(Board of Directors - THAI) เพื่ออนุมตั โิ ครงการ
กระนัน้ ก็ ต าม โจทย์ ส าคัญ ก็ คื อ เป็ นโครงการของภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ จะเสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี กระทรวงเกี่ ยวข้ องใดบ้ าง เป็ นคาถามที่ ผ้ ูมี อานาจรับผิดชอบจะต้ องมีคณะร่ วม
ด าเนิ น การศึก ษาเชิ ง รายละเอี ย ดข้ อ ภาคปฏิ บัติส าคัญ ต่า ง ๆ เช่น ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัตทิ างกฏหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการเสนอแผนโครงการ และถ้ าเป็ นโครงการกู้ก็จะเสนอไปยังสถาบันเงินกู้ใด ก็
ขึ ้นตรงกับส่วนงานที่ เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบตามมาตรฐานเชิงนโยบายและการวางแผนบริ หารองค์กร
การบินไทย
ในขันตอนที
้
่ 1: การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ อาจพิจารณารูปแบบของการ
วิจัยได้ เป็ น 3 แนวทาง คือ (1) การวิจัยเชิงสารวจ (2) การวิจัยเชิงทดลอง และ (3) การวิจัยการ
ดาเนินงาน ดังนัน้ การกาหนดแนวทางการบริ หารงานให้ บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ จึงใช้ แนวทางการวิจยั เชิงสารวจสภาพทัว่ ไปของข้ อมูลขันต้
้ นในพื ้นที่โครงการที่
คาดหมายไว้ โดยส ารวจข้ อ มูล รอบด้ า นไม่ว่า จะทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางการจัด การองค์ ก ร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนามาจัดแสดงในพื ้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ข้ อแนะนาที่ค้นคว้ าจากการปริ ทรรศวรรณกรรม พบว่า การลงพื ้นที่สารวจ
ภาคสนามในบางโครงการอาจจะทาให้ หน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงไม่ได้ ให้ ข้อชัดเจนเท่าที่ควร
เพราะหน่วยงานบางองค์กรเกรงจะทราบถึงความขั ดแย้ งของโครงการที่มีต่อชุมชนท้ องถิ่นหรื อ
สมาชิกในองค์กร อย่างไรก็ตาม หากโครงการเป็ นที่ต้องการของมวลชนและสมาชิกร่วมในชุมชน
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แห่งนันเป็
้ นส่วนใหญ่ ผู้มีอานาจตัดสินใจควรรี บดาเนินการประชาสัมพันธ์กบั สมาชิกในพื ้นที่ เพื่อ
เป็ นการปูทางสาหรับความมัน่ ใจในการวางแผนหรื อจัดทาโครงการต่อไป
ด้ ว ยเหตุนี ้ ผู้วิ จัย จึ ง ประเมิ น สภาพทั่ว ไปประกอบกับ ข้ อ มูล สารสนเทศระหว่ า ง
ปริ ทรรศน์วรรณกรรมและผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
การวางแผนโครงการล่วงหน้ าเกี่ยวกับภารกิจหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการจัดตัง้ ฯ จะต้ องพิจารณาเกณฑ์ใน การร่ างแผนงานการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ ฯ 7 ด้ าน ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง การลดความสูญเสียจากข้ อผิดพลาด และสร้ างมาตรฐานในการควบคุม
2. ลักษณะของการวางแผนโครงการที่มี ประสิทธิภาพ แสดงรายละเอียดในลักษณะ
กิจกรรมที่มีความเฉพาะเจาะ (Specific) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มีการประสานความร่วมมือ
(Coordination) และมีการวางแผนการควบคุมที่ดี (Better Control)
3. องค์ประกอบการวางแผนโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ แสดงรายละเอียดใน
ภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์ เนื ้อหาทัว่ ไป ข้ อตกลงในการปฏิบตั ิงาน ข้ อกาหนดเวลาใน
การปฏิบตั ิการ ทรัพยากรองค์การ บุคลากร เครื่ องมือและเทคนิคในการประเมินโครงการ และ
ปัญหาที่จาเป็ นต้ องเผชิญ
4. กระบวนการวางแผนโครงการ เป็ นกิจกรรมที่มีกระบวนการ 12 ขันตอน
้
คือ 1) ขัน้
กาหนดโครงการ 2) ขันการร่
้
างโครงการ 3) ขันการออกแบบโครงการ
้
4) ขันการประเมิ
้
นโครงการ
5) ขัน้ การเลื อ กโครงการ การเจรจาต่อ รอง และการอนุมัติ 6) ขัน้ การจัด กิ จ กรรมและหน่ ว ย
ดาเนินงาน 7) ขันการปฏิ
้
บตั งิ าน 8) ขันการติ
้
ดตามและควบคุมโครงการ 9) ขันสิ
้ ้นสุดโครงการ 10)
ขัน้ การโอนงานมาสู่การบริ หารงานตามปกติ 11) ขัน้ การประเมินผลโครงการ และ 12) ขัน้ การ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
5. กลุ่มบุคคลที่มีส่วนสาคัญในการวางแผนโครงการ เป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการ
ดาเนินการวางแผนโครงการและการบริ หารจัดการ มี 6 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการอานวยการ
(Board of Directors) 2) ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง (Senior Management) 3) ผู้ จั ด การตามสายงาน
(Functional Manager) 4) ผู้จัด การโครงการ (Project Manager) 5) ผู้จัด การกลุ่ม งาน (Work
Package Manager) และ 6) ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ชานาญพิเศษ (Professionals)
6. ลั ก ษณะของแผน แสดงสิ่ ง ที่ ป รากฏของแผน 9 ด้ าน คื อ 1) ความชั ด เจน
(Clearness) 2) ความสมบู ร ณ์ (Completeness) 3) ความแม่ น ตรง (Accuracy) 4) ความ
ครอบคลุ ม (Comprehensiveness) 5) ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) 6) ความเป็ นทาง การ
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(Formality) 7) ความง่ายในการนาแผนสู่การปฏิบตั ิจริ ง (Ease of Implementation) 8) ความง่าย
ในการควบคุม (Ease of Control) และ 9) ความประหยัด (Economy)
7. วงจรการวางแผนโครงการ แสดงความเข้ าใจในกระบวนการวางแผนโครงการที่
ครอบคลุมระบบการคิดและการร่ างแผนงาน โดยที่ผ้ บู ริ หารจาเป็ นต้ องตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแผนโครงการที่พฒ
ั นา แบ่งเป็ น 6 ขันตอน
้
คือ 1) ขันตอนการศึ
้
กษาและกาหนดโครงการ 2)
ขัน้ ตอนการจัด เตรี ย มโครงการ 3) ขัน้ ตอนการประเมิ น และอนุมัติ โ ครงการ 4) ขึ น้ ตอนการ
ด าเนิ น งานและติ ด ตามโครงการ 5) ขัน้ ตอนการประเมิ น ผลโครงการ และ 6) ขัน้ ตอนการ
ประเมินผลโครงการ
กล่าวโดยสรุปว่า ขันตอนที
้
่ 1: การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ เป็ นกระบวนการ
ที่สามารถนาผลข้ อมูลชี ้แนะทางองค์ประกอบของโครงการที่จะเลือกใช้ ในการกาหนดเป็ นนโยบาย
และข้ อเสนอของรูปแบบการดาเนินงานจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการของขัน้ ตอนที ่ 2:
การดาเนิ นโครงการ เพื่ออธิบายสาระสาคัญที่เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการดาเนินการจัดตัง้ ฯ
บนฐานความเชื่อ ความคิดเห็น และหลักการที่แตกต่างกันกลายเป็ นข้ อตกลงร่ วมกันที่สอดคล้ อง
กับสภาพที่แท้ จริงนัน่ เอง)
ขัน้ ตอนที่ 2: การดาเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมแต่ละเรื่ องได้ ปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่พฒ
ั นาขึน้
โดยเสนอรายละเอียดของกรอบการดาเนินงานในแต่ละฝ่ ายงานที่มีภารกิจให้ ดาเนินการ การจัดทา
ข้ อมูลโครงการ ฯ เผยแพร่สกู่ ลุม่ ผู้รับบริการ การสร้ างทัศนคติที่ดีและขอการสนับสนุนความร่วมมือ
ในการดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
เมื่อผ่านการทดสอบว่า “ต้ นร่ าง” โครงการมีความเป็ นไปได้ แล้ ว จึงนาแนวทางการ
ดาเนินงานของโครงการที่เสนอไว้ หรื อ ตัวแบบลาลองของพิมพ์เขียว (Blueprints) ที่แสดงข้ อมูล
ด้ านโครงสร้ างการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์และโครงสร้ างการบริ หารองค์กร ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความคิดเห็นและความต้ องการโครงการ ฯ ในระยะที่ 1-5 (บทที่ 4) จากนันก็
้ จะเป็ นการนาแผน
โครงการนาไปเสนอต่อผู้มี อานาจหน้ าที่ (Board of Directors - THAI) เพื่ออนุมัติโครงการ (ถ้ า
ได้ รับการอนุมตั เิ สร็จสิ ้น)
ภายหลังจากนันฝ่
้ ายที่รับผิดชอบโครงการ ฯ จะต้ องจัดประชุมคณะทางานกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อทบทวนและเตรี ยมความพร้ อมที่จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้ างความเข้ าใจอันดีต่อโครงการ
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โดยที่มอบหมายบทบาทและภารกิจให้ ดาเนินการ เพื่อขอความร่ วมมือสนับสนุนโครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
1. จัดตังกองทุ
้
นพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
2. จัดเตรี ยมสถานที่ใช้ ก่อสร้ างอาคาร
3. จัดเตรี ยมงานภัณฑารักษ์
4. จัดเตรี ยมงานด้ านบริการวิชาการ
5. จัดเตรี ยมงานด้ านประชาสัมพันธ์
6. จัดเตรี ยมร้ านอาหารและสินค้ าที่ระลึก
7. จัดเตรี ยมหนังสือที่ระลึกในพิธีเปิ ดพิพิธภัณฑ์ ฯ
8. จัดเตรี ยมกิจกรรมในวันเปิ ดพิพิธภัณฑ์ ฯ
9. จัดการด้ านงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อโครงการ ฯ
10. จัดการโครงสร้ างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน
11. จัดทาแผนโครงสร้ างการบริหารและควบคุมโครงการ
12. จัดทาแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 3: การบริหารจัดการ
“ต้ นแบบ” การบริ หารจัดการที่จาลองแบบแผนการบริ หารจัดการงานในพิพิธภัณฑ์
บริ ษัทการบินไทย โดยเสนอแนวทางการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ แห่งใหม่
ของสัง คมอย่างแท้ จริ งควบคู่ไปกับการเป็ นสถานที่ จัดแสดงทรั พยากรวัตถุทางวัฒ นธรรมของ
องค์กรการบินไทย ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 การกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายขององค์กร
3.2 การกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการ (การจัดหน่วยงาน บุคลากร การจัดพื ้นที่
ภายในอาคาร เครื่ องมือและสิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้ างพื ้นฐาน และงบประมาณ)
3.3 การกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
3.1 การกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และนโยบายขององค์ กร
ปรัชญา
“สายการบินแห่งชาติ ภูมิปัญญาของสังคม เสน่ห์ไทยสูส่ ากล”
ปณิธาน
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“ปลูกจิ ตส านึกในคุณค่าแห่ง ตัว ตน สร้ างสรรค์องค์ความรู้ ด้ านธุ ร กิ จ การบิน และ
แสวงหาปฏิญญาความร่ วมมือกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ องค์การภายนอกและ
ประชาคมด้ านพิพิธภัณฑ์การบินสากล”
วิสัยทัศน์
“เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็ นผู้นาสหวิทยาการ
ทางอาคันตุกะสัมพันธ์ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอุตสาหกรรมการบิน”
พันธกิจ
1. เป็ นหน่วยงานเอกเทศ มุ่งที่จะจัดเก็บ อนุรั กษ์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบริ ษัท
การบินไทย เพื่อให้ บคุ คลและสังคมภายนอกได้ ศกึ ษาหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
2. เป็ นศูนย์ กลางเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพืน้ ฐานของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสกู่ ารผลิต การบริการขนส่งทางอากาศ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ประเทศ
3. เป็ นหน่วยงานที่ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้ อม
4. เป็ นหน่วยงานที่จดั บริการพื ้นที่เช่าและเอนกประสงค์
5. เป็ นหน่วยงานที่บริหารจัดการด้ วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
เป้ าหมาย
1. สร้ างจิ ตส านึกในคุณค่า แห่ง สายการบินแห่ง ชาติ เพื่ อให้ บุคคลและสัง คมแห่ง
ปัญญาเกิดสานึกแห่งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
2. ส่งเสริ มการสร้ างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพและสนับสนุนการวิจยั
ธุรกิจการบินและสหวิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
3. ส่งเสริ มศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกและแหล่งเรี ยนรู้
นอกระบบโรงเรี ยน
4. บริการพื ้นที่จดั แสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการให้ ได้ มาตรฐานสากล
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสร้ างเครื อข่ายงานพิพิธภัณฑ์ทงั ้
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
6. สร้ างฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านองค์ความรู้การบินเพื่อถ่ายทอดสาธารณะ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการบริหาร
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1. เป็ นผู้ประสานงาน อนุรักษ์ จัดเก็บ และตังแสดงวั
้
ตถุเกี่ยวกับบริษัทการบินไทยฯ
2. เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายการให้ บริการความรู้ด้านธุรกิจการบิน
3. เป็ นแหล่งเสริมสร้ างและปลูกฝังจินตนาการ และความรักชาติในด้ านการบิน
3.2 การกาหนดโครงสร้ างการบริหารจัดการ
โครงสร้ างองค์ การ
โครงสร้ างองค์กรของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย (โครงสร้ างแบบผสม)
คณะกรรมการประจา พิพิธภัณฑ์บริ ษทั การบินไทย

ผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์ ฯ

คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริ ม
กิจการพิพิธภัณฑ์

รองผูอ้ านวยการ
พิพิธภัณฑ์ฝ่ายข้อมูลการ
บินและเผยแพร่ ผลงาน

รองผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์

สานักงานลขานุการ
ฝ่ ายนิทรรศการ

ฝ่ ายข้อมูลและเผยแพร่
ผลงาน

ภาพที่ 1 โครงสร้ างองค์กรของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย (โครงสร้ างแบบผสม)
การจัดหน่ วยงาน
การแบ่ งส่ วนหน่ วยงานสาหรับพิพิธภัณฑ์ บริษัทการบินไทย
สานักงานเลขานุการ
(เลขานุการพิพิธภัณฑ์ )
งานบริ หารและธุรการ
- สารบรรณ

ฝ่ ายนิทรรศการ
(หัวหน้ าฝ่ าย)
งานนิทรรศการ
- พิจารณาโครงการ

ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงาน
(หัวหน้ าฝ่ าย)
งานข้ อมูลการบินและส่งเสริ ม
วิชาการ
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การแบ่ งส่ วนหน่ วยงานสาหรับพิพิธภัณฑ์ บริษัทการบินไทย

-

สานักงานเลขานุการ
(เลขานุการพิพิธภัณฑ์ )
การเจ้ าหน้ าที่
นโยบายและแผน
ประกันคุณภาพ
สถานที่และบริ การ

งานคลังและพัสดุ
- พัสดุ
- การเงินและงบประมาณ

ฝ่ ายนิทรรศการ
(หัวหน้ าฝ่ าย)
- ออกแบบและติดตังนิ
้ ทรรศการ
- ดาเนินการนิทรรศการ
- ควบคุม ประสานงานกับ ผู้จัด
นิทรรศการ

ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงาน
(หัวหน้ าฝ่ าย)
- ข้ อมูลการบริ การขนส่งทาง
อากาศ
- ส่งกิจกรรมวิชาการและหนังสือ
- ประเมินผล

งานทะเบียนและสงวนรักษา
- ทะเบียน
- ซ่อมสงวนรักษา

งานเผยแพร่
- ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ วิ เ ท ศ
สัมพันธ์
- ศิลปกรรมและโสตทัศนปกรณ์
- บริ การวิชาการแก่สงั คม

ภาพที่ 1 การแบ่งส่วนงานหน่วยงานสาหรับพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
บุคลากร
สานักงานเลขานุการ
(เลขานุการพิพิธภัณฑ์ )
งานบริ หารและธุรการ
- ห น้ า ที่ รั บ -จ่ า ย ห นั ง สื อ เ ข้ า
หนั ง สื อ ออก ร่ างและพิ ม พ์
หนัง สือ โต้ ตอบ ค าสั่งประกาศ
ร่างระเบียบ ฯลฯ จัดเก็บเอกสาร
ต่ า ง ๆ บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการประจ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
คณะกรรมการอานวยการและ
กรรมและกรรมการดาเนินงาน

ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ฝ่ ายนิทรรศการ
(หัวหน้ าฝ่ าย)
งานนิทรรศการ
- หน้ าที่ออกแบบและติดตังงาน
้
นิทรรศการในความรับผิ-ดชอบ
ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ ทั ้ง ใ น
นิ ท รรศการหมุ น เวี ย นและ
นิ ท ร ร ศ ก า ร ถ า ว ร อี ก ทั ้ง
นิ ท รรศการสัญ ญจร ในส่ ว น
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ที่ ต้ องการน
- า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ในระบบ

ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงาน
(หัวหน้ าฝ่ าย)
งานข้ อมูลการบินและส่งเสริ ม
วิชาการ
- หน้ าที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การ
บริ การขนส่ ง ทางอากาศ และ
ภาคพืน้ จัดเข้ าสู่ระบบศูนย์กลาง
ทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้ การ
กากับดูแลของฝ่ าย ฯ
- ห น้ า ที่ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ดาเนินการส่งเสริ มให้ พัฒนาองค์
ความรู้ ในธุ ร กิ จ การบิ น และให้ มี
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การแสดงผลงานทางวิ ช าการ
และวิชาชีพ
- ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า
ปฏิ บัติ ง าน ท าสถิ ติ วัน ลา งาน
ประวัติบคุ ลากร การเลือ่ นระดับ
เปลีย่ นตาแหน่ง ย้ าย/โอน ฯลฯ
- หน้ า ที่ ร วบรวมสถิ ติ ข้ อ มูลการ
ด าเนิ น งานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพัฒ นา
แผนปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์
จัดทางบประมาณประจาปี การ
ขอกรอบอัตราตังใหม่
้
- หน้ า ที่ ค วบคุม และปฏิ บัติ ง าน
เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประปา งาน
ช่ า ง ไ ม้ ช่ า ง ปู น เ ค รื่ อ ง มื อ
อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น ต่ า ง ๆ
บ ารุ งรั ก ษา ติ ด ตั ง้ และซ่ อ ม
อุ ป กรณ์ อาคารและครุ ภัณ ฑ์
ของพิพิธภัณฑ์

ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ฝ่ ายนิทรรศการ
(หัวหน้ าฝ่ าย)
การเรี ยนการสอนของสถาบัน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- ห น้ า ที่ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
นิ ท รรศการ ประสานงานการ
จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
รั บ ผิ ด ชอบการคั ด เลื อ กและ
ตัดสินผลงาน เปิ ดนิทรรศการ
ประสานงานการจาหน่ายและ
รั บ ส่ง หรื อ คื น ผลงานของผู้จัด
แสดง

ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงาน
(หัวหน้ าฝ่ าย)
ความเคลื่ อ นไหวในการพัฒ นา
สร้ างสรรค์ ท างนวั ต กรรมการ
บริ ห ารอุต สาหกรรมการบิ น และ
การบริ การขนส่ ง ทางอากาศ
และสหวิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ธุรกิจการบิน
- ห น้ า ที่ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร จั ด ห า
วิทยากร นาชมผลงานด้ านธุรกิ จ
การบินที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ ทา
โครงการและดาเนินการจัดอบรม
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับองค์ความรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์
- ประเมินผลงานเกี่ยวข้ องกับ
วิชาการและเอกสารเชิงวิชาการ

งานคลังและพัสดุ
งานทะเบียนและสงวนรักษา
งานเผยแพร่
- ทาทะเบียนและบัญชีครุภณ
ั ฑ์ - หน้ าที่รับและจัดทาทะเบียน
- หน้ า ที่ ผ ลิ ต แ ละส่ ง ข่ า วของ
คุมบัญชีครุภณ
ั ฑ์ จัดซื ้อ จัดจ้ าง
ผลงาน ทังประเภทชั
้
ว่ คราว/
กิ จกรรมด้ านธุรกิ จการบินที่จัด
จัดหาพัสดุครุภณ
ั ฑ์ เบิก-จ่าย
หมุนเวียน และประเภทถาวร
ขึ น้ โดยบริ ษั ท ฯ ให้ สื่ อ มวลชน/
พัสดุครุภณ
ั ฑ์ การจัดจ้ างใน
ถ่ายภาพ บันทึกประวัติผลงาน
กลุม่ เป้าหมายโดยตรง
หมวดค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง
และนวัตกรรมการบริ หาร
- ห น้ า ที่ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
คุมยอดและจ่ายสิง่ พิมพ์กบั
องค์กร/การบริ การ
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รภายในและ
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆของพิพิธภัณฑ์ - หน้ าที่เก็บรักษาผลงาน
ภายนอก ที่ ข อความร่ วมมือใน
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
กิจสัมพันธ์ และพัฒนาเครื อข่าย
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ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ฝ่ ายนิทรรศการ
ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงาน
(หัวหน้ าฝ่ าย)
(หัวหน้ าฝ่ าย)
ผลงาน สารวจและรายงาน
ทางพิพิธภัณฑ์ การบินในระดับ
สภาพของผลงานประจาปี ของ
สากล
หน่วยงาน ฯ
- ห น้ า ที่ ผ ลิ ต สื่ อ ต่ า ง ๆ โ ด ย
เผยแพร่ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครั ฐ และ
หน่วยงานไม่หวังผลกาไร (อาทิ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ กระทรวงศึก ษาธิ การ
ฯลฯ) ทั ง้ นี จ้ าเป็ นต้ องไม่ ข้ อง
เ กี่ ย ว กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล ใ นก า ร
ดาเนินงานของส่วนกลางที่เป็ น
ความลับทางธุรกิจ
- หน้ า ที่ ผลิต สื่อ เพื่ อการเผยแพร่
เช่ น สู จิ บั ต รงาน นิ ท รรศการ
หนัง สื อ และนิ ต ยสาร ซี ดี ร อม
เทปบั น ทึ ก รายการ แผ่ น ป้ า ย
โฆ ษ ณา โสต ทั ศ น์ เ พื่ อ ก า ร
เผยแพร่ งานด้ านภาษาและ
วัฒ นธรรมในธุ ร กิ จ การบริ ก าร
บนอากาศยาน ฯลฯ
- หน้ าที่จัดบริ การทางวิชาการแก่
สัง คม และส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม
ไทย/สากล ที่ ส ามารถน าภู มิ
ปั ญญาสู่งานบริ การบนอากาศ
ยาน เช่น โครงการอบรมประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ โครงการปั น้ ฝั นสู่
อาชีพงานบริ การบนอากาศยาน
ฯลฯ

การบริหารจัดการโครงสร้ างของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
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1. การวางแผนด้ านทรัพยากรบุคคลตามโครงสร้ างในโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
จานวนทังสิ
้ ้น 19 อัตรา ดังนี ้
สานักงานเลขานุการ (เลขานุการพิพิธภัณฑ์) จานวน 1 อัตรา
- งานบริหารและธุรการ จานวน 5 อัตรา
- งานคลังและพัสดุ จานวน 2 อัตรา
ฝ่ ายนิทรรศการ (หัวหน้ าฝ่ าย) จานวน 1 อัตรา
- งานนิทรรศการ จานวน 2 อัตรา
- งานทะเบียนและสงวนรักษา จานวน 1 อัตรา
ฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน (หัวหน้ าฝ่ าย) จานวน 1 อัตรา
- งานข้ อมูลการบินและส่งเสริมวิชาการ จานวน 3 อัตรา
- งานเผยแพร่ จานวน 3 อัตรา
1. การพัฒนาบุคลากรของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1.1 In-housing Training ที่เน้ น Career Path หรื อ Career Planning เป็ นแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารพิพิธภัณฑ์ ฯ โดยครอบคลุมทุกระดับและ
ทุกสายงานให้ มีความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพ ทัง้ การฝึ กอบรมเฉพาะระดับ (Pre-promotion
Training) และกิ จ กรรมก่ อ นเลื่ อ นต าแหน่ง เช่น การทดสอบความสมรรถนะ การมอบหมาย
โครงการต่าง ๆ เป็ นต้ น
1.2 Outside Training ที่ เ น้ น การน าองค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการจั ด
ระบบงานพิพิธภัณฑ์ การปฏิบตั ิงานจริ งในแต่ละหน่วยงาน และการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรด้ าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยเข้ ารับการอบรมตามสถาบันชัน้ นาหรื อองค์กรวิ ชาชีพ เช่น โครงการ
อบรม ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในการอนุรักษ์
ผลงานศิลปะของเครื อข่ายระหว่างสถาบัน/องค์การ เป็ นต้ น
การจัดพืน้ ที่ภายในอาคาร
ตัวอาคารเป็ นอาคารที่จัดตังในรู
้ ปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้ หรื อ ศูนย์บริ การ
ข้ อมูล ข่าวสาร (THAI Learning Resource Center & Information Services) เป็ นพื น้ ที่ ม ากกว่า
1000 ตร.ม. สร้ างขึ ้นตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ระดับโลก (ระหว่างแหล่งจัดแสดงนิทรรศการ
และห้ องสมุดควบคูก่ บั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ) อยู่ภายในอาคารก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ แบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก
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คือ (1) พื ้นที่แหล่งกระตุ้นจินตนาการสร้ างแรงบันดาลใจ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ นิทรรศการ
ถาวร และ นิทรรศการหมุนเวี ยน (2) พืน้ ที่แสดงแหล่งค้ นคว้ าเพื่ อต่อยอดความคิดสร้ างสรรค์
แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่ THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ Mini THAI
และ (3) แหล่งบันเทิง แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ
Products @THAI

เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวก
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย มีสิ่งอานวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ จานวน
ห้ อง ซึ่งจัดให้ อยู่ในห้ องจัดแสดงดังธี มที่ได้ ออกแบบไว้ ทงหมด
ั้
Theme ทัง้ 2 ชัน้ ของอาคารที่ตงั ้
แสดงวัตถุ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โครงสร้ างพืน้ ฐานหลักที่พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ (1)
ที่ดิน (2) สิ่งที่ก่อสร้ าง (3) สาธารณูปโภค (4) การคมนาคม (5) สภาพแวดล้ อมทางการศึกษา (6)
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และ (7) บรรยากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ที่ดนิ
ดังผลการวิจัยภาคสนามพบว่า ทาเลที่ตงโครงการจั
ั้
ดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ใช้ ที่ดิน
บางส่วนภายในพื ้นที่ของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร (เขตหลักสี่) เป็ นที่ตงโครงการ
ั้
ซึ่งมีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
15 ไร่ โดยดาเนินก่อสร้ างอาคารตังแสดงขึ
้
้นใหม่จากพื ้นที่เดิมเป็ นลานจอดรถประมาณ 4 ไร่ ผู้วิจยั
สารวจพบว่า พื ้นที่ของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร (เขตหลักสี่) ด้ านทิศตะวันตกสุดแนวรัว้ ทังด้
้ านของ
กรอบพื ้นที่ และพื ้นที่ติดต่อด้ านหลังอาคารหลังเก่า เป็ นพื ้นที่ว่างเปล่า มีเนื ้อที่รวมกันประมาณ 2
ไร่ อยู่ในความดูแลของส่วนกลางของบริ ษัท ฯ พื ้นที่ส่วนที่กล่าวถึงนี ้ มีความเหมาะสมสาหรับการ
ก่อสร้ างอาคารตังแสดง
้
ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อม และลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการ
บินไทย
2. สิ่งที่ก่อสร้ าง
สิ่งก่อสร้ างที่ใช้ ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ประกอบด้ วย อาคารตังแสดง
้
เป็ นอาคาร
ทรงกระบอก 3 ชัน้ ใช้ ง บประมาณในการก่อสร้ าง จ านวน ล้ านบาท (ในส่วนนี ผ้ ้ ูวิจัยขอละไว้
เนื่องจากสภาพการณ์ราคาสิ่งข้ อสร้ างปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน จึงเสนอ
เพียงเค้ าโครงความคิด)
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3. สาธารณูปโภค ที่จาเป็ นสาหรับพิพิธภัณฑ์ ฯ มีดงั นี ้
3.1 ไฟฟ้า
3.2 โทรศัพท์
3.3 ประปา
3.4 โทรคมนาคม

4. การคมนาคม
ที่ ตัง้ โครงการอยู่ บ ริ เ วณถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต มี ร ถประจ าทางผ่ า นหลายสาย
ประกอบด้ วย รถประจาทางทัว่ ไปและรถประจาทางปรับอากาศ มีดงั นี ้
สาย 29
- ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต อนุสาวรี ย์ชยั ฯ สามย่าน หัวลาโพง
สาย ปอ. 29 - ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต อนุสาวรี ย์ชยั ฯ สามย่าน หัวลาโพง
สาย 510
- ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต สะพานควาย อนุสาวรี ย์ชยั ฯ
สาย 550
- ดอนเมือง หลักสี่ หอวัง ดินแดง พระราม 9 สุวรรณภูมิ
สาย 59
- ดอนเมือง บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัล
ลาดพร้ าว จตุจักร อนุสาวรี ย์ชัยฯ ราชดาเนิน สนามหลวง
(ถนนข้ าวสาร)
สาย 554
- ดอนเมือง หลักสี่ รามอินทรา สุวรรณภูมิ
สาย 187
- ดอนเมือง ดินแดง ราชวิถี อนุสาวรี ย์ชยั ฯ เจริญกรุง
ท่าน ้าสี่พระยา
สาย 538
- ดอนเมือง ดินแดง อนุสาวรี ย์ชยั ฯ โรงพยาบาลรามา
สาย 504
- ดอนเมือง ดินแดง ประตูน ้า สีลม สะพานกรุงเทพฯ
5. สภาพแวดล้ อมทางการศึกษา
ที่ตงโครงการอยู
ั้
่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้ วย แหล่งสถานศึกษาภายใต้
การกากับดูแลโดยภาครัฐและเอกชน ภายในพื ้นที่รัศมีประมาณ 10-15 กิโลเมตร ของที่ตงโครงการ
ั้
ฯ เช่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระ
นคร สถาบันราชภัฏจันทร์ เกษม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันปั ญญาภิวฒ
ั น์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โรงเรี ยนนฤทธิ
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ยะวรรณาลัย โรงเรี ยนสารวิทยา โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรี ยนหอวัง โรงเรี ยน
ดอนเมือง โรงเรี ยนธัญบุรี และโรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภชน์ เป็ นต้ น
6. สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ที่ตงโครงการอยู
ั้
่บริ เวณถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้ วย ศูนย์การค้ าและกลุ่มธุรกิจ
สาคัญ ภายในพื ้นที่รัศมีประมาณ 10-15 กิโลเมตร ของที่ตงโครงการ
ั้
ฯ เช่น ห้ างสรรพสินค้ าเซียรังสิต
ดีโปรังสิต แมคโครรังสิต คาร์ ฟูรังสิต โรบินสันสะพานใหม่ ห้ างเซ็นทรัลแจ้ งวัฒนะ สวนสนุกซาฟารี
เวิลด์ สวนสยาม สวนสนุกดรี มเวิลด์ และท่าอากาศยานดอนเมือง เป็ นต้ น
7. บรรยากาศ
ที่ ตัง้ โครงการอยู่ บ ริ เ วณถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต จัด เป็ นพื น้ ที่ มี ค วามส าคัญ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ ทางการทหาร และท่าอากาศยานสากลของประเทศไทยในอดีตที่มีประวัติความเป็ นมา
สาหรับชนชาวไทยรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้ ซึ่งในปั จจุบนั ยังทาหน้ าที่เป็ นสนามบินสาหรับกลุ่มโลว์คอสท์
แอร์ ไลน์ และมีกิจการเดิมที่องค์การต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานการบินยังมีร่องรอยได้ ให้
ติดตาม และดึงดูดความสนใจของสังคม
3.3 การกาหนดยุทธศาสตร์ การบริหารพิพธิ ภัณฑ์ ฯ
1. ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงาน
1.1 วางโครงสร้ างหน่วยงานให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อรองรับการเป็ นเลิศ
ทางภูมิปัญญาด้ านธุรกิจการบิน
1.2 วางแผนในการบริ หารพื ้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้ ค้ มุ ค่าและเหมาะสมกับมูลค่า
ทางทรัพย์สินและคุณค่าทางสังคม
1.3 จัดหน่วยงานที่ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าทางองค์ความรู้ ทางธุรกิจการบิน และ
การบริหารศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้ของบริษัทการบินไทย ฯ สูร่ ะดับสากล
1.4 วางแผนในการบริ ห ารโครงการ กิ จ กรรมทางการศึก ษาและวัฒ นธรรมให้
เหมาะสมกับสถานะของสายการบินแห่งชาติของคนไทย
1.5 วางแผนและดาเนินการในการจัดเก็บ รักษา อนุรักษ์ ทรัพย์สินทางด้ านศิลปะ
และภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจาในปั จจุบนั -อดีต ของบริ ษัทการบินไทย ฯ ให้ เป็ นระบบและ
สมบูรณ์แบบ
1.7 สร้ างบุคลากรภายในหน่วยงานให้ มีความรู้ ความสามารถ รองรับพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.8 วางแผนในการจัดทางบประมาณให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทการ
บินไทย ฯ
1.9 ดาเนินแผนงานในการหารายได้ เพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน
1.10 จัด ท าแผนการบริ ห ารจัด การทางด้ า นระบบข้ อ มูล และระบบบุค คลให้ มี
ศักยภาพเพิ่มขึ ้น
1.11 วางแผนสร้ างระบบข้ อมูลสารสนเทศให้ สมบูรณ์
1.12 จัดทาระบบประกันคุณภาพให้ สมบูรณ์
2. เป้าหมายการดาเนินงาน
2.1 พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทยไปสู่ความเป็ นเลิศทางภูมิปัญญาด้ านธุรกิจการ
บิน และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ต้นแบบในยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู้ในทศวรรษที่ 21
2.2 กิจกรรมของหน่วยงานต้ องเป็ นที่ยอมรับของสังคมภายในบริ ษัทการบินไทย ฯ
และสังคมภายนอก รวมถึงกลุม่ สายการบินพันธมิตร สตาร์ อะไลแอนซ์
2.3 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ ที่ ส มบูร ณ์ แ บบ เป็ น มาตรฐานสากลทัง้ ระบบและบุค ลากร
ภายในปี พ.ศ. 2560
2.4 ศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ธุรกิจการบินพาณิชย์ของประเทศไทย และเป็ นผู้นาสห
วิทยาการทางอาคันตุกะสัมพันธ์ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอุตสาหกรรมการบิน
2.5 ระบบการสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย ต่อผลงานที่จดั แสดง
คุณค่าและทรัพยากรทางวัฒนธรรมขององค์กร ฯ เป็ นมาตรฐานและได้ การรับรองจากหน่วยงาน
สาคัญภายนอก
2.6 การยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
3. การบริหารองค์การและระบบโครงสร้ างการบริหาร
3.1 การจัด ท าโครงสร้ างหลัก ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ สามารถรองรั บ แผนงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เคลื่อนตัว และคล่องตัว
3.2 การแต่งตังคณะกรรมที
้
่ปรึ กษาและคณะกรรมการประจาพิพิธภัณฑ์ ฯ เพื่อ
ตรวจสอบและร่วมตัดสินใจในแผนงานต่าง ๆ
3.3 การดาเนินงานภายใต้ ระบบประกันคุณภาพ ที่เอื ้อต่อการตรวจสอบองค์กร
ภายในและผ่านหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบแบบคูข่ นาน
3.4 การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านและแผนงานโครงการ ฯ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล
ป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ
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3.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ ในระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรองค์การ
4. การบริหารบุคคล
4.1 จัดวางโครงสร้ างกาลังคนให้ มีบทบาทหน้ าที่ตรงกับสมรรถนะ
4.2 วางแผนการพัฒ นาระบบมาตรฐานความก้ าวหน้ า ที่ ส่ง เสริ ม บุค คลให้ มี
สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างชัดเจน
4.3 ออกแบบแผนงานโครงการอบรมและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล้ องกั บ
พัฒนาการด้ านเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อการปรับใช้ ในระบบการบริ หารทรัพ ยากร
มนุษย์
5. การบริหารโครงการ
5.1 จัดวางกรอบแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติก าร
ประจาปี (25 - -) ที่สอดคล้ องกับดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จที่กาหนดขึ ้น โดยมีสถาบันหรื อองค์การที่มี
ความชานาญด้ านการบริหารโครงการให้ คาปรึกษาชี ้แนะ
5.2 สร้ างแผนงานโครงการที่ มี ความส าคัญที่ สุด เช่น งานการประชุม วิ ช าการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ งานนิทรรศการเผยแพร่ งานวิจยั ด้ านธุรกิจการบินและสหวิทยาการ
วิจยั ในอุตสาหกรรมบริ การ ฯลฯ ตลอดจนงานปฏิญญาความร่ วมมือกับกลุ่มพันธมิตร สายการบิน
สตาร์ อะไลแอนซ์
5.3 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรการบินพลเรื อน และองค์การพิพิธภัณฑ์
การบินสากล ในการจัดทาโครงการที่ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าด้ านอุตสาหกรรมการบินของไทย เช่น
ชุดโครงการบริ หารทรัพยากรอุตสาหกรรมการบินแห่งเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั การแข่งขันประกวดด้ านนวัตกรรมการบริ การในกลุม่ ธุรกิจสายการ
บินในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
5.4 จัดวางแผนงานที่จะสนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์มีแรงบันดาล
ใจในการขับเคลื่อนโครงการสูส่ าธารณะจากการจัดนิทรรศการผลงานวิจยั โดยการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อมวลชนทางสังคมและเวบไซต์ของบริษัท อย่างมีคณ
ุ ภาพและสมศักดิศ์ รี
5.5. จัดวางแผนงานในการติดตามวัดผลการปฏิ บัติงานและองค์ การ จึงมี การ
กาหนดมาตรวัดรายงานผลตามมาตรฐานการดาเนินงานทั่วไป โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี ใ้ น
ภาพรวม จาแนกเป็ น 7 ตัวบ่งชี ้ (ควรมี) คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และนโยบาย 2)
การวิ จัย 3) การบริ การวิ ช าการแก่ สัง คมและองค์ กรธุ รกิ จ การบิ น 4) การท านุบ ารุ ง ศิ ลปะและ
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วัฒนธรรม 5) การบริ หารและการจัดการ 6) การเงินและงบประมาณ และ 7) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
6. การบริหารอาคารสถานที่และพื ้นที่
6.1 จัดแบ่งภาระหน้ าที่ในการดูแลพิพิธภัณฑ์ ฯ อย่างชัดเจน โดยจะต้ องควบรวม
ภายใต้ การดูแลของผู้บริ หารและกรรมการประจาพิพิธภัณฑ์อย่างเอกเทศ ไม่เกี่ยวข้ องกับคณะ
ผู้บริหารดูแลอาคารที่ใช้ ดาเนินงานประจาของแผนกงานอื่น
6.2 จัดแบ่งกาลังคนให้ สามารถทางานในพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 วางแผนในการใช้ พื ้นที่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อพื ้นที่จดั สรรเพื่อการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ
6.4 จัดจ้ างบริ ษัทที่ดแู ล บารุงรักษาพื ้นที่จดั สรรเพื่อการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.5 ร่วมมือกับหน่วยงานที่บริ หารอาคารสถานที่และพื ้นที่อื่น ๆ ของบริษัทการบิน
ไทย ฯ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารและสานักงาน
6.6 จัดทาโครงการนิทรรศการต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับพื ้นที่อย่างมีคณ
ุ ค่า
6.7 จัดจ้ างบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สิน และพื ้นที่อย่างเข้ มแข็ง
6.8 จัดสรรพื ้นที่หรื อคลังจัดเก็บผลงานตามหลักการการจัดเก็บงานที่มีคณ
ุ ภาพ
7. การบริหารและวางแผนทางด้ านวัตถุ ครุภณ
ั ฑ์ และเทคโนโลยี
7.1 จัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่ องมือที่ทนั สมัยที่มีคณ
ุ ค่าในการบริการ / กิจกรรม
7.2 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นอุปกรณ์ทางศิลปะมารองรับการแสดงผลงานของศิลปิ น /
7.3 ดูแลรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของพิพิธภัณฑ์ ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างยาวนาน
7.4 วางแผนทางด้ านสื่อเทคโนโลยี
ขัน้ ตอนที่ 4: การจัดการงบประมาณในการบริหารและพัฒนาหน่ วยงาน
“งบประมาณ” เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารและพัฒนาหน่วยงานตามแผนงานและ
กาลังเงินที่มีให้ สอดคล้ องกับแบบแผนงบประมาณของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ที่วางไว้ โดยที่
หน่วยงานต้ องพยายามใช้ จา่ ยและจัดสรรงบประมาณให้ เกิดประสิทธิผลไปสูโ่ ครงการที่จาเป็ นหรื อ
เป็ นโครงการลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าของหน่วยงาน
การนาเอางบประมาณมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์ให้ บรรลุตาม
แผนเบ็ดเสร็ จย่อมประกอบด้ วยการดาเนินงาน 3 ขันตอน
้
คือ การจัดเตรี ยม การอนุมตั ิ และการ
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บริ หาร ดังนัน้ การบริ หารงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยงานของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ต้ อง
ยึดหลักของความโปร่งใส เป็ นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดตัง้ ฯ จะริ เริ่ มการดาเนินงบประมาณในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย ด้ วยงบลงทุนประมาณ XXX, XXX, XXX บาท โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณ
รายจ่ายในการลงทุน รายรับ/รายจ่าย ต่อปี และระยะเวลาคืนทุน ดังนี ้
1. แหล่งที่มาของงบประมาณ
1.1 งบประมาณประจาปี (THAI)
1.2 งบประมาณจากองค์การภายนอก (GOVERNMENT)
1.3 เงินช่วยเหลือสนับสนุนจากเครื อข่ายพันธมิตรการบินสากล
1.4 รายได้ จากการดาเนินโครงการ
1.5 เงินบริจาค
2. รายจ่ายในการลงทุน
2.1 งบลงทุนคงที่
2.1.1 ค่า ที่ ดิ น จ านวน 2 ไร่ (8, 774 ตารางเมตร) ราคาประเมิ น ต่ า สุด
โดยประมาณ XX,XX,XXX บาท
2.1.2 ค่าก่อสร้ างอาคาร XX,XXX,XXX บาท
2.1.3 ค่าเครื่ องมือสิ่งอานวยความสะดวกและครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร ค่า
ตกแต่งอาคาร และค่ายานพาหนะ XX, XXX, XXX บาท
2.1.4 ค่าสิ่งสาธารณูปโภค X,XXX,XXX บาท
2.1.5 งบลงทุนคงที่ทงสิ
ั ้ ้น XXX, XXX, XXX บาท
2.2 งบดาเนินการต่อปี
2.2.1 ค่าต้ นทุนสินค้ าของที่ระลึก XX, XXX, XXX บาท
2.2.2 เงินค่าจ้ างของบุคลากร X, XXX, XXX บาท
2.2.3 ค่าต้ นทุนวัสดุบริการสารสนเทศ XX, XXX บาท
งบดาเนินการต่อปี ทงสิ
ั ้ ้น XX, XXX, XXX บาท
2.3 งบกึ่งแปรผันต่อปี
2.3.1 ค่าไฟฟ้า
XXX, XXX บาท
2.3.2 ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ
XXX, XXX บาท
2.3.3 ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองประจาสานักงาน XXX, XXX บาท
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2.3.4 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
XXX, XXX บาท
2.3.5 ค่าโทรศัพท์
XX, XXX บาท
2.3.6 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
XX, XXX บาท
2.3.7 ค่าน ้าประปา
XX, XXX บาท
2.3.8 ค่าเช่าโทรคมนาคม
XX, XXX บาท
2.3.9 ค่าไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์
XX, XXX บาท
งบกึ่งแปรผันต่อปี
XXX, XXX บาท
สรุปงบประมาณ
ก. งบลงทุนคงที่
XXX, XXX, XXX บาท
ข. งบดาเนินการต่อปี
XX, XXX, XXX บาท
ค. งบกึ่งแปรผันต่อปี
XXX, XXX บาท
รวมยอดเงินทังสิ
้ ้น
XXX, XXX, XXX บาท
3. รายรับต่อปี (ส่วนของรายได้ พิพิธภัณฑ์ ฯ) XX, XX, XXX บาท
4. รายจ่ายต่อปี (งบดาเนินการ)
XX, XXX, XXX บาท
5. ระยะเวลาคืนทุน
คานวณจาก (Return on Investment-ROI)
ผลตอบแทนการลงทุน =
กาไรเฉลี่ยต่อปี (8 ปี ) X 100
เงินลงทุนกาไรเฉลี่ยต่อปี คงที่
=
XX, XXX, XXX คูณด้ วย 100
XXX, XXX, XXX
=
XX.00 %
ต่อปี
6. จุดคุ้มทุน (Break Event Point-BEP)
=
ต้ นทุนคงที่
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย
ในการคานวณหาจุดคุ้มทุนจากการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยคิดคานวนจาก
จานวนผู้เข้ าชม การจาหน่ายของที่ร ะลึก และการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ ผลการเปรี ยบเทียบด้ านรายรับ
กับด้ านรายจ่าย มีจานวนเงินเท่ากัน ดังรายละเอียดแสดงในตารางดังนี ้
ตารางที่

แสดงจุดคุ้มทุนในการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ค่าเข้ าชม)
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ลาดับที่

รายการ

คนละ
(บาท)
40
20
60
30
50

ตังเป้
้ า
ปี ละ (คน)
40, 000
60, 000
6, 000
2, 000
20, 000

รายได้ ปีละ
(บาท)
1, 600, 000
1, 200, 000
360, 000
60, 000
1, 000, 000

ทุน
(บาท)
1
ผู้ใหญ่
X, XXX,
2
เด็ก
XXX
3
ชาวต่างชาติ
X, XXX,
4
(ผู้ใหญ่)
XXX
5
ช า ว ต่ า ง ช า ติ
X, XXX,
(เด็ก)
XXX
ค่าบริ การ
X, XXX,
(ทดลองฝึ ก
XXX
เครื่ องบินจาลอง)
X, XXX,
XXX
ตารางที่ แสดงจุดคุ้มทุนในการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ค่าบริ การสารสนเทศ)
ลาดับที่
รายการ
ราคาขาย /
ทุน
กาไร /
ทุน
หน่วย
หน่วยละ
หน่วย
(บาท)
(บาท)
1
สาเนาเอกสาร
1
.60
.40
XXX, XXX
2
สมาชิกห้ องสมุด
100
0
0
1, 035, 600

จุดคุ้มทุน
(แผ่น)
XX, XXX
XX, XXX

ตารางที่
รายการ
(60 รายการ)
สมมุติขึ ้น
(60 รายการ)

แสดงจุดคุ้มทุนในการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ค่าจาหน่ายของที่ระลึก)
รายจ่าย /
จานวน
ราคาขาย /
กาไร /
หน่วยเฉลีย่
(ชิ ้น)
หน่วยเฉลีย่
หน่วยเฉลีย่
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จุดคุ้มทุน
(คน)
XXX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX
XX, XXX

XXX

ตารางที่

X

XXX

XX

แสดงจุดคุ้มทุนในการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ค่าให้ เช่าสถานที่)

จุดคุ้มทุน
(ชิ ้น)

X
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ลาดับ

รายการ

ราคาขาย
/ หน่วย
เฉลีย่
ต่อปี
(บาท)

จานวน

1
2
3
4
5
6

หอประชุม
ร้ านอาหาร / ภัตตาคาร ฯ
ร้ านค้ า
ร้ านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯ
ลานเอนกประสงค์
ห้ องบรรยาย

200, 000
60, 000
96, 000
80, 000
10, 400
3, 000

1
4
2
10
20
1

ตารางที่
ลาดับ

1
2
3

รายการ

วารสาร ฯ
สมาชิก ฯ
ค่าอบรม
กิจกรรม

รายได้ ตอ่ ปี
(บาท)

XXX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX
XX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX

ทุนค่า
ก่อสร้ าง
พื ้นที่
(บาท)

X, XXX,
XXX
XXX, XXX
X, XXX,
XXX
XXX, XXX
XXX, XXX
X, XXX,
XXX

แสดงจุดคุ้มทุนในการให้ บริ การของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(รายได้ อื่น)
ราคาขาย / สินค้ าและ รายได้ ตอ่ ปี
ทุนต่อปี
หน่วย
ผลิตภัณฑ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การบริ การ
(จานวน/ปี )
50
XX, XXX X, XXX,
X, XXX,
500
X, XXX
XXX
XXX
800
XXX XXX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX
XXX, XXX

7. ระยะเวลาคืนทุน
กาไรสุทธิ

จุดคุ้มทุน
BEP
(ปี )

XX.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX

จุดคุ้มทุน
BEP

0.XX เล่ม
0.XX คน
0.XX คน

= รายรับ – รายจ่าย
= xx, xxx, xxx – xx, xxx, xxx = 17, 616, 960 บาท
กาไรสุทธิ (เพิ่มขึ ้น 5% / ปี )
= xx, xxx, xxx X x =
xxx, xxx บาท
100
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กาไรสะสม/ปี
= กาไรสะสม + กาไรสะสมในปี ถดั ไป
ระยะเวลาคืนทุน
= กาไรสะสม – งบลงทุนคงที่
หมายเหตุ : กาไรสะสมที่ได้ รับในปี ใด เท่ากับ หรื อ มากกว่า งบลงทุนคงที่ ของปี นนคื
ั ้ อ ปี ที่คืนทุน
งบลงทุนคงที่
= xxx, xxx, xxx บาท
กาไรสะสมในปี ที่ (8) = xxx, xxx, xxx บาท
ดังนัน้ โครงการ ฯ มีกาหนดระยะเวลาคืนทุน (ภายใน 8 ปี ) ดังแสดงในตารางตัวอย่าง

ปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ ( ) แสดงจานวนปี รายรับ รายจ่าย กาไรสุทธิ กาไรสะสม และ
ระยะเวลาคืนทุนของพิพิธภัณฑ์ ฯ
กาไรสะสม
หมายเหตุ
รายรับ
รายจ่าย
กาไรสุทธิ
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx

xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx

xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx

xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xx, xxx, xxx
xxx, xxx, xxx
xxx, xxx, xxx
xxx, xxx, xxx

*จุดคุ้มทุน

จากตารางที่ ( ) แสดงให้ เห็นว่าระยะเวลาคืนทุน หรื อ จุดคุ้มทุน (ในปี ที่ 8) โดย
คานวณจากกาไรสะสม XXX, XXX, XXX บาท นาไปหักจากค่าใช้ จ่ายในการลงงบทุน XXX, XXX,
XXX บาท ดังนัน้ รายรับและรายจ่าย มีจานวนของอัตราเพิ่มขึ ้นของรายได้ ตอ่ ปี ร้ อยละ 5 %
ขัน้ ตอนที่ 5: วิธีการวัดผลและทดสอบผลการดาเนินงาน
ตังแต่
้ ทศวรรศที่ 1990 ประเทศไทยและนานาชาติ ได้ นาวิธีการวัดผลสมัยใหม่ตาม
แนวคิดของ Robert Kaplan แห่ง Business Harvard School และ David Norton เรี ยกว่า Balance
Scorecard (BSC) เป็ นระบบบริ หารที่ไม่ได้ ม่งุ เพียงแค่การวัดผลเท่านัน้ แต่ยงั สนับสนุนองค์กรได้
เห็นภาพวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ อย่างชัดเจน โดยใช้ ข้อมูลทางการเงินสาหรับสร้ างมูลค่าในอนาคต
และให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบทางกิจการ ได้ แก่ ลูกค้ า ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ /บริ การ พนักงาน
กระบวนการ และนวัตกรรม เป็ นต้ น
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วิธีการวัดผลและทดสอบผลการดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ ฯ สามารถเชื่อมโยงเครื่ องมือประเมินวัดผลการดาเนินงานแนวใหม่กับกล
ยุทธ์องค์กรเดิม คือ การมุง่ สูอ่ งค์กรความเป็ นเลิศ โดยสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าที่จะมา
ใช้ บริ การเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ โดยประเมินความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ และจาแนก
สาเหตุหลักของปั ญหา เพื่อดาเนินการแก้ ปัญหาและวิเคราะห์องค์ประกอบหลักที่สนับสนุนความ
เป็ นเลิ ศในด้ านการบริ หารพิพิ ธ ภัณฑ์ ที่จ ะก่อตัง้ ขึน้ ในอนาคต โดยประเมิ น หรื อทดสอบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ฯ แบ่งเป็ น 5 วิธี ดังนี ้
1. เสียงสะท้ อนจากผู้ใช้ บริ การ/ลูกค้ า (The Customer Voice) เป็ นการประเมินความ
ต้ องการและความคิดเห็นของ พนักงาน ผู้ใช้ บริการ และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียกับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
รวมถึงการติดตามข้ อมูลด้ านการบริ หารพิพิธภัณฑ์อื่น โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดและลาดับความสาคัญของงานบริ การที่ผ้ เู ข้ าชมพิพิธภัณฑ์ต้องการมากที่สุด
ทัง้ นี ้ ผลการวิ จัย สามารถน ามาวิ เ คราะห์ จ าแนกส่ ว นของลู ก ค้ าที่ ม าใช้ บริ ก าร (Customer
Segments) เพื่อให้ หน่วยงานของโครงการ ฯ ได้ กาหนดปั จจัยทางคุณภาพที่สามารถตอบสนองให้
ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์แต่ละกลุ่มเกิดความพึงพอใจตามลาดับความสาคัญที่วิจยั ได้ (Priorities) : การ
ใช้ แบบสารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ และการจัดเก็บข้ อมูลของกลุม่ เป้าหมาย
2. ความเป็ นเลิ ศ ทางกระบวนการ (Process Excellence) เป็ นการประเมิ น
ความสามารถในกระบวนการดาเนินงานตามแผนโครงการ (Process Capability) และความพึง
พอใจของผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนาผลข้ อมูลเหล่านันมากประกอบการตั
้
ดสินใจใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล: โครงการต่าง
ๆ ที่มอบหมายให้ กบั ฝ่ ายงานของพิพิธภัณฑ์ ฯ ได้ ดาเนินการตามกรอบการดาเนินโครงการ เป็ นต้ น
3. การบริ หารสมรรถนะ (Performance Management) เป็ นการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ิงานในช่วงระยะเวลาที่กาหนดเทียบกับระดับเป้าหมายที่ วางไว้ โดยนาผลข้ อมูลการ
วิเคราะห์การบริหารสมรรถนะของหน่วยงานประกอบกับข้ อมูลหลัก เพื่อการปรับปรุงกระบวนการที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึน้ กว่า เดิม คื อ วัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุท ธ์ (Strategic Objective) แผนที่ ก ลยุทธ์
(Strategy Map) และ ดัชนีชี ้วัดความสาเร็จ (Key Performance Indicator)
4. การคัด เลื อ กโครงการ (Project / Initiative Selection) เป็ น การน าผลข้ อ มูล การ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กาหนดเทียบกับระดับเป้าหมายที่ วางไว้ โดยกาหนด
รายละเอียดสิ่งที่ต้องปรับปรุ ง (บางโครงการ) และ ลาดับความสาคัญแต่ละโครงการ (Prioritized
Project) เทียบกับวัตถุประสงค์หลักทางกลยุทธ์
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5. การด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง (Project / Initiative Execution) เป็ น การประเมิ น
กระบวนการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายองค์กรแห่งการรู้ที่
ทันสมัย โดยใช้ มาตรวัดเป็ นเครื ่องมื อติ ดตามประเมิ น ความสาเร็จตามรอบเวลาที่จะต้ องสอดคล้ อง
กับกลยุทธ์ ขององค์กร เชื่อมโยงทุกระดับตังแต่
้ ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับฝ่ ายงาน และระดับองค์กร
ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และฝ่ ายงานเกี่ยวข้ อง
จะต้ องเร่งดาเนินการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
การสร้ างมาตรวัดความสาเร็จ (KPIs–Key Performance Indicator)
เพื่อให้ ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ กาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของการดาเนินงานที่จะเป็ นเครื่ องมือในการ
บริ ห ารงานและการตัด สิ น ใจของฝ่ ายบริ ห าร ตลอดจนเป็ น ข้ อ มูล ที่ แ สดงถึ ง สมรรถนะในการ
ดาเนินงานในแต่ละปี งบประมาณ บนฐานแนวคิด Balance Scorecard (BSC) ดังแสดงในตาราง
ตารางที่

มุมมอง

ตารางที่ ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015)
คาจากัดความ
ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย

ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

1. จานวนผลงานเชิงวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ ใน
ซึง่ มองเห็นและรับรู้ได้
เชิ งพาณิ ชย์ และเชิ งสั ง คม
ชัดเจน
ผลงานวิจัยที่เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
2. จานวนบทความที่ได้ รับ จ านวนบทความที่ ไ ด้ รั บ การ
การตีพิมพ์ใน
ตี พิ ม พ์ ใ นว ารสารวิ ช าการ
วารสารวิชาการนานาชาติ นานาชาติที่อยูใ่ น

หน่วยนับ

100

ผลงาน

50

บทความ

312

มุมมอง

ตารางที่ ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015)
คาจากัดความ
ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย

หน่วยนับ

พันธมิตร
กระบวนการภายใน
ความสามารถขององค์กร

3. จานวนโครงการที่ร่วมมือ
กับเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยและ
นานาชาติ

จ านวนโครงการทั ง้ ใหม่ แ ละ
ต่ อ เนื่ อ งที่ มี ก ารร่ วมงานใน
ลัก ษณะหุ้ นส่ ว นในระดับ นิ ติ
บุ ค ค ล (Formal Agreement)
เช่ น งบประมาณ อุ ป กรณ์
สถานที่ และบุคลากร

5

โครงการ

4. ร้ อยละของโครงการส่ง
มอบรายงาน
ความก้ าวหน้ า

ร้ อยละของจานวนโครงการทีส่ ง่
รายงานความก้ าวหน้ า ต่ อ
จานวนโครงการทังหมด
้
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ง า น บ ริ ก า ร
สนับสนุน
เพิ่ ม จ านวนโครงการหรื อ ชุ ด
โครงการภายใต้ การบริ หารของ
ฝ่ ายงานรั บ ผิ ด ชอบที่ อ งค์ ก ร
คาดหวังสูงกว่าปี ก่อน
ร้ อยละของความก้ าวหน้ าโดย
เฉลี่ยของโครงการ e-HR, ERP,
ECM ตามแผนโครงการ

80

ร้ อยละ

80

ร้ อยละ

5

ร้ อยละ

100

ร้ อยละ

10

ร้ อยละ

5. ร้ อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ
6. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
โ ค ร ง ก า ร ที่ ฝ่ า ย ง า น
รั บ ผิ ด ชอบได้ ท าส าเร็ จ
ตามแผนยุทธศาสตร์
7. ร้ อยละของความก้ าวหน้ า
โดยเฉลีย่ e-HR,
enterprise resource
planning (ERP),
enterprise content

management (ECM)
เพิ่ ม จ านวนบุคลากรที่มี ระดับ
8. ร้ อยละของจานวน
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม ที่ อ ง ค์ ก ร
บุคลากรที่มี
คาดหวังสูงกว่าปี ก่อน
ความสามารถตาม
มาตรฐานของ
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มุมมอง

ตารางที่ ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
(ปรับปรุงจาก สวทช. 2551 และ Balance Scorecard Institute, 2015)
คาจากัดความ
ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย

หน่วยนับ

Competency เฉลี่ย
เพิ่มขึ ้น

การเงิน

9. ร้ อยละของเงิ น รายได้ ที่
เกิ ด จากความสามารถ
ของ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ เที ย บ
กั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
อนุมตั ิจากองค์กร ฯ
(จานวนเงิน/บาท)

การบริ หารการเงินและจัดการ
สิ น ท รั พ ย์ /ท รั พ ย า ก ร ท า ง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิ ท ธิ ผล
และประสิทธิภาพ

10

ร้ อยละ

กล่าวโดยสรุป มาตรวัดที่แสดงดังตารางมีบทบาทสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรที่มงุ่ ติดตาม
ประสิทธิผลและวิเคราะห์แนวโน้ มเพื่อสนับสนุนการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ (Strategic
Execution and Action Plan และ KPI เป็ นเครื่ องมือบริ หารทรัพยากรวัฒนธรรมที่สนับสนุนการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ซึ่งผู้บริ หารโครงการจาเป็ นต้ องศึกษาแนวทางการพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จ
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ ฯ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ที่สนับสนุนให้
พิพิธ ภัณ ฑ์ บริ ษัทการบินไทยเกิ ดความได้ เปรี ยบในการแข่งขั น โดยฝ่ ายงานบริ หารและธุ รการ
(สานักงานเลขานุการ) จัดทารายงาน “ผลติดตามการดาเนินงาน” อย่างเป็ นระบบ แบ่งเป็ น 3 วิธี
ดังนี ้
1. ตารางแสดงดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จ (Key Performance Indicator) เป็ นมาตรวัดใน
การติดตามขอบเขตปัญหาและระดับความสาเร็จ/ประสิทธิผลจากการดาเนินงาน
2. รายงานตามสายงาน (Functional Report) เป็ นการเรี ยบเรี ยงข้ อมูลรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตามสายงานประจาวัน เพื่อใช้ ตดิ ตามความสาเร็จในการดาเนินงานของหน่วยงานในแต่
ละฝ่ าย
3. รายงานพิ เ ศษ (Exception Report) เป็ น การเรี ย บเรี ย งรายงานติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับกฏเกณฑ์และข้ อบังคับใช้ ทางธุรกิจ/หลักการด้ านการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
อาจจะมี วิ ธี ก ารบัน ทึ ก ด้ วยระบบการน าเสนอกราฟแสดงรายงานผลประจ าวั น (Routine
Reporting) เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ และสร้ างความสะดวก
แก่ผ้ ปู ระเมินผลการดาเนินงาน
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ตอนที่ 3 การประยุกต์ ใช้ รูปแบบโครงการ
รูปแบบฯ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจาเป็ นต้ องพิจารณาสิ่งสาคัญ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. เงื่อนไขของโครงการ
2. มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
3. การประเมินผล
1. เงื่อนไขของโครงการ
1.1 ผู้ให้ บริ การ ประกอบด้ วย บุคคลากรจากหน่วยงาน จานวน 3 ฝ่ าย คือ สานักงาน
เลขานุการ ฝ่ ายนิทรรศการ และฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน โดยที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ
สาคัญ (DY/8D) ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานแกนนา มีความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการทางกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจของโครงการ ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงาน
บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี และได้ รับสนับสนุน
งบประมาณประจาปี จากสานักงบประมาณ
1.2 ผู้รับบริการ ประกอบด้ วย ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย 3 ประเภท ดังนี ้
1. เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา เด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี ค่าบริการเข้ าชม คนละ 20 บาท
2. ผู้ใหญ่ ค่าบริ การเข้ าชม คนละ 40 บาท ส่วนกรณีของบุคคลวัยเกษี ยณ และ
บุคคลพิการ (ฟรี )
3. ชาวต่างประเทศ ค่าบริการเข้ าชม คนละ 60 บาท
4. หน่วยงาน ในกรณีของ หมู่คณะจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจะได้ รับ
การยกเว้ นค่าบริ การเข้ าชมปกติ แต่ไม่เกี่ยวกับการเข้ าชมในกิจกรรมพิเศษ (นิทรรศการชัว่ คราวพิเศษ) สาหรับกรณี บุคคลและหมู่คณะจากหน่วยงานต่างประเทศ เสียค่าบริ การเข้ าชมในอัตรา
พิเศษ (50 บาท) และจะต้ องทาหนังสือขออนุญาติลว่ งหน้ า (3 เดือน)
5. สมาชิ ก ได้ รับการลดหย่อนค่าบริ การเข้ าชม 50% (หมายรวมถึง กิ จ กรรม
โครงการพิเศษที่มีคา่ บริ การเข้ าชม/การอบรม)
1.3 ผู้บริหาร
เนื่องจากการจัดโครงสร้ างองค์การแบบผสม ซึง่ นาโครงสร้ างส่วนดีตามหน้ าที่ทาง
ธุ รกิ จ และโครงสร้ างตามการตลาดมาประยุกต์ผสมกัน โดยมี การจัดตัง้ บุคคลที่ ประกอบด้ ว ย
หัวหน้ าโครงการและสมาชิก ซึ่งได้ รับการจัดสรรจากฝ่ ายต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อโครงการจัดตัง้ ฯ นี ้
เป็ นการเฉพาะ เมื่อการดาเนินการโครงการเกิดขึ ้น จะให้ ความสาคัญกับงานการตลาดและการ
ตอบสนองความต้ องการและการให้ บ ริ ก ารกับลูก ค้ า สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง
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ทางการแข่งขันได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการกระจายอานาจการตัดสินใจแก่หวั หน้ าโครงการ และ
สามารถวัดผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่ ายได้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ ผู้บริ หารแต่ละฝ่ ายจะต้ องมี
ความรู้ กว้ างขวางในธุรกิจการบินและความรู้ เฉพาะทางพิพิธภัณฑ์ศึกษา เพราะบางครัง้ อาจเกิด
การคานอานาจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และควบคุมให้ การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ มีประสิทธิภาพ
2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
2.1 มาตรการ
1. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่เหมาะสมในการก่อตัง้
2. ลักษณะของพื ้นที่สนับสนุนโอกาสเชิงธุรกิจ
3.การขออนุมตั ิโครงการใด ๆ ดาเนินการภายใต้ นโยบายของบริ ษัทการบินไทย
ผู้รับผิดชอบพื ้นที่ก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ และส่วนกลางในฝ่ ายบริหารอาคารพื ้นที่สาขา
4. รู ปแบบการบริ หารงานเป็ นแบบคณะกรรมการแต่งตังตามกรอบระยะเวลา
้
บริหารโครงการ
5. การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ เป็ นแบบโครงสร้ างจัดการเชิงซ้ อน เพื่อรองรับการ
เติบโตขององค์กร สร้ างความยืดหยุ่นและคล่องตัวด้ านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับกิจกรรมใน
โครงการต่าง ๆ และขอบเขตการบริหารในตาแหน่งหน้ าที่
6. การสรรหาทุนหรื อหุ้นส่วนในโครงการเฉพาะกิจร่ วมทุน อาทิ ศูนย์ทรัพยากร
การเรี ยนรู้เฉพาะทางวิชาชีพการบิน ฯลฯ จากองค์กรพันธมิตรสายการบินที่จะสนับสนุนแหล่งทุน
บุคลากรทางเทคนิคและเครื่ องมือสนับสนุนในด้ านการจัดการเรี ยนรู้
7. การบริ หารงบประมาณรายปี จากรัฐ บาล และเงินทุนหมุนเวี ยนของกิ จ การ
พิพิธภัณฑ์ ฯ เพื่อพัฒนากิจการส่วนธุรกิจและอรรถประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.2 แนวทางปฏิบตั ิ
1. การกาหนดกฏระเบียบในการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์ บริ ษัท ฯ ที่ มี ความเป็ น
สากล
2. การดาเนินงานสอดคล้ องกับ นโยบายและแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ
3. การดาเนินงานสอดคล้ องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ หลักของแผนการบริ ห าร
องค์กรการบินไทย
4. การเผยแพร่เกียรติภมู ิของชาติไทยควบคูก่ บั องค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน
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5. การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ ในระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรองค์การ
6. การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอย่างจากัดให้ เกิดประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ( 25 - ) ที่สอดคล้ องกับดัชนีชี ้วัดความสาเร็จ
8. เป็ นศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้ หรื อ ศูนย์บริ การข้ อมูลข่าวสาร (THAI Learning
Resource Center & Information Services เป็ นพื ้นที่มากกว่า 1000 ตร.ม. สร้ างขึ ้นตามมาตรฐาน
ของพิพิธภัณฑ์ระดับโลก (ระหว่างแหล่งจัดแสดงนิทรรศการและห้ องสมุดควบคู่กับกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ) อยู่ภ ายในอาคารก่ อ ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แบ่ง เป็ น 3 ส่ ว นหลัก คื อ (1) พื น้ ที่ แ หล่ ง กระตุ้น
จินตนาการสร้ างแรงบันดาลใจ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ นิทรรศการถาวร และ นิทรรศการ
หมุนเวียน (2) พื ้นที่แสดงแหล่งค้ นคว้ าเพื่อต่อยอดความคิดสร้ างสรรค์ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ Mini THAI และ (3) แหล่ ง บั น เทิ ง
แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ Products @THAI
9. การประเมินผลของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นประจาทุกปี โดยใช้ หลักเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สร้ างขึ ้นเป็ นของตนเอง เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นหน่วยงานอิสระและสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนรู้ขององค์กร มิใช่หน่วยงานหลักที่ทาหน้ าที่ทางธุรกิจของบริษัทการบินไทย ฯ จึงมีองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
3. การประเมินผล
การประเมินผลโครงการ ฯ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การประเมิ นผลก่อนการด าเนิน โครงการ ฯ เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งครอบคลุมในรายละเอียดเกี่ยวข้ องกับ นโยบาย ปรัชญา กรอบ
แนวคิด สาระส าคัญ ของสารสนเทศจากแหล่ง ข้ อ มูลหลากหลาย การรวบรวมทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม เอกสารอ้ างอิง การศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้ บริ การ/ลูกค้ า) การศึกษากรอบโครงการ
(หลักวิชาการ องค์ประกอบอาคาร และความต้ องการของสังคม)
2. การประเมินผลในระหว่างดาเนินงานโครงการ ฯ เพื่อทบทวนแผนและปรับแผนของ
โครงการ ฯ เป็ นการประเมินด้ านการออกแบบและการก่อสร้ างอาคาร ซึ่งครอบคลุมในรายละเอียด
เกี่ ยวกับ แนวทางการออกแบบอาคารพิพิ ธ ภัณ ฑ์ งบประมาณ เครื่ องมื อ อุป กรณ์ กรอบเวลา
ดาเนินงาน การจัดบุคลากร กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมและภูมิ
ทัศน์โดยรอบโครงการ การประมาณราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ รายการจัดแสดง การตกแต่ง
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ภายในอาคารและวิธีการจัดแสดง การประกวดราคาโครงการ ฯ การติดตังวั
้ ตถุหรื อบรรจุทรัพยากร
ที่จดั แสดง และการผลิตสื่อจัดแสดงนิทรรศการ
3. การประเมินผลรวมเมื่ อสิน้ สุดโครงการ ฯ เพื่อค้ นหาประสิทธิ ผลของการดาเนิน
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนด ซึง่ อาจทาได้ ตามกรอบระยะเวลาทุกระยะของแผนธุรกิจ /แผนการ
ดาเนินงานโครงการ (สันและยาว)
้
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) การดาเนินการโครงการ โดยตรวจสอบการจัด แสดง ระบบการรั กษาความ
ปลอดภัย ระบบการทาบัญชีวตั ถุ และความพร้ อมของบุคลากร
2) การบริ หารงาน โดยประเมินความพึงพอใจผู้เข้ าชม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายงานรับผิดชอบแต่ละแผนก เช่น การรวบรวมและจาแนกทรัพยากรวัฒนธรรม งานทะเบียน
บัญชี งานนิทรรศการ งานสงวนรักษา และการให้ บริการด้ านองค์ความรู้กบั สังคม
ตอนที่ 4 รายละเอียดแผนผังพิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ประกอบด้ วย สถานที่ดาเนินการ
ลักษณะอาคาร
เป็ นศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้ หรื อ ศูนย์บริ การข้ อมูลข่าวสาร (THAI Learning
Resource Center & Information Services เป็ นพื ้นที่มากกว่า 1000 ตร.ม. สร้ างขึ ้นตามมาตรฐาน
ของพิพิธภัณฑ์ระดับโลก (ระหว่างแหล่งจัดแสดงนิทรรศการและห้ องสมุดควบคู่กับกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ) อยู่ภ ายในอาคารก่ อ ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แบ่ง เป็ น 3 ส่ ว นหลัก คื อ (1) พื น้ ที่ แ หล่ ง กระตุ้น
จินตนาการสร้ างแรงบันดาลใจ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ นิทรรศการถาวร และ นิทรรศการ
หมุนเวียน (2) พื ้นที่แสดงแหล่งค้ นคว้ าเพื่อต่อยอดความคิดสร้ างสรรค์ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
THAI Resource Center, THAI ConneXion Bangkok และ Mini THAI และ (3) แหล่ ง บั น เทิ ง
แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ World Kitchen @THAI, The Shop @ THAI และ Products @THAI
ตอนที่ 5 ประโยชน์ ของพิพิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย ประกอบด้ วย ด้ านการศึกษา ด้ านการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และด้ านการเมืองการปกครอง ดังนี ้
5.1 ด้ านการศึกษา
1. เป็ นแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการบิน
2. เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
3. เป็ น สถานที่ เ ปิ ดโอกาสทางการศึก ษาด้ า นวิ ช าชี พ ภัณ ฑารั ก ษ์ แ ละสาขา
อุตสาหกรรมบริ การ (ธุรกิจการบิน) โดยที่นกั ศึกษา นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป สามารถเข้ ามาฝึ กหัด
งานตามข้ อกาหนดของหลักสูตร สถานศึกษาของตนเอง
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4. เป็ นสถานที่รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางด้ าน
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพื่อบริการบนเที่ยวบิน
5. เป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งที่เ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย
5.2 ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
1. เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่ วม
สมัย-ดังเดิ
้ ม
2. เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของ
ลูกเรื อ)
3. เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภาพถ่ายในอดีต-ปั จจุบนั เอกสารสาคัญ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สาหรับการถวายงาน ให้ กบั พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
4. เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภาพถ่ายประวัติความเป็ นมา กิจกรรมสาคัญทางสังคมและ
วัฒนธรรมทังในและต่
้
างประเทศ
5. ก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทการบินไทย ฯ
6. ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ การ และความรับผิดชอบต่อสัง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
7. ก่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา สร้ าง
นวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้ อง
เผชิญปั ญหาทางสังคมและงานบริ การในสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ ความเป็ น
ไทย
8. ก่อให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดีทงภายในและภายนอก
ั้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อีกทังพั
้ ฒนาตนเองทางด้ านความรู้ และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
9. เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
5.3 ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวในด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยบริษัทฯ นาสินค้ า
หัตถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้านการบริการบนเที่ยวบินมาจัดวางจาหน่าย
2. ส่งเสริมการประหยัดด้ านงบประมาณในการจัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน
3. ส่ง เสริ ม แนวความรู้ นวัต กรรมการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ด้ า นการบริ ก ารและ
อาหาร โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพาณิชย์
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4. ส่งเสริ มแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทา
หน้ าที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจบนพื ้นฐานการใช้ องค์ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สมความรู้ทางสังคม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
5. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครื อข่ ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.4 ด้ านการเมืองการปกครอง
1. ส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ ร้ ู เพิ่มพูนความรู้ ในด้ านการบริ หารองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ในระบบการค้ าเสรี และการตลาดสากลทางธุรกิจการบิน
2. ส่งเสริมความเข้ าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริ ษัทการบินไทย ฯ
3. ส่งเสริมให้ เกิดความรักความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
4. ส่งเสริ มให้ บุคลากรรุ่ นใหม่ได้ รับรู้ วัฒนธรรมองค์กรและเรี ยนรู้ แนวทางการ
จัดการ
5. ทาให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กรในอดีต

บทที่ 6
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย และพัฒ นาเรื่ อ ง “รู ป แบบการจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย” มี
สาระสาคัญ สรุปได้ ได้ เป็ น 3 ส่วน คือ 1. สรุปการวิจยั 2. การอภิปรายผล และ 3. ข้ อเสนอแนะ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป คือ การนาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการ
จัดตัง้ และผลการประเมินคุณภาพ “ต้ นแบบชิ ้นงาน” ดังนี ้
1.1.1 เพื่อศึกษาบริ บทองค์กร แหล่งเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต นวัตกรรมและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
1.1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของบุคลากรบริ ษัทการบินไทย ฯ
ที่มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
1.1.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้ องการของกลุ่มผู้บริ หารบริ ษัทการบิน
ไทย ฯ ที่มีความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
1.1.4 เพื่ อวิเ คราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้ชานาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับความ
เหมาะสมของเนื อ้ หาและความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบโครงงาน (Feasibility Study & Project
Analysis) ที่จะเป็ นข้ อเสนอ (โครงร่าง) แนวทางการสร้ างต้ นแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ ฯ ที่มีความ
สอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรมและศักยภาพขององค์กร
1.1.5 เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มูล เชิ ง ทดสอบในความสมบูร ณ์ ข อง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสร้ างรู ป แบบโครงงาน (Test Study to Drafted Project) ซึ่ ง ได้ ผ่ า น
กระบวนการการรับรองจากดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ (Judgemental Approach) สู่การนาเสนอ
ปรับปรุง และขยายผลของ (ร่างต้ นแบบ) ที่พร้ อมจะกาหนดเป็ น (ต้ นแบบ) โครงการ โดยจัดทาเป็ น
คู่มื อ ที่ แ สดงรายละเอี ย ดของโครงการ การวางแผน และแผน ที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง
(Practical Model Plan)
1.2 การดาเนิ นการวิ จั ย ได้ กาหนดแนวทางการเก็ บข้ อมูลวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการทังเทคนิ
้
คเชิงคุณภาพประกอบกับเทคนิคเชิงปริมาณ แบ่งเป็ น 5 ระยะ ดังนี ้
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ระยะที่ 1: สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา โดยเก็บข้ อมูล จาก
แหล่งข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นหลัก แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. การวิจยั เอกสาร (Document Study)
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย กลุ่ม สารสนเทศข้ อมูลที่มี
ความหลากหลายและมีแบบแผนสาคัญร่วมกัน (Maximum Variation & Patterns) ได้ แก่ เอกสาร
ตาราวิชาการ สื่อสนเทศ และงานวิจยั ที่สมั พันธ์กบั หัวเรื่ องวิจยั จานวน 3 กลุม่ คือ (1) รูปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (7 ฉบับ) (2) โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (4 ฉบับ) และ (3) การบริ หารและจัดการ
พิพิธภัณฑ์ (16 ฉบับ)
1.2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผสม
(Mixed Purposeful Sampling) จากดุลพินิจของผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์วตั ถุประสงค์
และเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ที่ได้ จ ากการปริ ทรรศน์ (Judgemental Sampling Objectives) บนฐาน
คติเชิงสาระที่จาเป็ นและพอเพียง เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่า ค่าความจริ งอันหลากหลาย (True Value)
ส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั ได้ พิสจู น์ ตรวจสอบมิตแิ ละขยายมุมมองที่กว้ างขึ ้นต่อการศึกษาสารสนเทศเหล่านัน้
ตามระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Mixed Purposeful Data Base)
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยจัดการข้ อมูลสารสนเทศ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.3.1 ขันจั
้ ดเตรี ยมข้ อมูลเชิงคุณภาพเบื ้องต้ น เป็ นการปริ ทรรศน์ข้อมูล
สารสนเทศที่เก็บไว้ ในศูนย์บรรสารตามปกติในสังคมและองค์กร ฯ โดยการสารวจและตรวจสอบ
ตัวบทวิเคราะห์หรื อเอกสารที่รวบรวมได้ นามาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 6 ด้ าน คือ (1) แหล่งที่มา
แห่งสาระ (2) กระบวนการ (3) ตัว “สาระ” หรื อ “ข้ อความ” (4) วิธีถ่ายทอด “สาร” (5) ผู้รับสาร และ
(6) กระบวนการ “ถอดความหมาย” ของสาร เป็ นต้ น จึงนามาจัดการสถานภาพทางความรู้ และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถื อและความเป็ นไปได้ ของสาระที่ได้ ค้นพบ ก่อนที่จะได้ คุณลักษณะเชิง
ข้ อมูลคุณภาพที่เป็ นไปตามเป้าประสงค์ในขัน้ การจัดเตรี ยม พร้ อมทัง้ ประเมินแบบแผนวิธีการ
จัดเก็บร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ
1.3.2 ขัน้ ลงมื อวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ ง คุณภาพ เป็ นการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่ระบุไว้ ในบทนา (บทที่ 1) โดยตรวจสอบ จาแนกประเภทข้ อมูลและ
คุณลักษณะ เปรี ยบเทียบ ร่ างข้ อสรุ ปและกาจัดข้ อมูลที่ขาดสภาพวิสยั สร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย
พิสจู น์ข้อสรุปแบบอุปนัยสูน่ ามธรรม และสรุปผลการวิจยั เอกสาร
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1.3.3 ขันสรุ
้ ปผล เป็ นการประเมินวิธีการจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศตาม
แบบแผนที่กาหนด เพื่อพิสจู น์ข้อบกพร่องกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ โดยสามารถบรรยายข้ อความ
สารสนเทศและแนววิเ คราะห์ ข้ อ ความหรื อเอกสาร แบ่ง เป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) ใช้ วิธี การเชิ ง
ปริ มาณอย่างเป็ นระบบและเน้ นความเป็ นวัตถุวิสยั แบบอิงกรอบทฤษฎี (2) สารวจแนวความคิดที่
ปรากฏในข้ อมูลสารสนเทศ ไม่พยายามหาความหมายซ่อน และไม่เน้ นการตีความ และ (3) ไม่
พยายามใส่ความคิด ความรู้ สึก ของผู้วิจัยในกระบวนการวิเ คราะห์ เ นื อ้ หา เป็ นต้ น จากนัน้ จึง
ดาเนินการประมวลผลข้ อมูลสารสนเทศที่วิเคราะห์ได้ และสรุ ปผลข้ อเท็ จจริ ง โดยที่พิสจู น์บทสรุ ป
(Trustworthiness) แบบการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) อย่างถี่ถ้วน กับอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะ (Member Checks) พร้ อมตรวจสอบกระบวนการแสวงหาความรู้
จากหลักฐานเหล่านันอย่
้ างสมเหตุผล (Methodological/Logical)
1.4 ประเภทของเครื่ องมือการวิจยั มี 2 ประเภท คือ (1) เครื่ องมือสนับสนุน
การจัดการข้ อมูล ได้ แก่ โน๊ ตบุคบันทึ กข้ อมูล อุปกรณ์ไอแพด และแบบสารวจข้ อมูลสารสนเทศ
และ (2) เครื่ องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้ แก่ ผู้วิจยั เสมือนเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
1.5 วิธีการวิเคราะห์ มี 3 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุปสาระสาคัญ
(2) การสร้ างตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางความคิด และ (3) การสามเส้ าข้ อมูล
2. การกาหนดพื ้นที่ศกึ ษา (Designated Field Study)
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย (อาคาร) สานักงานพื ้นที่อัน
เป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทการบินไทย ฯ ในจังหวัดกรุ งเทพ ฯ (Population) และ คุณลักษณะของ
กลุ่ม ตัวอย่าง แสดงความเป็ นพลวัติขององค์กรการบินไทย กับการอนุรักษ์ สื บสานภูมิปัญญา
วัฒนธรรม เพื่อความยัง่ ยืนในกระแสวัฒนธรรมและบริ บทชุมชนภายในองค์กร ซึ่งจะเป็ นตัวแทน
ของประชากรเป้าหมายที่จะสนับสนุน หรื อหักล้ างแนวคิดที่ใช้ สาหรับยืนยันข้ อสรุปจากผลการวิจยั
ที่ค้นพบท้ ายสุด หรื อ คุณสมบัติและคุณลักษณะครอบคลุมข้ อมูลเชิงลึกที่มีข้อมูลหลัก สถานที่
เหตุการณ์หรื อกระบวนการใดๆ ที่เป็ น “information cases” (Quinn, 2015: 264)
2.2 วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกตัวอย่างศึกษา (พื ้นที่กรณีศกึ ษา) แบบ
ยึดจุดมุ่งหมายของการวิจยั เป็ นหลัก (Purposeful Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาเพาะ 3 สถานที่
ได้ แก่ (1) อาคารสานักงานใหญ่ (เขตจตุจกั ร) (2) อาคารศูนย์ฝึกอบรม (เขตหลักสี่) และ (3) อาคาร
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารบริษัท ฯ (เขตบางพลี)
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยจัดการข้ อมูลสารสนเทศในพื ้นที่กรณี ศึกษา
ทัง้ 3 แห่ง แบ่งเป็ น 9 ขันตอน
้
ดังนี ้
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2.3.1 การออกแบบการศึกษาภาคสนามเฉพาะกรณี
2.3.2 การกาหนดขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษาเฉพาะกรณี
2.3.3 การเลือกประเภทและแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
2.3.4 การพิ จ ารณาความเหมาะสมด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จัย และการ
สารวจเยี่ยมสนามวิจยั
2.3.5 การเลือกวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความเชื่อถือได้
ของข้ อมูลพื ้นที่ศกึ ษาเฉพาะกรณี
2.3.6 การประเมินคุณภาพการออกแบบภาคสนามเฉพาะกรณี
2.3.7 การสรุปผลการวิจยั ภาคสนามเบื ้องต้ น
2.4 ประเภทของเครื่ องมือการวิจัย (1) เครื่ องมือสนับสนุนการจัดการข้ อมูล
ได้ แก่ โน๊ ตบุคบันทึกข้ อมูล อุปกรณ์ไอแพด และแบบสารวจทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรม แบบ
ประเด็นสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักในองค์กร/ภัณฑารักษ์ และ แบบประเด็นสัมภาษณืกลุ่มแบบไม่เป็ น
ทางการ และ (2) เครื่ องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้ แก่ ผู้วิจยั เสมือนเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
2.5 วิธีการวิเคราะห์ มี 2 วิธี คือ (1) SWOT ANALYSIS และ (2) การวิเคราะห์
เนื ้อหา – ในขันตอนที
้
่ (2.3.5) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลักและ
ทาการตรวจสอบร่องรอย (Member Checking & Audit Trial) โดยตรวจสอบความแตกต่าง/คล้ ายคลึง
ของความคิ ด คนใน (Emic) กั บ คนนอก (Ethic) หรื อ การตรวจสอบข้ อมู ล สามเส้ า (Data
Triangulation)
ระยะที่ 2: ส ารวจความคิ ด เห็ น และประเมิ น ความต้ อ งการของกลุ่ ม ประชากร
เป้าหมาย โดยสารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุม่ ประชากรเป้าหมายที่มีความ
คาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย โดยเปรี ยบเทียบจากลักษณะทางประชากร
สถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น เจต
คติ และความเชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนามาบรรยายข้ อเท็จ จริ งที่ปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น
ลักษณะที่พงึ ประสงค์อื่น ๆ และปฏิกริยาที่ตอบสนองที่แท้ จริ งของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลออกมาให้ ได้ มาก
ที่สดุ ดังนี ้
2.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ กาหนดกลุม่ ประชากรศึกษาเพียงแห่งเดียวในระยะ
ที่ 2 คือ บุคลากรของบริ ษัทการบินไทย ฯ โดยจาแนกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ (1) ผู้รับบริการ และ
(2) ผู้ให้ บริการ

324
2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มบุคลากรประจาการในฝ่ ายการบริ การบน
อากาศยานและภาคพืน้ ของบริ ษัทการบินไทย ฯ จานวน 400 คน (Purposive Sampling) และ
กลุ่ม ผู้บริ หารและผู้เ กี่ ยวข้ องในระดับหัวหน้ า หน่วยงานในสายงานบริ การบนอากาศยานและ
ภาคพื ้น จานวน 50 คน (Purposive Sampling)
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.3.1 จัดทาหนังสื อในนามของมหาวิ ทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาตและ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.3.2 ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการเก็บข้ อมู
2.3.3 ดาเนินการส่งเอกสาร
2.3.4 กาหนดวันรับเอกสาร
2.3.5 จัดเตรี ยมข้ อมูลสูก่ ระบวนการวิเคราะห์
2.4 ประเภทของเครื่ องมือการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
2.4.1 เครื่ องมือสนับสนุนการจัดการหลัก ประกอบด้ วย แบบสอบถามสาหรับ
บุคลากรและผู้บริหารบริษัทการบินไทย ฯ (ชุดเครื่ องมือเดียวกัน)
2.4.2 เครื่ องมือทางสถิติ โดยประยุกต์หลักการทางสถิติเบื ้องต้ น ได้ แก่ (1) ร้ อย
ละ (Percentage) (2) ค่า เฉลี่ ย (Mean) (3) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4)
ค่ามัธยฐาน (Median)
2.5 วิธีการวิเคราะห์ โดยการใช้ ชดุ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาเร็จรูปเพื่อสังคมศาสตร์
(SPSS -Statistical Package for the Social Science) ทัง้ ในส่ ว นด าเนิ น การทดสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ องมื อในด้ านความเที่ ยง (Reliability) ได้ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ าของ Cronbach (α = 0.99)
และในด้ านความตรง (IOC) ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์ตงแต่
ั ้ 0.5
ขึ ้นไป และในกรณีที่ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามต่ากว่า 0.5 และเป็ น
หัวข้ อที่มีเนื ้อหาสาคัญ จาเป็ นต้ องนามาปรับปรุง แก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ โดยสารวจความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีระบบ โดยใช้ แบบสอบถามแทนการเรี ยกประชุมในการ
พิจ ารณาให้ ทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัด ตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ ดังนี ้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้ กาหนดกลุ่ม ประชากรศึกษาในระยะที่ 3 คือ ผู้
ชานาญเฉพาะทาง แบ่ง เป็ น 3 ประเภท กล่าวคือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์ (2) นักการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน และ (3) บุคลากรธุรกิจการบิน
3.2 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ผู้ ช านาญเฉพาะทาง (Purposeful
Sampling) จากเกณฑ์ การคัดเลื อกกลุ่ม วิชาชีพ ที่ มี บทบาทสาคัญต่องานพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้ ที่
สะท้ อนปั ญหาเกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้ จานวน 3 กลุ่มเป้าหมาย จานวนทังสิ
้ ้น 15 ท่าน จากเดิมที่
กาหนดไว้ 19 ท่าน คือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์ -5 ท่าน (2) นักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน-5
ท่าน และ (3) บุคลากรธุรกิจการบิน ไทย ฯ-5 ท่าน จานวน 15 ท่าน
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.3.1 จัดทาหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการเก็บ
ข้ อมูล
3.3.2 ดาเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ผู้วิจยั จัดส่งด้ วยตนเอง (รอบที่ 1-4)
3.3.3 กาหนดวันรับเอกสาร
3.3.4 จัดเตรี ยมข้ อมูลสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ตามเดลฟายเทคนิค (รอบที่ 1-4
3.3.5 สรุปผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
3.3.6 ทาการยกร่าง (ต้ นแบบ) โครงงาน ที่เป็ นข้ อสรุปในขันตอนเดลฟายเทคนิ
้
ค
3.3.7 นา (ต้ นแบบ) โครงงานที่ถกู ร่างขึ ้น ไปพบคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ก่อนนาไปเข้ าสูก่ ระบวนการทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องมือที่
เป็ นแนวทางของโครงการจัดตัง้ (ระยะที่ 4)
3.4 ประเภทของเครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ (1) เป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดและเป็ นแบบประเด็นคาถามกว้ าง ๆ ครอบคลุมปั ญหาที่จะศึกษา และผ่านกระบวนการ
วัดค่าความตรงของเครื่ องมือ – รอบที่ 1 และ (2) แบบสอบถามปลายปิ ด (มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ) – รอบที่ 2 และ 3
3.5 วิธีการวิเคราะห์ โดยคานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ ค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยการใช้ ชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาเร็ จรู ปเพื่อ
สังคมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social Science) เพื่อการประมวลผลทางสถิติ
กับคาตอบที่ได้ รับของชุดเครื่ องมือวิจยั สาหรับรอบที่ 2 – 3 โดยอิงการแปลความตามเกณฑ์ในการ
วิ เ คราะห์ ค าตอบของผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางทัง้ หมด (มุ่ง ตรวจสอบ “ค่า ระดับ ความคิ ด เห็ น
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สอดคล้ อง/ไม่ส อดคล้ อง” จากค่ามัธ ยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ – Delphi Technique)
ก่อนนามาปรั บปรุ ง แก้ ไ ข ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกันกับคาแนะนาของที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะ ก่อนเข้ าสูก่ ารวิจยั ระยะที่ 4
ระยะที่ 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ โดยทดสอบความสมบูรณ์ เชิง
รายละเอียดในองค์ประกอบของ “ร่างต้ นแบบ” โครงงานที่พฒ
ั นาขึ ้น จากผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้ อมูลความเป็ นไปได้ ในการดาเนินโครงการ (ระยะที่ 3) โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5
ท่าน (N = 5) ได้ อนุเคราะห์เวลาในการตรวจสอบ วิพากษ์ และรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” ซึ่งทุกท่านจะมี
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการดาเนินโครงการ ฯ เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นาประเด็นข้ อบกพร่ องที่
ยังคงมีอยูน่ ามาปรับปรุงและแก้ ไขให้ เกิดเป็ น “ต้นแบบ ชิ้ นงาน” ที่มีความเหมาะสมและความเป็ นได้
สูงใน “รูปแบบโครงการ ฯ” และเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นาผลข้ อมูลเชิงทดสอบเป็ นแนวทางนาร่ องที่จะสร้ าง
กลยุทธ์การบริหารจัดการโครงการ ฯ บรรจุไว้ ในแผนงานของรูปแบบการจัดตัง้ ฯ
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ กาหนดกลุ่ม ประชากรศึกษาในระยะที่ 4 คือ ผู้
ชานาญเฉพาะทาง แบ่งเป็ น 3 ประเภท กล่าวคือ (1) บุคลากรภัณฑารักษ์ (2) นักการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน และ (3) บุคลากรธุรกิจการบิน หรื อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เงื่ อนไข หรื อความชานาญ
พิเศษ โดยตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่กาหนดไว้
4.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวนทังสิ
้ ้น 5 ท่าน ได้ แก่ ภัณฑารักษ์ ชานาญการพิเศษ (3) นักการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (2)
และบุคลากรชานาญการพิเศษ (1) โดยอาศัยเกณฑ์การคัดเลือกที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1: การจัดเตรี ยมความพร้ อมในการสัมภาษณ์
ขันที
้ ่ 2: การดาเนินการสัมภาษณ์
ขันที
้ ่ 3: การสรุปผลข้ อมูล
4.4 ประเภทของเครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้ วย 2 ประเภท ดังนี ้
4.4.1 แบบฟอร์ ม การสัม ภาษณ์ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน เพื่ อใช้ ประเมิ น รู ปแบบการ
ด าเนิ น งานโครงการ ฯ โดยใช้ ดุล พิ นิ จ ของผู้ท รงคุณ วุฒิ (Open-ended items / Structured or
Standardized Interview Schedule)
4.4.2 แบบฟอร์ มการประเมินคุณภาพที่เป็ นข้ อคาถามสเกลที่ม่งุ วัดระดับคะแนน
ของความคิดเห็นเกี่ ยวกับการดาเนินงานโครงการ ฯ โดยใช้ ดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ค วาม
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เชี่ยวชาญในทฤษฎีนนั ้ ๆ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎีที่นามาใช้ นิยามโครงสร้ าง
องค์ประกอบของคุณ ลัก ษณะที่ มุ่ง วัด และรั บรอง “ร่ า ง ต้ นแบบ” (5 Scale Items/Evaluation
Form or Problem Information Evaluation for the Construct Validity)
4.5 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ มี 2 วิ ธี คื อ (1) การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา และ (2) ชุด โปรแกรม
วิเคราะห์สถิตสิ าเร็จรูปเพื่อสังคมศาสตร์ (SPSS -Statistical Package for the Social Science)
ระยะที่ 5: สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิจยั ได้ กาหนดวิธีการดาเนินงาน
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ปริทรรศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับ “การพัฒนาคูม่ ือการดาเนินงานโครงการ”
2. พัฒนาร่ างคู่มือ “คู่มือการดาเนินงานโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย”
3. น าร่ า งคู่มื อ ฯ ไปขอรั บ ค าปรึ ก ษาและข้ อ แนะน ากับ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
4. ปรับปรุงและแก้ ไขจุดบกพร่อง จึงนาร่างคูม่ ือ ฯ (ฉบับแก้ ไข) ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของรู ปแบบ ฯ โดยใช้ ดุลพินิจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม (การวิจัยระยะที่ 4) เพื่อสร้ างความ
ชัดเจนและมี ความเป็ นปรนัยสอดรั บกั บผลการวิจัย ทัง้ สิ น้ 4 ระยะ โดยลงมื อปฏิ บัติการสร้ าง
(ต้ นแบบ) โครงการ ฯ บรรจุในคูม่ ือการดาเนินงานโครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย
อย่างเป็ นระบบ
5. เสนอผลข้ อมูลรู ปแบบการวิจัยและพัฒนา ฯ (วิทยานิพนธ์ ) ดังปรากฏผลข้ อมูล
รูปแบบ ฯ ในบทที่ 5
1.3 ผลการวิจัย
ในส่วนของผลการดาเนินวิจยั ทังสิ
้ ้น 5 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ระยะที่ 1: สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา
ระยะที่ 1: ผลสารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา เป็ นแหล่งข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพเท่านัน้ ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1. การวิจยั เอกสาร พบว่า 1.1) ความรู้จากสารสนเทศที่สงั เคราะห์ได้ สามารถนาไปสู่
กระบวนการพั ฒ นากรอบความคิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า งเป็ นระบบ (Predetermined
Conceptual Framework) ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน คือ ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ และผลลัพธ์
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1.2) ความรู้จากสารสนเทศที่สงั เคราะห์ได้ นาไปสู่กระบวนการพัฒนากรอบความคิดเชิงทฤษฎี 6
มโนทัศน์ คือ การจัดการพิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการ การบริ หารการตลาด การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ การวิจยั แบบเดลฟายเทคนิค และการพัฒนา “รู ปแบบ” 1.3) ความรู้ จาก
สารสนเทศที่สงั เคราะห์ได้ นาไปสู่การออกแบบแผนการวิจยั ที่เป็ นแบบผสานวิ ธีวิจยั ประกอบด้ วย
5 ระยะ คือ ระยะที่ 1: สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา ระยะที่ 2: สารวจความ
คิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการและวิเคราะห์โครงการ ระยะที่ 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ และ
ระยะที่ 5: สร้ าง (ต้ น แบบ) โครงการ ฯ และเสนอผลการวิ จัย 1.4) ความรู้ จากสารสนเทศที่
สังเคราะห์ได้ นาไปสู่การกาหนดองค์ประกอบต้ นร่างและประเด็นศึกษาดังที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อเก็บข้ อมูลจากกลุ่มผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การ ประกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1:
ข้ อมูล ทั่วไป ตอนที่ 2: ความคิดเห็นในด้ านการด าเนินโครงการจัด ตัง้ ฯ และ ตอนที่ 3: ความ
ต้ อ งการในด้ า นรู ป แบบ ฯ 1.5) ความรู้ จากสารสนเทศที่ สัง เคราะห์ ไ ด้ น าไปสู่ ก ารก าหนด
องค์ประกอบต้ นร่ างและประเด็นศึกษาดังที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยที่เป็ นมิตแิ บบกว้ าง ซึง่ จะต้ องนาองค์ประกอบที่ได้ จากการปริทรรศน์ไป
กลั่น กรองร่ ว มกับ ระยะที่ 3 ประกอบด้ ว ย 2 ลัก ษณะกว้ า ง ๆ ได้ แ ก่ 1. ความคิด เห็ น ในด้ า น
องค์ประกอบหลักของ “ร่างต้ นแบบ ฯ” และ 2. ความคิดเห็นในด้ าน “การบริ หารและดาเนินงาน
ฯ” 1.6) แนวทางการพัฒ นาและตรวจสอบคุณ เครื่ อ งมื อ การวิ จัย โดยที่ พัฒ นาขึ น้ จากกลุ่ ม
นักวิชาการเชิงคุณภาพ อาทิ Guba & Lincoln (1985) สุภางค์ จันทวานิช (2557) สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธ์ (2554) ฯลฯ (ดังแสดงไว้ ในภาคผนวก)
2. การวิจยั ภาคสนาม พบว่า 2.1) บริ บทองค์กรบริ ษัทการบินไทย แหล่งเรี ยนรู้ การ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรม และทรัพยากรวัฒนธรรมของบริ ษัทฯ มีแนวทางการศึกษา แบ่งเป็ น 6
ช่ ว งเวลา คื อ ทศวรรษที่ 2502-2511, 2512-2521, 2522-2531, 2532-2541, 2542-2551 และ
2552-ปัจบุ นั 2.2) กรอบเชิงตัวแปรศึกษาและเชิงองค์ประกอบพื ้นที่กรณีศกึ ษา สามารถเป็ นเกณฑ์
วิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการจัดการ โดยเฉพาะเกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารองค์กร อาทิ Daft (2014) สาคร สุขศรี วงศ์ (2557) ฯลฯ (ดังแสดงไว้ ในภาคผนวก) ซึ่งผู้วิจยั
ได้ กาหนด 4 ด้ าน คือ 1. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (หน่วยงาน)
และบุคคลภายนอก 3. ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 4. แนวทางการอนุรักษ์
และการจัดแสดงทรัพยากรทางวัฒนธรรม และ 2.3) ผลข้ อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1
และ 2 (ภัณฑารักษ์และนักวิชาการด้ านจัดการความรู้ ) ประกอบกับ ความเห็นของบุคลากรปั จจุบนั
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ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาการและครัง้ คราวต่างลงความเห็นว่า ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ฯ (หลักสี่) มี
ความเหมาะสมส าหรั บพัฒนาเป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและตามอัธ ยาศัย รวมทัง้ เป็ นแหล่ง
จัดเก็บ รวบรวมอุปกรณ์ ข้ อมูลทางธุรกิจ ศูนย์ระบบควบคุมการเรี ยนการสอน และงานพัฒนาและ
ฝึ กอบรมหน่วยงานสาคัญ ๆ ของบริ ษัทการบินไทย ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ที่จะสร้ างเป็ นพื ้นที่เฉพาะ
และมีความเป็ นอิสระในการดาเนินงานโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ระยะที่ 2: สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
2.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม
ชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ 2.1.1 กลุม่ ผู้รับบริการ (บุคลากรบริษัท ฯ)
ชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ 2.1.2 กลุม่ ผู้ให้ บริการ (ผู้บริหารบริษัท ฯ)
ชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ 2.1.1 กลุม่ ผู้รับบริการ (บุคลากรบริษัท ฯ / N = 312)
ตอนที่ 1: แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 1.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาข้ อมูลความคิดเห็นและความต้ องการของกลุ่มบุคลากรบริ ษัท ฯ ที่มี
ความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ผลการวิจยั พบว่า ... บุคลากรที่ ร่วม
ตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้ส่วนใหญ่ เป็ นเพศ (หญิง) ร้ อยละ 75.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 58 มี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ94.6 เป็ นบุคลากรบนเที่ยวบิน (กัปตันและลูกเรื อ) ร้ อยละ
67.3 ส่วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ในวิ ชาชี พในบริ ษั ท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี ร้ อยละ 66.3 นอกจากนี ้
บุคลากรดังกล่าว ร้ อยละ 64.7 มีประสบการณ์ ในการเยี่ ยมชม และ มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อง
พิพิธภัณฑสถานมาบ้ าง ร้ อยละ 57.1
ตอนที่ 2: แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
ตอนที่ 2.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (บทนา/ข้ อเสนอโครงการ)
ผลการวิจยั พบว่า ... บุคลากร ฯ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในขัน้
กาหนดร่างของ “บทนา” ที่จะร้ อยความเรี ยงเป็ นอนุเฉทของข้ อเสนอโครงการ โดยปรากฏผลข้ อมูล
ความคิดเห็นของบุคลากร ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน ดังนี ้
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ด้านหลักการและเหตุผล ในเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ดังนี ้
1. โครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย เป็ นภาพลักษณ์แห่งความสาเร็ จ
ของบริ ษัทในอดีตจะทาให้ บุคคลทั่วไปเข้ าใจได้ ม ากยิ่ง ขึน้ ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ ย วข้ อ ง
สามารถบอกเรื่ องราวที่มีคณ
ุ ค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้ าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชีวิตของกลุม่ คนเหล่านันน
้ ามาซึง่ วิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปัจจุบนั
2. เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับศึกษาค้ นคว้ าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่ องราวที่สามารถ
สื่อถึงกิจกรรมทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ยวโยงกับประวัติ
ความเป็ นมาขององค์กร โครงสร้ างการบริ หาร ชีวประวัติบคุ คล ภาพเก่าที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย
วัฒนธรรมและประเพณี ไทยที่ผสานภูมิปัญญาแนวการสร้ างผลิตภัณฑ์ การบริ การอากาศยาน
ศิลปะและเทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน
3. บริ ษัทการบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติที่
จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิถีการบริ การบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่ โลก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล ทัศนศิลป์ ในอากาศ
ยานของบริ ษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้ ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละ
ส่วนงาน
4. พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริ มการศึกษาทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม
ด้านวัตถุประสงค์ ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของข้ อความ
เรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ดังนี ้
1. สร้ างความเพลิดเพลินและสุนทรี ยภาพแก่ประชาชนทัว่ ไป
2. สร้ างความตระหนัก หวงแหน รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรการบิน
ไทย
3. บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุ รกิจขนส่งทางอากาศ และ
อาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
4. ส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริ มที่มีความเหมาะสม
ต่อกลุม่ ผู้รับบริการ
5. บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และ
อาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
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ด้านประโยชน์ของพิ พิธภัณฑ์ ในเกณฑ์ระดับ มาก ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1. การศึกษา
- เป็ นแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการบิน
- เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
- เป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย
- เป็ นสถานที่ เ ปิ ดโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ ภั ณ ฑารั ก ษ์ แ ละสาขา
อุตสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบิน) โดยที่นกั ศึกษา นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป สามารถเข้ ามาฝึ กหัด
งานตามข้ อกาหนดของหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง
- เป็ นสถานที่ รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะทางวิช าชีพ ในศาสตร์ ทางด้ าน
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพื่อบริการบนเที่ยวบิน
2. การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
- เป็ นศูนย์ อนุรักษ์ ภาพถ่ายประวัติความเป็ นมา กิจกรรมสาคัญทางสัง คมและ
วัฒนธรรม ทังในและต่
้
างประเทศ
- เป็ นศูนย์ อนุรักษ์ ภ าพถ่ายในอดี ต -ปั จ จุบัน เอกสารส าคัญ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สาหรับการถวายงาน ให้ กบั พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
- ก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทการบินไทย ฯ
- ก่อให้ เ กิ ดคุณ ธรรม จริ ยธรรม จิ ตบริ การ และความรั บผิด ชอบต่อสัง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
- ก่อให้ เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ ไขปัญหา สร้ างนวัตกรรม
โดยประยุกต์ใช้ ความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้ องเผชิญปั ญหา
ทางสังคมและงานบริการในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
- ก่อให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดีทงภายในและภายนอก
ั้
สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อีกทังพั
้ ฒนาตนเองทางด้ านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
- เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการแต่ง กายไทย (ชุดไทยของ
ลูกเรื อ)
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- เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่วมสมัย ดังเดิ
้ ม
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ส่งเสริ มให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวในด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นาสินค้ า
หัตถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้านการบริการบนเที่ยวบินมาจัดวางจาหน่าย
-ส่งเสริ มแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทาหน้ าที่
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ บนพื น้ ฐานการใช้ องค์ ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์ง าน และการใช้
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ ทาง
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
- ส่งเสริ มแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการบริ การและอาหาร
โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมการประหยัดด้ านงบประมาณในการจัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน
- ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครื อข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
4. การเมืองการปกครอง
- ส่งเสริมให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กรในอดีต
- ส่งเสริมให้ บคุ ลากรรุ่นใหม่ได้ รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรและเรี ยนรู้แนวทางการจัดการ
- ทาให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กรในอดีต
- ส่งเสริมความเข้ าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
- ส่งเสริมให้ เกิดความรักความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
ทัง้ นี ้ บุค ลากร ฯ ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การวางแผนโครงการ ฯ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าชม โดยเฉพาะสาหรับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ น นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เป็ นหลัก และ โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมาก ควรรี บดาเนินการ ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์ระดับ มาก
ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัท
การบินไทย
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ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ผลการวิ จัย พบว่ า ... บุค ลากร ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน “การจัดการโครงการ ฯ” เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลข้ อมูลความต้ องการ
ในประเด็นการจัดการ 4 ด้ าน อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก – ปานกลาง ดังนี ้
3.1.1 สถานที ่และอาคาร บุคลากร ฯ มีความต้ องการให้ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ฯ
(เขตหลักสี่) เป็ นสถานที่ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (สถานที่จะใช้ ในการจัดตัง้ ฯ) อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
มาก สมควรมีการจัดสร้ าง รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ ที่ดดั แปลงจากอาคารเดิมที่มีอยู่ โดยมีการ
ปรับภูมิทศั น์และปรับปรุงสภาพอาคารที่เหมาะสมสาหรับการสร้ างเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ หรื อ อาจเป็ น
อาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นการออกแบบที่ทนั สมัยและเน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ไทย
โดยเฉพาะการจัดเตรี ยม สิ่ งอานวยความสะดวก ที่มีความจาเป็ น เช่น การสร้ างระบบการป้องกัน
อัคคีภยั การจัดเตรี ยมปุ่ มกดลิฟท์สาหรับผู้พิการ และรถเข็นสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
3.1.2 หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ บุคลากร ฯ มีความต้ องการให้ สายกลยุทธ์และพัฒนา
ธุ ร กิ จ (DY/8D-ฝ่ ายพัฒ นาธุ ร กิ จ และโครงการส าคัญ ) มี บ ทบาทส าคัญ กับ การท าหน้ า ที่ เ ป็ น
หน่วยงานแกนนา อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่มี ลักษณะการดาเนิ นงาน แบบพิพิธภัณฑ์องค์กร
หรื อหน่วยงานอิสระภายใต้ สงั กัดหน่วยงานแกนนาของบริ ษัท การบินไทย ฯ และมีหน่วยงานทาง
ราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้ บุคคล เพื่อทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรม ฯ นัน้ มีความ
ต้ องการให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคล ที่มาจากหน่วยงานสาคัญของบริ ษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อานวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่ (DD-D), สาย
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ), สายการพาณิชย์ (DN),
สายการเงินและการบัญชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) –
ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริ หารจัดการความรู้ขององค์กร; DB-DW ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป;
DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สายปฏิบตั ิการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า (DA), การบริ การ
ภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT) อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และ ยังมีความต้ องการให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคล
จากองค์กรภายนอก ที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสม เข้ ามามี ส่ วนร่ วมกับการดาเนินงานและบริ ห าร
โครงการ ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มาก – ปานกลาง
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กล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ ว่า พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็ นหน่วยงานอิสระภายใต้ สงั กัด
หน่วยงานแกนนา คือ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ)
และมี ห น่ว ยงานทางราชการให้ ก ารสนับ สนุน เช่น ส านัก งานบริ ห ารและพัฒ นาองค์ ค วามรู้
(องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บุคลากร ฯ มีความคิดเห็นและ
ความต้ องการสอดคล้ องกัน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ในด้าน งบประมาณและรายได้ มาจากส่วน
งบประมาณหลักจากการสนับสนุนของกรุงเทพ ฯ อยูใ่ นเกณฑ์มากที่สดุ และ แหล่งทีม่ าของรายได้
เสริ ม มี 3 วิธีหลัก คือ (1) ให้ เช่าสื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม (2) จาหน่ายของที่ระลึกและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ และ (3) จาหน่ายบัตรเข้ าชม ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก
3.1.3 การประชาสัมพันธ์ บุคลากร ฯ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
กาหนด ช่องทางการให้ความรู้ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก กับ ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ ผู้นาชุมชน และ กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ทงั ้
ทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็ นลาดับแรก นอกจากนี ้ บุคลากร ฯ ยัง ได้ แสดงความคิดเห็น เกี่ ย วกับ
วิ ธี ก ารประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อประชาสัม พันธ์ ให้ ป ระชาชนเข้ าชมพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี คื อ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว/แผ่นพับ โปสเตอร์ /ป้ายประกาศ วารสาร
และหนังสือเชิญ (ตามลาดับ)
3.1.4 การให้ ค วามร่ ว มมื อ บุค ลากร ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ
วิ ธีการให้ความร่ วมมื อ ในการดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก – ปานกลาง คือ (1) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ ฯ (2) ช่วยในการสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
(3) ช่วยแนะนาแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จาคสิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์ เป็ นมรดกขององค์กร
การบินไทย (ตามลาดับ)
ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.2 ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก
ผลการวิ จัย พบว่ า ... บุค ลากร ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ าน “การออกแบบการจัดแสดง
หรื อสือ่ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ” และ “ความเป็ นไปได้ของการจัดกิ จกรรมทางเลื อก” เพื่อนาไปสู่
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การพัฒนางานจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ และ การส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบของ
กิจกรรมการบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผลงานของสื่อที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ สามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจสาหรับผู้เข้ าชม และความพึงพอใจสูงสุดกับรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ โดย
ปรากฏผลข้ อมูลความต้ องการในภาพรวม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก – มากที่สดุ ดังนี ้
3.2.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.1.1 วิ ธีการทีจ่ ะสนับสนุนการจัดนิ ทรรศการและสือ่ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ฯ ให้เกิ ดความเหมาะสม
พบว่า บุคลากร ฯ มีความต้ องการให้ บริ ษัทการบินไทย ฯ เป็ นฝ่ าย
กาหนดเนือ้ หาจัดแสดงและออกแบบการจัดแสดง โดยที่ ดาเนินการว่าจ้ างเอกชนสร้ างสิ่งที่จะ
นามาแสดง จัดเป็ นวิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้
เกิดความเหมาะสม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก
3.2.1.2 มูลเหตุทีจ่ ูงใจการเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ ฯ
พบว่า บุคลากร ฯ มีความต้ องการให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
รู ปแบบการจัดตัง้ ฯ ให้ เน้ นความสาคัญ เกี่ยวกับด้ านการออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ อันเป็ นมูลเหตุจูงใจที่ กลุ่มผู้รับบริ การเกิดความพึงพอใจสูงสุดเมื่อมีโอกาสเยื อน
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ทุกด้ าน คือ (1) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง
การบริ การและประชาสัมพันธ์ (2) การบริ การและประชาสัมพันธ์ (3) จาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
สิ่งของที่ระลึก (4) กิจกรรมที่มีความบันเทิงและผ่อนคลาย (5) เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง (6) เทคนิคการ
จัดแสดง และ (7) กิจกรรมต่างที่นา่ สนใจ เช่น การแสดง การประกวด การแข่งขัน (ตามลาดับ)
3.2.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์
3.2.1.3 ความเป็ นไปได้ของการจัดกิ จกรรมทางเลือก
พบว่า บุคลากร ฯ มีความต้ องการให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ย วกับ
รู ปแบบการจัดตัง้ ฯ ได้ เน้ นความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านกิจกรรมที่สร้ างสรรค์สาหรับ
กลุ่มผู้รับบริ การที่หลากหลาย โดยที่บุคลากร ฯ มีความเห็นตรงกันกับ ความเป็ นไปได้ ของการจัด
กิ จ กรรมทางเลื อก อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก ทุกด้ าน คือ (1) นิทรรศการ (2) การฉายภาพยนตร์
สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์ (3) สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย และ (4) การแสดง การ
ประกวด การแข่งขัน การสาธิต และ (ตามลาดับ)
2.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม
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ชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ 2.1.2 กลุม่ ผู้รับบริการ (ผู้บริหารบริษัท ฯ / N = 50)
ตอนที่ 1: แสดงผลข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 1.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาข้ อมูลความคิดเห็นและความต้ องการของกลุ่มผู้บริ หารบริ ษัท ฯ ที่มี
ความคาดหวังต่อโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ผลการวิจยั พบว่า ... ผู้บริ หารที่ร่วม
ตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้ส่วนใหญ่ เป็ นเพศ (หญิง) ร้ อยละ 66.7 มีอายุระหว่าง 40 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ
55.6 มีวฒ
ุ ิการศึกษาการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ97.8 เป็ นบุคลากรบนเที่ยวบิน
(กัปตันและลูกเรื อ) ร้ อยละ 100 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพในบริ ษัท ฯ ระหว่าง 11-15 ปี
ร้ อยละ 95.6 นอกจากนี ้ บุคลากรดังกล่าว ร้ อยละ 51.1 ยังไม่มีประสบการณ์ในการเยี่ยมชม และ
ไม่มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑสถาน ร้ อยละ 51.1 แต่ก็กาลังให้ ความสนใจและต้ องการ
ทราบข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ตอนที่ 2: แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภั ณฑ์
ตอนที่ 2.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (บทนา/ข้ อเสนอโครงการ)
ผลการวิจยั พบว่า ... ผู้บริหาร ฯ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ในขัน้
กาหนดร่างของ “บทนา” ที่จะร้ อยความเรี ยงเป็ นอนุเฉทของข้ อเสนอโครงการ โดยปรากฏผลข้ อมูล
ความคิดเห็นของบุคลากร ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน ดังนี ้
ด้านหลักการและเหตุผล ในเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลข
ของข้ อความเรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ดังนี ้
1. โครงการการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย เป็ นภาพลักษณ์แห่งความสาเร็ จ
ของบริ ษัทในอดีตจะทาให้ บุคคลทั่วไปเข้ าใจได้ ม ากยิ่ง ขึน้ ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานเกี่ ย วข้ อ ง
สามารถบอกเรื่ องราวที่มีคณ
ุ ค่ามากมายมหาศาล และคงไม่มีใครกล้ าปฏิเสธว่า แบบอย่างการใช้
ชีวิตของกลุม่ คนเหล่านันน
้ ามาซึ่งวิถีการจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปัจจุบนั
2. เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับศึกษาค้ นคว้ าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่ องราวที่สามารถ
สื่อถึงกิจกรรมทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาและการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ยวโยงกับประวัติ
ความเป็ นมาขององค์กร โครงสร้ างการบริ หาร ชีวประวัติบคุ คล ภาพเก่าที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย
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วัฒนธรรมและประเพณี ไทยที่ผสานภูมิปัญญาแนวการสร้ างผลิตภัณฑ์ การบริ การอากาศยาน
ศิลปะและเทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน
3. บริ ษัทการบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของสังคมไทยในชาติที่
จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิถีการบริ การบนอากาศยานบนฐานของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภคทัว่ โลก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบินสากล ทัศนศิลป์ ในอากาศ
ยานของบริ ษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้ ขององค์กร ฯ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละ
ส่วนงาน
4. พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทยจะช่วยส่งเสริ มการศึกษาทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม
ด้านวัตถุประสงค์ ในเกณฑ์ระดับ มากที ่สุด ทุกด้ าน โดยลาดับตามหมายเลขของ
ข้ อความเรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ดังนี ้
1. ส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริ มที่มีความเหมาะสม
ต่อกลุม่ ผู้รับบริการ
2. สร้ างระบบการจัดเก็ บ การแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของบริ ษัท ฯ
และอัตลักษณ์ของบริษัท ฯ ในฐานะเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทสายการบิน
3. บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้ทางธุรกิ จขนส่งทางอากาศ และ
อาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ ายงานบริการอากาศยาน/ภาคพื ้น)
4. สร้ างความตระหนัก หวงแหน รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรการบิน
ไทย
5. สร้ างความเพลิดเพลินและสุนทรี ยภาพแก่ประชาชนทัว่ ไป
ด้า นประโยชน์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ในเกณฑ์ ระดับ มากที ่ สุด ทุกด้ าน โดยล าดับตาม
หมายเลขของข้ อความเรี ยงอิงเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1. การศึกษา
- เป็ นแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมการบิน
- เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต
- เป็ นสถานที่รวบรวมข้ อมูลวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ ทางด้ านศิลปะ
และเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย เพื่อบริการบนเที่ยวบิน
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- เป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของ “สายการบินแห่งชาติ” มี
บทบาทและภารกิจในการสนับสนุนการเผยแพร่สิ่งที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย
- เป็ นสถานที่ เ ปิ ดโอกาสทางการศึ ก ษาด้ านวิ ช าชี พ ภั ณ ฑารั ก ษ์ แ ละสาขา
อุตสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบิน) โดยที่นกั ศึกษา นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป สามารถเข้ ามาฝึ กหัด
งานตามข้ อกาหนดของหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง
2. การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
- เป็ นการอนุรักษ์ มรดกทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทยร่ วมสมัย ดังเดิ
้ ม
- เป็ นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย (ชุดไทยของลูกเรื อ)
- เป็ น ศูน ย์ อ นุรั ก ษ์ ภ าพถ่ า ยในอดี ต -ปั จ จุบัน เอกสารส าคัญ วัส ดุ อุป กรณ์ แ ละ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สาหรับการถวายงาน ให้ กบั พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
- ก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
- ก่อให้ เกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ ไขปั ญหา สร้ างนวัตกรรม
โดยประยุกต์ใช้ ความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้ องเผชิญปั ญหา
ทางสังคมและงานบริการในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
- เป็ นศูนย์ อนุรัก ษ์ ภ าพถ่า ยประวัติความเป็ นมา กิ จ กรรมส าคัญทางสัง คมและ
วัฒนธรรม ทังในและต่
้
างประเทศ
- ก่ อ ให้ เ กิ ด คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต บริ ก าร และความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบทวัฒนธรรมไทย
- ก่อให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดีทงั ้ ภายในและภายนอก สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อีกทังพั
้ ฒนาตนเองทางด้ านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ส่งเสริ มให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวในด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นาสินค้ า
หัตถกรรมแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้านการบริการบนเที่ยวบินมาจัดวางจาหน่าย
- ส่งเสริมแนวความคิด “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทาหน้ าที่
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ บนพื น้ ฐานการใช้ องค์ ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์ง าน และการใช้
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ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ ทาง
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
- ส่งเสริมการประหยัดด้ านงบประมาณในการจัดการศึกษาเสริมให้ แก่ประชาชน
- ส่งเสริ มแนวความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการบริ การและอาหาร
โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพาณิชย์
- ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครื อข่ายองค์กร
ของรัฐและเอกชน ในด้ านนโยบายสาธารณะที่ใช้ ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
4. การเมืองการปกครอง
- ส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ ร้ ู เพิ่มพูนความรู้ ในด้ านการบริ หารองค์กรรัฐวิสาหกิจใน
ระบบการค้ าเสรี และการตลาดสากลทางธุรกิจการบิน
- ส่งเสริมความเข้ าใจในรูปแบบการบริหารองค์กรของบริษัทการบินไทย ฯ
- ให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ นมาขององค์กรในอดีต
- ส่งเสริมให้ เกิดความรักความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
- ส่งเสริมให้ บคุ ลากรรุ่นใหม่ได้ รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรและเรี ยนรู้แนวทางการจัดการ
ทัง้ นี ้ ผู้บ ริ ห าร ฯ ได้ แ สดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ การวางแผนโครงการ ฯ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ าชมหลากหลาย โดยเฉพาะสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
และนักวิชาการ ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศเป็ นหลัก ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มากที ่สุด และ โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เป็ น โครงการที่มีประโยชน์ แต่อาจจะมี
อุปสรรคในเรื่ องงบประมาณ และหากมีความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับการจัดตัง้ ฯ ผู้บริ หารส่วนใหญ่ มี
ความเห็นตรงกันที่จะรี บดาเนินการโครงการ เพราะโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มาก
ตอนที่ 3: แสดงผลข้ อมูลความต้ องการในด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการ บิน
ไทย
ตอนที่ 3.1 การดาเนินงานและการบริหารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
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ผลการวิ จัย พบว่ า ... ผู้บ ริ ห าร ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในด้ าน “การจัดการโครงการ ฯ” เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาด้ านรูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลข้ อมูลความต้ องการ
ในประเด็นการจัดการ 4 ด้ าน อยูใ่ นระดับเกณฑ์ที่ตา่ งกัน ดังนี ้
3.1.1 สถานที ่และอาคาร ผู้บริ หาร ฯ มีความต้ องการให้ สานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี
รังสิต (เขตจตุจกั ร) เป็ นสถานที่ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (สถานที่จะใช้ ในการจัดตัง้ ฯ) และ/หรื อ
ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ฯ (เขตหลักสี่ ) อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด – มาก สมควรมีการจัดสร้ าง
รู ปแบบอาคารพิ พิธภัณฑ์ ที่ดดั แปลงจากอาคารเดิมที่มีอยู่ โดยมีการปรับภูมิทัศน์และปรั บปรุ ง
สภาพอาคารที่เหมาะสมสาหรับการสร้ างเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ หรื อ อาจเป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่
ทังหมด
้
โดยเน้ นการออกแบบที่ทนั สมัยและเน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะการจัดเตรี ยม
สิ่ งอานวยความสะดวก ที่มีความจาเป็ นเฉพาะกับกลุ่มผู้รับบริ การที่มีความประสงค์ขอใช้ บริ การ
หรื อพึงมีสาหรับไว้ บริ การ เช่น การสร้ างระบบการป้องกันอัคคีภยั การจัดเตรี ยมปุ่ มกดลิฟท์สาหรับ
ผู้พิการ และรถเข็นสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ
3.1.2 หน่ วยงานผู้รับผิ ดชอบ ผู้บริ หาร ฯ มีความต้ องการให้ สายกลยุทธ์ และพัฒ นา
ธุ ร กิ จ (DY/8D-ฝ่ ายพัฒ นาธุ ร กิ จ และโครงการส าคัญ ) มี บ ทบาทส าคัญ กับ การท าหน้ า ที่ เ ป็ น
หน่วยงานแกนนา อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยที่มี ลักษณะการดาเนิ นงาน แบบพิพิธภัณฑ์
องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานอิ ส ระภายใต้ สัง กัด หน่ว ยงานแกนน าของบริ ษั ท การบิน ไทย ฯ และมี
หน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้ บุคคล เพื่อทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรม ฯ
นัน้ มีความต้ องการให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคล ที่มาจากหน่วยงานสาคัญของบริ ษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ าย
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อานวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่
(DD-D), สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ ), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบัญชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(DB-D9 (9N) – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริ หารจัดการความรู้ ขององค์กร; DB-DW
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สายปฏิบตั ิการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า
(DA), การบริ การภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT) อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และ ยังมีความต้ องการให้ มี
การแต่งตังบุ
้ คคลจากองค์กรภายนอก ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เข้ ามามีสว่ นร่วมกับการดาเนินงาน
และบริหารโครงการ ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มาก – ปานกลาง
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กล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ ว่า พิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย เป็ นหน่วยงานอิสระภายใต้ สงั กัด
หน่วยงานแกนนา คือ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ)
และมี ห น่ว ยงานทางราชการให้ ก ารสนับ สนุน เช่น ส านัก งานบริ ห ารและพัฒ นาองค์ ค วามรู้
(องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บุคลากร ฯ มีความคิดเห็นและ
ความต้ องการสอดคล้ องกัน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ในด้าน งบประมาณและรายได้ มี 4 แหล่ง คือ
(1) ผลประโยชน์สว่ นกองทุน ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ (2) ผลประโยชน์จากการจัด
จาหน่ายของที่ระลึก (3) รายได้ พิเศษ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ และ (4) งบประมาณหลักจากการ
สนับสนุนของกรุ งเทพ ฯ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด – มาก (ตามลาดับ) และ แหล่งที ่มาของ
รายได้เสริ ม มี 3 วิธีหลัก คือ (1) ให้ เช่าสื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม (2) ตังตู
้ ้ รับบริ จาค และ
(3) จาหน่ายบัตรเข้ าชม ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากที่สดุ
3.1.3 การประชาสัมพันธ์
พบว่า ผู้บริ หาร ฯ ให้ ความสาคัญต่อ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การกาหนด ช่ อง
ทางการให้ความรู้ ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากสุด กับ (1) การแจก
เอกสารสิ่งพิมพ์ (2) ผู้นาชุมชน และ (3) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ นอกจากนี ้ บุคลากร
ฯ ยังได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิ ธีการประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี คือ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว/แผ่นพับ
โปสเตอร์ /ป้ายประกาศ วารสาร และหนังสือเชิญ (ตามลาดับ)
3.1.4 การให้ความร่ วมมื อ
พบว่า ผู้บริหาร ฯ ให้ ความสาคัญต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิ ธีการให้ความร่ วมมื อ ใน
การดาเนินงานและการบริ หารโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทุกด้ าน คือ (1)
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ (2) ช่วยในการสืบค้ น
ข้ อมูลหรื อเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา (3) ช่วยแนะนาแหล่งหรื อบุคคลที่จะ
บริจาคสิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์เป็ นมรดกขององค์กรการบินไทย (ตามลาดับ)
ตอนที่ 3.2 การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.2 ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก
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ผลการวิ จัย พบว่ า ... ผู้บ ริ ห าร ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การ
ออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ าน “การออกแบบการจัดแสดง
หรื อสือ่ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ” และ “ความเป็ นไปได้ของการจัดกิ จกรรมทางเลื อก” เพื่อนาไปสู่
การพัฒนางานจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ และ การส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบของ
กิจกรรมการบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผลงานของสื่อที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์สามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจสาหรับผู้เข้ าชม และความพึงพอใจสูงสุดกับรู ปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ โดย
ปรากฏผลข้ อมูลความต้ องการในภาพรวม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก – มากที่สดุ ดังนี ้
3.2.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ
3.2.1.1 วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ฯ ให้ เกิดความเหมาะสม
พบว่า ผู้บริ หาร ฯ มีความต้ องการให้ บริ ษัทการบินไทย ฯ เป็ นฝ่ าย
กาหนดเนือ้ หาจัดแสดงและออกแบบการจัดแสดง โดยที่ดาเนินการว่าจ้ างเอกชนสร้ างสิ่งที่จะ
นามาแสดง จัดเป็ นวิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้
เกิดความเหมาะสม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก
3.2.1.2 มูลเหตุที่จงู ใจการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
พบว่า ผู้บริ หาร ฯ มีความต้ องการให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดตัง้ ฯ ให้ เน้ นความสาคัญ เกี่ยวกับด้ านการออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ อันเป็ นมูลเหตุจูงใจที่กลุ่มผู้รับบริ การเกิดความพึงพอใจสูงสุดเมื่อมีโอกาสเยื อน
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ทุกด้ าน คือ (1) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง
การบริ การและประชาสัมพันธ์ (2) เทคนิคการจัดแสดง (3) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง (4) การบริ การ
และประชาสัมพันธ์ (5) การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก (6) กิจกรรมที่มีความบันเทิงและ
ผ่อนคลาย และ (7) กิจกรรมต่างที่นา่ สนใจ เช่น การแสดง การประกวด การแข่งขัน (ตามลาดับ)
3.2.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์
3.2.2.1 ความเป็ นไปได้ ของการจัดกิจกรรมทางเลือก
พบว่า ผู้บริ หาร ฯ มีความต้ องการให้ หน่วยงานผู้รับผิด ชอบเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดตัง้ ฯ ได้ เน้ นความสาคัญ เกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านกิจกรรมที่สร้ างสรรค์สาหรับ
กลุ่มผู้รับบริ การที่หลากหลาย โดยที่บุคลากร ฯ มีความเห็นตรงกันกับความเป็ นไปได้ ของการจัด
กิ จ กรรมทางเลื อก อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก ทุกด้ าน คือ (1) นิทรรศการ (2) การฉายภาพยนตร์
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สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์ (3) สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย และ (4) การแสดง การ
ประกวด การแข่งขัน การสาธิต และ (ตามลาดับ)
ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์ โครงการ
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเดลฟายเทคนิค
กลุม่ ผู้ชานาญเฉพาะทาง ฯ (N = 15)
ตอนที่ 1 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ านองค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้นแบบ” สาหรับโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
ตอนที่ 1.1 การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ (บทนา/ข้ อเสนอโครงการ)
1.1.1 บทนา
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ในขัน้
กาหนดร่างของ “บทนา” ที่จะร้ อยความเรี ยงเป็ นอนุเฉทของข้ อเสนอโครงการขึ ้นอีกครัง้ สู่ต้นแบบ
ชิ ้นงาน ที่จะสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายหรื อผู้มีอานาจตัดสินใจในการสัง่ การ ฯลฯ ซึ่ง ปรากฏผลข้ อมูล
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ มากทีส่ ดุ ทุกด้ าน (ตามลาดับ)
1.1.2 วัตถุประสงค์
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันใน
ระดับสูงมาก ทุกด้ าน ในภาพรวม คือ (1) ส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการออกแบบกิจกรรม
เสริ มที่มีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้รับบริ การ (2) บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ ประเด็นความรู้
ทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ และอาคันตุกะสัมพันธ์ ทางธุรกิจการบิน (ภารกิจในฝ่ ายงานบริ การ
อากาศยาน/ภาคพืน้ ) (3) สร้ างระบบการจัดเก็บ การแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของ
บริษัท ฯ และอัตลักษณ์ของบริ ษัท ฯ ในฐานะเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทสายการ
บิน (4) สร้ างความตระหนัก หวงแหน รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรการบินไทย และ
(5) สร้ างความเพลิดเพลินและสุนทรี ยภาพแก่ประชาชนทัว่ ไป (ตามลาดับ)
1.1.3 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ ฯ

344
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันใน
ระดับสูงมาก ทุกด้ าน ในภาพรวม คือ (1) การศึกษา (2) การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (3) การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และ (4) การเมืองการปกครอง (ตามลาดับ)
1.1.4 กลุม่ เป้าหมาย
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ การวางแผนโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้รับบริ การ ซึ่งปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกัน ในระดับสูงมาก จานวน 3 ข้ อ
ระดับสูง จานวน 1 ข้ อ และระดับต่า จานวน 3 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับมากที่สดุ คือ
ข้ อที่ 3 นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้ อที่ 4 นักวิชาการ ครู อาจารย์ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ข้ อที่ 7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่าง ๆ สมาคม ฯลฯ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับมาก คือ
ข้ อที่ 6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ข้ อความที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเห็นสอดคล้ องกันในระดับต่า คือ
ข้ อที่ 1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด
ข้ อที่ 2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด
ข้ อที่ 5 ประชาชนทัว่ ไป
ตอนที่ 1.2 “ร่างต้ นแบบ” การบริหารพิพิธภัณฑ์ ฯ
1.2.1 การดาเนินโครงการจัดตัง้ – แนวทางการดาเนินงาน
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” การบริ หารพิพิธภัณฑ์ ฯ ในด้ านแนว
ทางการดาเนินงาน ซึ่งปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกัน ในระดับสูงมาก และได้ กาหนดข้ อความเรี ยง
ตามล าดับประเด็น ศึก ษา 6 ด้ าน บรรจุไ ว้ ในส่วนของ “ต้ นแบบชิ น้ งาน” (แสดงไว้ ในส่ว นสรุ ป
ผลการวิจยั บทที่ 5: ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ นโยบายการบริหาร)

345
1.2.2 การดาเนินโครงการจัดตัง้ - โครงสร้ างองค์กร
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “ร่ างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ในการ
กาหนดโครงสร้ างองค์กร “แบบผสม” ซึง่ ปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก
1.2.3 การดาเนินโครงการจัดตัง้ – วิธีการจาแนกส่วนหน่วยงาน
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “ร่างต้ นแบบ” ของการบริ หารพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อกาหนด
วิ ธี ก ารจ าแนกส่ว นหน่ว ยงาน ซึ่ง ปรากฏผลข้ อ มูล สอดคล้ อ งกัน ในระดับ สูง มาก คื อ ข้ อ ที่ 1:
สานักงานเลขานุการ ฝ่ ายนิทรรศการ และฝ่ ายข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน
1.2.4 การดาเนินโครงการจัดตัง้ – การบรรจุบคุ ลากร / หัวหน้ าหน่วยงาน
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางเกี่ ย วกับ “ร่ า งต้ น แบบ” ของการบริ ห ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ เพื่ อ
ดาเนินการบรรจุบคุ ลากร ให้ สอดคล้ องกับตาแหน่งงานและศาสตร์ เชิงความรู้ ซึ่งปรากฏผลข้ อมูล
สอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ (1) หัวหน้ าหน่วยงาน: อักษรศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ การบริ ห าร
จัดการงานพิพิธภัณฑ์ (2) บุคลากร – งานด้ านภัณฑารักษ์ : ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี วิชาการ
พิพิธภัณฑ์ (3) บุคลากร – งานด้ านการศึกษา: เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
(4) บุคลากร – งานด้ านอุตสาหกรรมการบินและอาคันตุกะสัมพันธ์ทางธุรกิจการบิน: อุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว (5) บุคลากร – งานด้ านเทคนิค: เทคโนโลยีการศึกษา
และ (6) แหล่งได้ ของบุคลากร: บรรจุใหม่
ตอนที่ 2 การบริหารและการดาเนินงานโครงการ
ตอนที่ 2.1 การบริหารและการดาเนินงาน
2.1.1 สถานที่และอาคาร
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารและการดาเนินงาน” โครงการ ในด้ าน
จัดการสถานที่และอาคาร ซึ่งปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกัน ในระดับสูงมาก คือ ศูนย์ฝึกอบรม
พนักงานบริ ษัทการบินไทย (เขตหลักสี่) เป็ นสถานที่จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ โดยที่ก่อสร้ างอาคารขึ ้นใหม่
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ทังหมด
้
โดยเน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ไทย และ/หรื อ เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ น
การออกแบบให้ ทนั สมัย รวมถึงการจัดเตรี ยมสิ่งอานวยความสะดวกสาคัญ เช่น เคาเตอร์ ประชา
สัมพันธ์/ห้ องโถงต้ อนรับ ผังจาลองแสดงอาคารสถานที่ ป้ายแสดงทิศทางภายในห้ องจัดแสดง เคา
เตอร์ รับฝากสิ่งของ ร้ านถ่ายเอกสาร เอกสารประกอบการชมพิพิธภัณฑ์ ระบบการป้องกันอัคคีภยั
ระบบการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น ห้ องน ้าสาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ ปุ่ มกดลิฟท์สาหรับผู้พิการ รถเข็น
สาหรับผู้พิการ/ผู้สงู อายุ ทางลาดสาหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair) และ สวนหย่อม (ตามลาดับ)
2.2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารและการดาเนินงาน” โครงการ ในการ
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึง่ ปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ การให้ สายกล
ยุทธ์ และพัฒ นาธุ รกิ จ (DY/8D – ฝ่ ายพัฒ นาธุ รกิ จ และโครงการส าคัญ ) เป็ นหน่วยงานแกนนา
โครงการ เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงานอิสระภายใต้ สงั กัดหน่วยงานแกนนาของบริ ษัท การ
บินไทย ฯ และมีหน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้ น
ในส่วน คณะกรรมการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ควรประกอบด้ วยบุคลากรประจาของ
บริ ษัทการบินไทย : ฝ่ ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อานวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่ (DD-D), สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
โครงการสาคัญ), สายการพาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบัญชี (DE), สายทรัพยากรบุคคล
และกากับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริ หารจัดการ
ความรู้ขององค์กร; DB-DW ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สายปฏิบตั ิการ (DO), สาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า (DA), การบริ การภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT) เป็ นต้ น และมีการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับเป้าหมายของโครงการ ทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร เช่น
พิพิธภัณฑ์ศกึ ษา การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และบุคลากรบริษัทการบินไทย ฯ
การบริ หารและดาเนินงานของ งบประมาณและรายได้ สมควรที่จะได้ รับความ
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กั บ โครงการ ฯ จากงบประมาณของ แผ่ น ดิ น งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ และงบประมาณจากบริ ษัทการบินไทย ฯลฯ (ตามลาดับ) อย่างไรก็ ตาม
องค์กรพิพิธภัณฑ์ที่จดั ตัง้ จาเป็ นต้ องมีรายได้ เสริ มเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและกิ จกรรมของ
องค์ ก ร เช่น (1) ตัง้ ตู้รั บ บริ จ าค (2) จ าหน่า ยบัต รเข้ า ชม (3) จ าหน่า ยของที่ ร ะลึก และเอกสาร
สิ่งพิมพ์ (4) ผลประโยชน์จากร้ านค้ า เช่น ร้ านขายอาหารและเครื่ องดื่ม (5) ให้ เช่าสื่อวัสดุอปุ กรณ์
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เช่น แผ่นซีดีรอม และ (6) รับจ้ างผลิตสื่อตามความต้ องการของหน่วยงานต่ าง ๆ เช่น โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา
2.2.3 การประชาสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การบริ หารและการดาเนินงาน” โครงการ ในการ
ประชาสัมพันธ์ - ช่ องทางการให้ความรู้ ข้อมูลรายละเอี ยดสาหรับประชาชน ซึ่งปรากฏผลข้ อมูล
สอดคล้ องกันในระดับสูงมาก คือ (1) ผู้นาชุมชน (2) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ (3) แจก
เอกสารสิ่งพิมพ์ (4) กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ทงทางวิ
ั้
ทยุและโทรทัศน์ และ (5)
เวปไซต์ของบริษัทการบินไทย ฯ (ตามลาดับ)
นอกจากนี ้ ผู้ช านาญเฉพาะทาง ยัง ได้ แ สดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ วิ ธี ก าร
ประชาสัม พันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ควรมี 7 วิธี คือ โทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว/แผ่นพับ โปสเตอร์ /ป้ายประกาศ วารสาร และหนังสือ
เชิญ (ตามลาดับ)
2.2.4 การให้ ความร่วมมือ
ผลการวิจยั พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การบริ หารและการดาเนินงาน” โครงการ ในการให้
ความร่วมมือกับการจัดตัง้ ฯ ซึ่งปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกัน ในระดับสูงมาก ทุกด้ าน คือ (1) ให้
การสนับ สนุน ในการจัด หาเงิ น หรื อ งบประมาณ (2) ช่ว ยบริ จ าคเงิ น ทุน (3) ช่ว ยในการติด ต่อ
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดาเนินการ (4) ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ (5) ช่วยในการสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์
ทางการศึกษา และ (6) ช่วยแนะนาแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จาคสิ่งของที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์
เป็ นมรดกขององค์กรการบินไทย
ตอนที่ 3 แสดงผลข้ อมูลความคิดเห็นในด้ าน “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ”
สาหรับพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย”
ตอนที่ 3.1 การออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ผลการวิจัยพบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจกรรมการบริ การ”
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ของโครงการ ฯ ในด้ านการออกแบบการจัดแสดง - (1.1) วิธีการที่จะสนับสนุนการจัดนิทรรศการและ
สื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ให้ เกิดความเหมาะสม ซึง่ ปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก
คือ วิธีการไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้ วแต่เนื ้อหาหรื อลักษณะการแสดงที่เป็ นไปได้
วิธีการที่สร้ างความสาเร็จด้ านการจัดสื่อแสดง เพียงมิตเิ ดียวยังไม่เพียงพอ
การให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดตัง้ ฯ ให้ เน้ นความสาคัญ เกี่ ยวกับด้ านการ
ออกแบบการจัดแสดงหรื อสื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ อันเป็ นมูลเหตุจูงใจที่กลุ่มผู้รับบริ การเกิ ด
ความพึงพอใจสูงสุดเมื่อมีโอกาสเยือนพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย - (1.2 มูลเหตุจงู ใจการเข้ าชม)
จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึง่ ปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก ทุกด้ าน คือ (1) วัตถุสิ่งของที่จดั
แสดง การบริ การและประชาสัมพันธ์ (2) เทคนิคการจัดแสดง (3) วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง (4) การ
บริการและประชาสัมพันธ์ (5) การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก (6) กิจกรรมที่มีความบันเทิง
และผ่ อ นคลาย และ (7) กิ จ กรรมต่ า งที่ น่ า สนใจ เช่ น การแสดง การประกวด การแข่ ง ขัน
(ตามลาดับ)
ตอนที่ 3.2 กิจกรรมการบริการในพิพิธภัณฑ์ ฯ
ผลการวิจัยพบว่า ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางเกี่ ยวกับ “การออกแบบการจัดแสดงและกิจ กรรมการ
บริ การ” ของโครงการ ฯ ในด้ านกิจกรรมการบริ การในพิพิธภัณฑ์ ฯ - (2.1) ความเป็ นไปได้ ของการ
จัดกิจกรรมทางเลือก ซึง่ ปรากฏผลข้ อมูลสอดคล้ องกันในระดับสูงมาก ทุกด้ าน คือ (1) นิทรรศการ
(2) สัมนา ประชุม อภิปราย บรรยาย (3) การแสดง การประกวด การแข่งขัน การสาธิต และ (4)
การฉายภาพยนตร์ สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์ (ตามลาดับ)
ระยะที่ 4: วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
รับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ “บทนา” ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย เฉลี่ยรวม 4.26 (2) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง
ต้ นแบบ” โครงงานในส่วนของ “รายละเอียดโครงการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย” เฉลี่ยรวม
3.98 (3) ค่าเฉลี่ ยของระดับ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เ กี่ ย วกับการรั บรอง “ร่ า ง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “เงื ่อนไขของรู ปแบบการจัดตัง้ พิ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบิ นไทย” เฉลี่ยรวม 3.76
และ (4) ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรับรอง “ร่ าง ต้ นแบบ”
โครงงานในส่วนของ “รายละเอียดแผนผังของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบิ นไทย” 4.09
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ระยะที่ 5: สร้ าง (ต้ นแบบ) โครงการ ฯ
ดังที่เสนอไว้ ใน บทที่ 5
2. การอภิปรายผล
2.1 ผลลัพธ์ ของรู ปแบบการจัดตัง้ ฯ
ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การวิ จัย ตัว แปรศึก ษา และน าผลการศึก ษาและวิ เ คราะห์
องค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้นแบบ” โครงงาน และการประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบในระยะที่ 4
เพื่ อ “รั บ รอง” โครงงานในเบื อ้ งต้ น นัน้ ก็ ต าม ผลลัพ ธ์ ของรู ปแบบ ฯ ที่ ค้นพบ ยัง คงมุ่ง หวัง ให้
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้ องได้ ตระหนักถึงคุณค่า ของการจัดการทรัพยากรที่ปรากฏในองค์กรการบินไทย
และสนับสนุนงานวิจยั ที่จะสามารถต่อยอดองค์ ความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งบริ ษัทการบินไทย ฯ จัดเป็ น
องค์กรที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจการบินสากลในระดับสูง โดยสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ จากทรัพยากรที่
ดารงอยู่ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดสาหรับกลุ่มคนในสังคมของประเทศไทย ทังนี
้ ้ บทบาทขององค์กร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (มหาชน) ในฐานะะสายการบินแห่งชาติไทย สมควรริ เริ่ มโครงการจัดตัง้
แหล่งเรี ยนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่ส่งเสริ มให้ บคุ คลที่สนใจ
ได้ รับโอกาสการเข้ าถึงทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่ามหาศาล
ผลลัพธ์ ของรู ปแบบ ฯ จะเป็ นทิศทางที่บอกให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้มี
อานาจรั บ รองโครงการ ได้ รับความเชื่ อ มั่น ว่า กระบวนการได้ ม าซึ่ง รู ปแบบและแนวทางการ
บริ หารงานในภาพรวมของกิ จ การประเภทนี ้ จ าเป็ นต้ องอาศัยกระบวนทัศน์ จ ากเครื อข่า ยสห
วิทยาการแห่งความรู้ และองคาพยพที่ได้ จากแหล่งความรู้เชิงปริทรรศน์งานวิจยั ของผู้อื่น จึงใคร่ขอ
นาเสนอผลลัพธ์แบบสังเขป ดังนี ้
ตอนที่ 1 บทนา ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
ข้ อมูลแหล่งเรี ยนรู้ ต้นแบบ ผลการวิพากษ์ ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้ ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้ าง
การจัดตัง)้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการจัดการ (องค์กรการบินไทย) การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าและการเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด
ตอนที่ 2 รายละเอียดการดาเนินโครงการ (การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบิน
ไทย) ประกอบด้ วย แนวทางการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย การบริ หาร
จัดการพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย งบประมาณการดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย
และวิธีการวัดผลและทดสอบผลการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย
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ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ ต้นแบบโครงการ ประกอบด้ วย เงื่อนไข มาตรการและ
วิธีการ และการประเมินโครงการ
ตอนที่ 4 รายละเอียดแผนผังพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย ประกอบด้ วย สถานที่
ดาเนินการ ลักษณะอาคาร สภาพพื ้นที่และประโยชน์ในการใช้ งาน และแผนผังแสดงเนื ้อที่
ตอนที่ 5 ประโยชน์ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย ประกอบด้ ว ย ด้ า น
การศึกษา ด้ านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และด้ านการเมือง
การปกครอง
2.2 จุดเด่ นของงานวิจัย
จุดเด่นของงานวิจยั นี ้ เป็ นการผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และ
ประสบการณ์โดยตรงของผู้วิจยั ทังประสบการณ์
้
ทางวิชาชีพและด้ านจัดการความรู้เชิงทักษะงาน
บริการที่เกี่ยวข้ องกับการบริการบนอากาศยาน จึงเปรี ยบได้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในหลายส่วนของ
งานวิจัยนี ้ เพื่อนาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัดตัง้ และผลการประเมิน
คุณภาพ “ต้ นแบบชิ ้นงาน” ที่สะท้ อนถึงรายละเอียดสาคัญดังนี ้
2.2.1 แนวคิดและรูปแบบการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
“พิพิธ ภัณฑ์ บริ ษัทการบินไทย” เสมื อนคลัง แห่ง ภูมิ ปัญญาในสถาบัน
ถาวรที่เป็ นศูนย์กลางเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ สิ่งของเครื่ องใช้ สอยในงานบริ การบนเที่ยวบิน อัน
เป็ นทรัพย์สินหรื อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและหลักการพื ้นฐานของการจัดการพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั โดย Dr.
Douglas A. Alan นาเสนอไว้ เป็ นบทความเรื่ อง “The Museum and Its Functions” ตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1960 ผนวกกับแนวคิดนีเ้ ป็ นที่นิยมกันแพร่ หลายถึงแนวคิดพื น้ ฐานทางบทบาทและหน้ าที่ ข อง
พิพิธภัณฑ์ โดยที่ยเู นสโก ได้ นาไปเผยแพร่เป็ นความรู้ ส่สู งั คมโลก (อ้ างถึงใน จิรา จงกล, ม.ป.ป.:
32-46 และ นิ ค ม มูสิ ก ะคามะ และคณะ, 2521: 4 และ สิ ริ ลัก ษณ์ กัล ยา, 2553: 20) จึง มี ก าร
ถ่ายทอดผลงานวิจยั เกี่ยวกับ “รู ปแบบพิพิธภัณฑ์ ” สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันไป
จะเห็นได้ วา่ “แนวคิ ด” ของรูปแบบการดาเนินงาน ย่อมมีความคล้ ายและ
ความต่าง ขึ ้นอยู่กับประเภทขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ถู กจัดตังขึ
้ น้ และการจัดประเภทพิพิธภัณฑ์
สามารถครอบคลุมทังด้
้ านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับมนุษย์และธรรมชาติ และ
สังเกตได้ วา่ ในระยะเริ่มแรกที่มีการศึกษายังไม่ได้ มีการนาจุดมุง่ หมายในการรวบรวมวัตถุที่ค้นพบ
เพื่อวัตถุประสงค์ประการใดโดยเฉพาะ และต่อมาเมื่ อมีผ้ สู นใจแวดวงพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น จึงเกิด
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เป็ นรูปแบบที่หลากหลายและมีการจัดแบ่งย่อยไปตามหน่วยงานหรื อสถาบันที่เข้ ามามีบทบาทใน
การจัดแหล่งเรี ยนรู้เหล่านัน้ ดังเช่น ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อ พิพิธภัณฑ์ พืน้ บ้าน พิพิธภัณฑ์
ท้อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ชุม ชน พิ พิ ธ ภัณฑ์ อ งค์ ก ร ฯลฯ เป็ นต้ น (สิรินยา จุรุเที ยบ, 2546; พระปลัด
ประพจน์ อยู่สาราญ, 2552; ธัญญา น่วมด้ วง, 2538, อารี ย์ อัศวนุภาพ, 2531; ธวัชชัย ผลเพิ่ม,
2523; บุรี บูรวัฒน์, 2543; พันธ์ทิพย์ จันทิมาตย์, 2553, ฯลฯ)
ดังนัน้ การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เสมือนการดาเนินงานโครงการ ด้ วยเหตุผล
คื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ ป็ น สถานที่ ใ ห้ ความรู้ ประกอบด้ ว ย คนในชุม ชน/องค์ ก ร ร่ ว มเป็ น ผู้บ ริ ห าร
คณะกรรมการ ผู้อานวยความสะดวก และร่วมทากิจกรรมที่จดั ขึ ้นตามประเพณีประจาปี ของชุมชน
โดยสอดแทรกกิจกรรมพิเศษ การละเล่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณีของพื ้นถิ่ นนัน้ ๆ
มีการร่ วมทาบุญในวันสาคัญ ทางพุทธศาสนา พิธีกรรมตามความเชื่ อและนับถื อศรัทธา มีการ
ยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของชุมชน อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ของผลงานวิจยั
ด้ านพิพิธภัณฑ์เหล่านัน้ เป็ นศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับคนในชุมชน องค์กร ฯลฯ
และมีบทบาทโดยตรง/อ้ อม กระตุ้นความสนใจของบุคคลให้ เดินทางท่องเที่ยว และส่งเสริ มการ
สร้ างรายได้ เสริมสูช่ มุ ชน จากการนาผลงานของประสบการณ์ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจน
ผลตอบแทนของการเข้ าสู่จดุ เชื่อมทางเครื อข่ายโครงสร้ างของการดาเนินงานขององค์กร/องค์การ
ที่ทาหน้ าที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่มีบทบาทเดียวกัน โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ความรู้และ
ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อการจัดแสดง ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และพลเมือง ของประเทศ
ตัวอย่างเช่น โครงการสาคัญที่ กรมศิลป์ ฯ บริ หารจัดการอยู่ในขณะนี ้
(พ.ศ. 2555 – 2560) เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนางานด้ านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทังใน
้
เรื่ องของสถานที่และบุคลากรภัณฑารักษ์ ที่ต้องกระจายงานตามภาระหน้ าที่และตาแหน่งที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ สิ่งที่ทาได้ ผลดียิ่งขึน้ โดยที่จัดตังคลั
้ งพิพิธภัณฑ์ กาญจนาภิ เษก ในพืน้ ที่รังสิต –
ปทุมธานี คลอง 5 มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาโบราณวัตถุที่อยู่ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.)
ในเขตภาคกลาง เช่น พช. พระนคร พช. ปราจีนบุรี พช. อินทร์ บุรี จ.สิงห์บุรี เป็ นต้ น โดยต่อยอด
นวัตกรรมทางการบริ หารโครงการ ฯ ของ “รู ปแบบโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู”
จากประเทศญี่ปนุ่ มาปรับใช้ ในส่วนของการจัดการทรัพยากรก็นา่ สนใจ กล่าวคือ ภายในห้ องที่เก็บ
โบราณวัตถุ จะควบคุมอุณหภูมิ พร้ อมทังเตรี
้ ยมแผนรองรับการเกิดแผ่นดินไหวหรื อภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ มีแผนเชื่อมต่อระบบไอทีของทุกพิพิธภัณฑ์เข้ าสูค่ ลัง ซึง่ ภัณฑารักษ์สามารถเรี ยกดูข้อมูล
ในกรณีที่ต้องการจัดนิทรรศการหรื อศึกษาความรู้ และยังได้ มีการกาหนดแผนการจัดกิจกรรมรายปี
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เพื่อกระตุ้นสังคมให้ เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาให้ ยงั่ ยืนต่อไป ดังเช่น ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
หัวข้ อ โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ รูปแบบและการดาเนินงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ เป็ นต้ น
(ปิ ยะนุช บัวนา้ จืด , 2522; ชาญวิทย์ แสนสุข , 2541; บุรี บูรวัฒน์ , 2543; วิรัช ปั ณฑพรรธน์ กุล ,
2545; โชค ไกรเทพ, 2549 ฯลฯ)
ในส่วนของ “รู ปแบบการดาเนิน งานพิพิธ ภัณฑ์ ฯ ” ผู้วิจัยมี ความเห็น
สอดคล้ องกับผลงานของนักวิจัยที่ได้ ปริ ทรรศน์ไว้ ในส่วนบทที่ 2 เช่น ชาญวิทย์ แสนสุข (2541)
และ ปิ ยะนุช บัวนา้ จืด (2522) พอประมวลความคิดได้ ว่า “รู ปแบบการดาเนินงาน ฯ ก็คือ การ
แสดงแผนการดาเนินงานของโครงการการจัดตัง้ ฯ และนาเสนอแนวอธิบายด้ านการบริ หารและ
ด้ านการดาเนินงานพิพิธ ภัณ ฑ์ ฯ ที่ เป็ นผลจากตัวแปรศึกษาตามจุดมุ่ง หมายในการวิจัย โดย
กาหนดฝ่ ายงานที่มีความเป็ นเอกเทศทาหน้ าที่ศกึ ษาวิจยั ความเป็ นไปได้ ของโครงการ เพื่อประเมิน
ว่าโครงการที่คดิ ขึ ้นมาสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริงและให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน โดยการ
จัดหาข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อการดาเนินงานตามวงจรของโครงการ :
การวางแผนโครงการ การปฏิบตั ิและดาเนินงานตามโครงการ และการประเมินผลและติดตามผล
โครงการ และมีขอบข่ายครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเงิน ด้ านการจัดการ
ด้ านเทคนิค ด้ านตลาด ด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม และด้ านเศรษฐกิจ (พายัพ พยอมยนต์ และ
คณะ, 2542) ซึ่งนักวิจยั เหล่านันได้
้ ถ่ายทอดภูมิความรู้สติปัญญาที่น่าสนใจยิ่ง และเหมาะสมต่อ
งานวิจยั ที่มีบริ บทใกล้ เคียงกับการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่จาเป็ นต้ องอาศัยหลักการวิจัยและ
พัฒ นาโครงการที่ ยัง ไม่เ กิ ด ขึ น้ โดยผ่ า นขัน้ ตอนการวิ จัย และพัฒ นา จนกว่ า จะได้ รู ป แบบที่
สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ บริ การที่สอดรับกับการบริ หารงบประมาณขององค์กร ความ
คิดเห็นและความต้ องการจาเป็ นของบุคคลภายในสังคม
2.2.2 “ต้ นแบบชิ ้นงาน” เกิดจากการกาหนดขันตอนการศึ
้
กษาเชิงคุณภาพและ
เชิงปริ มาณ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ของคาตอบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยอาศัยหลักการสารวจ
วิเคราะห์ทงั ้ ข้ อมูลที่มีมิติกว้ างและลึกจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก และประเมินความต้ องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย (บริษัทการบินไทย ฯ) โดยนาผลข้ อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการที่
ค้ นพบ เพื่อตรวจสอบและทบทวนความหมาย ดังเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ถึงแม้ ว่า ลักษณะของการ
ออกแบบงานวิจยั นี ้ จะมีขนตอนที
ั้
่ดซู บั ซ้ อน แต่ผ้ วู ิจยั ได้ เสนอกระบวนการจัดเก็บข้ อมูล แบ่งเป็ น 5
ระยะ ดังกล่าว เพื่อสร้ างความสะดวกในการลาดับข้ อเท็จจริ งที่ได้ จากชุดเครื่ องมือการวิจยั ในแต่
ระยะ (Preliminary – Conclusion Phase) กอรปกิจกรรมจัดกระทากับผลข้ อมูลที่ไ ด้ รับคืน จาก
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กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 ประเภท คือ (1) กลุ่มผู้รับบริ การ (2) กลุ่มผู้ให้ บริ การ และ (กลุ่มผู้มีบทบาทต่อ
โครงการ ฯ/ผู้ชานาญเฉพาะทาง)
เป้าประสงค์ในบทที่ 4 -5 คือ หัวใจ หรื อ ผลของการวิจัย (ซึ่ง เรี ยกว่า
“ความรู้”) นัน้ อยูใ่ นระดับใด โดยที่ผ้ วู ิจยั จาเป็ นต้ องทดสอบความตรงกันระหว่างผลการวิจยั นันกั
้ บ
ดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลในแบบชุดเครื่ องมือการ
วิจยั ที่ผ่านกระบวนการจัดกระทาในแต่ละขัน้ ต้ องเกี่ยวพัน ทบทวน ย้ อนดู และก้ าวต่อ เพื่อให้ ได้
ข้ อมูล ที่ ตรงเป้าหมาย แต่กล่าวอี กนัย ได้ ว่า ผลข้ อมูลสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากแหล่ง ทรั พยากรทาง
ความรู้ คงไม่พอเพียง มีความจาเป็ นต้ องขยายวงกว้ างและทาให้ แคบลง ในรู ปของความเรี ยง
วิเคราะห์ (องค์ประกอบหลักของ “ร่ างต้ นงาน” และ เค้ าโครงความคิดของ “การบริ หารและการ
จัดการรู ปแบบการจัดตัง้ ”) และหลักฐานความสาเร็ จเชิงวิเคราะห์ เสมือนได้ มีการตรวจสอบสาม
เส้ าข้ อมูล ไปตลอดระยะงานวิจัย (ทวี ศักดิ์ นพเกสร, 2549: 11, สุภ างค์ จันทวานิช , 2549 และ
Miles & Huberman, 1994)
ผลข้ อมูลการศึกษาจากแบบสารวจความคิดเห็นและความต้ องการ ฯ
ของกลุม่ ผู้รับบริ การ (บุคลากร ฯ) กลุม่ ผู้ให้ บริการ (ผู้บริหาร ฯ) และ กลุม่ ผู้มีบทบาทต่อโครงการ ฯ
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้ทรงคุณวุฒิ) นามาวิเคราะห์เชิงสถิติ และ เชิงคุณภาพของแหล่งข้ อมูล
โดยสิ่งที่ผ้ วู ิจยั ได้ บทสรุ ป คือ องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดตัง้ (ภาพรวมในการบริ หารและการ
ดาเนินโครงการ ฯ ต่อเนื่อง) มี 17 ประการ ได้ แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบายการบริ หาร โครงสร้ างองค์การ การจัดหน่วยงาน บุคลากร การบริ หารจัดการโครงสร้ าง
บุคลากร การจัดพื น้ ที่ ในอาคาร เครื่ องมื อและสิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้ างพื น้ ฐาน การ
กาหนดยุทธศาสตร์ การบริหารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ และผลประโยชน์ที่ได้ รับ
ถึงแม้ ว่า “ต้ นแบบชิ ้นงาน” เป็ นเพียงแนวทางเบื ้องต้ นในการตระเตรี ยม
กรอบความคิดเชิ ง ทฤษฎี และมโนทัศน์ (Theoretical & Conceptual Frames) และ รู ปแบบเชิ ง
ภาษา (Semantic Model) ดังที่อ้างอิงไว้ ในบทที่ 2 ทังนี
้ ้ จุดมุ่งหมายสาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
ของผู้วิจยั นัน้ คือ การไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ต้ องมีการปรับเปลี่ยนตามวิถีโลกานุวตั ร เพียง
ข้ ามปี หรื อ ช่วงกรอบอายุงานวิจยั ข้ อเท็จจริ งทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั ย่อมได้ รับ
ผลกระทบจากพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาคม
อาเซียนกับแหล่งเรี ยนรู้ ทางพิพิธภัณฑ์ ที่เชื่อมโยงระหว่าง ปั จเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และ
รั ฐ บาล ทั่ว ทัง้ ทั่ว โลก จะเกิ ด ปรากฏการณ์ ท างสัง คมโลก หลอมรวมกลายเป็ น สัง คมเดี ย ว
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กระบวนการนี ้ ธุรกิจสายการบินก็เช่นกัน ย่อมได้ รับอิทธิพลร่ วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรม และการเมือง
ดังที่ ผลวิจยั ของ เฉลิมชัย ห่อนาค (2540) และปริ ทรรศน์วรรณกรรมอื่น
ๆ ที่สื่อถึงกระบวนการและวิธีการ (Process & Approaches) ได้ ย ้าเตือนและเป็ นแรงบันดาลใจให้
ผู้วิจยั ได้ ตระหนักถึงแนวทางการเตรี ยมการสาหรับพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 2 ประการ คือ (1) ทบทวน
ให้ เ กิ ด ความแน่ชัด ด้ า นปั ญ หาของประเทศ ซึ่ง อาจก าหนดโดยหยาบ ๆ เป็ น 3 ระดับ ได้ แ ก่
ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับครอบครั วหรื อ ปั จ เจกชน และ (2) ทบทวนบทบาท
กิจกรรม นิทรรศการ การดาเนินงานในอดีต และขีดความพร้ อมของตน โดยนาเอาข้ อสรุ ปทัง้ 2
ประการที่กล่าวมาจัดวางสถานภาพ (Position) ขององค์กรพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ ร้ ูบทบาทและหน้ าที่
อันเป็ นข้ อเท็จจริงตามสภาพการณ์
นอกจากนี ้ ผู้วิ จัย ได้ พิ จ ารณาเป้า หมายและอุด มการณ์ ใ นการเสนอ
รูปแบบการจัดตัง้ ฯ ที่พิพิธภัณฑ์จะต้ องมีอดุ มการณ์ในการทางานของผู้ร่วมงาน เพราะพิพิธภัณฑ์
ก็คือสถาบันทางวัฒนธรรมที่จะขับเคลื่อนให้ คนทุกระดับมาพบกันในสถานที่แห่งนัน้ เป็ นแหล่งที่
สร้ างกิจกรรมรอคอยให้ ผ้ มู าเยือนได้ เข้ าใจอดีตมีผลเช่นไรกับปัจจุบนั เมื่อผู้มาใช้ บริการตระหนักถึง
อดีต ปัจจุบนั ก็จะสร้ างความตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหนพิพิธภัณฑ์ ซึง่ สิ่งนี ้คือ
ผลพวงที่ผ้ วู ิจยั คาดหวังให้ เกิดขึ ้น ถึงกระนัน้ พิพิธภัณฑ์ ฯ จาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ ในการดึงผู้ชมเข้ า
มาสูพ่ ิพิธภัณฑ์ ตัวแปร คือ เวลา (น้ อยลง) และยุคนี ้ เป็ นยุคดิจิตอล มีทางเลือกอื่น และคูแ่ ข่งไม่ว่า
จะเป็ นรายการโทรทัศน์ผ่านมือถื อ ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ฯลฯ และถ้ าหากบริ ษัท ฯ จะลงทุน
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของคนรุ่ น ใหม่ /เก่ า ที่ ต้ อ งการเห็ น ความ
เปลี่ ยนแปลงด้ านอื่ นในพิพิธ ภัณ ฑ์ นับจากปี พ.ศ. 2560 ต่อไป จ าเป็ นต้ องมี การวางแผนและ
ติดตามเฝ้าระวัง เพื่อประเมินสถานการณ์ (โดยเฉพาะจุดคุ้มทุนและรายได้ )
ดังที่ภณ
ั ฑารักษ์ ชานาญการ Michael Day (2552) โดยมีสถาบันภาษาบ
ริตชิ เคาน์ซิล (ประเทศไทย) ได้ จดั บรรยายเรื่ องพิพิธภัณฑ์ และให้ โอกาสภัณฑารักษ์ไทยได้ เข้ าร่ วม
รั บฟั ง การบรรยายและรับการอบรมเชิง ปฏิบัติ ได้ เสนอแนะข้ อมูลด้ านสถิติและกึ่ง ผลการวิ จัย
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของกลุม่ ผู้ใช้ บริการ เมื่อ 50 ปี ก่อน พบว่า ... บุคคลเพียงต้ องการอยาก
ได้ สิ่งของ แต่ปัจจุบนั บุคคลอยากได้ ประสบการณ์ที่เติมเต็มความรู้ สึก นัน่ หมายถึง ความรู้ บวก
ประสบการณ์สาคัญกว่าการมีฐานะร่ ารวย (ผลการสารวจชาวอังกฤษที่มีอายุ 21 ปี ขึ ้นไป ต้ องการ
ประสบการณ์มากขึ ้นและต้ องการวัตถุน้อยลง แต่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี อยากมีฐานะร่ ารวย)
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และการชอปปิ ง้ ตามแหล่ง ศูนย์การค้ า การเยี่ยมชมศู นย์ ทรัพ ยากรสารสนเทศ การเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยในสานักอุทยานการเรี ยนรู้ทกุ แห่ง ฯลฯ จัดเป็ นประสบการณ์ชนิดหนึง่ ด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ พิพิธภัณฑ์ ฯ จึงต้ องพิจารณาแนวโน้ มของผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ในศตวรรษที่ 21 พลเมืองโลกมีการศึกษามากขึ ้น เพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชาย ครอบครัวมี
สมาชิกน้ อยลง ชีวิตมีการแข่งขันสูง มีอายุมากขึ ้นและรู้คณ
ุ ค่าของชีวิตมากขึ ้น มีความคาดหวังใน
ชีวิตมากขึน้ การเมื องไทยในและนอกประเทศส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ผู้วิจยั จึงได้ ทดลองร่างการกาหนดยุทธศาสตร์
การบริ ห ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ วิ เ คราะห์ จ ากแหล่ ง งานวิ จัย และฐานข้ อ มูล การจัด การหอศิ ล ป์ และ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น (1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (2) หอศิลป์ จามจุรี (3) หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็ นต้ น ซึง่ งานวิจยั ฉบับหนึง่ (กมลวรรณ จันทวร, 2012)
เสนอผลงานวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการ/หอศิลป์ ของรัฐ พบว่า หอศิลป์ ที่มีการบริ หารจัดการใน
รูปแบบสถาบันที่อยูภ่ ายใต้ มลู นิธิ จะสามารถบริหารจัดการหอศิลป์ ได้ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากกว่าหอศิลป์ ที่เป็ นรูปแบบส่วนราชการ ซี่งปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จ
คือ การวางแผนพันธกิจขององค์การ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดาเนินงาน และ
ข้ อเสนอแนะที่เ ป็ นแนวทางการบริ หารจัดการหอศิลป์ ของรัฐ ในอนาคต ควรที่จะมีรูปแบบการ
บริ หารงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เช่น องค์การมหาชน เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน มีการวางแผนทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์ตอ่ กลุ่มเป้าหมาย และให้ ความสาคัญ
กับการให้ บริ การแก่ส าธารณชนเป็ น หลัก ทัง้ ในส่วนของการอานวยความสะดวกและการจัด
กิจกรรม
2.2.3 “เครื่ องมือการตรวจสภาพแวดล้ อมทางการจัดการ” กับ องค์กรการบิน
ไทย (SWOT ANALYSIS) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาสารวจพื ้นที่กรณีศกึ ษาเฉพาะ 3 แห่งคือ ศูนย์
ฝึ กอบรมพนักงาน ฯ (เขตหลักสี่) สานักงานใหญ่ บริษัท ฯ (เขตจตุจกั ร) และ ศูนย์ปฏิบตั ิการบริ ษัท
ฯ (เขตบางพลี) เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก โดยพิจารณาว่าสภาพแวดล้ อม
ใดบ้ างที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร และจัดการสภาพแวดล้ อมเหล่านัน้
ให้ องค์กรได้ รับประโยชน์สูงที่สุด หรื อเสียประโยชน์น้อยที่สุด ดังที่สอดคล้ องกับแนวคิดของ ดร.
สาคร สุขศรี วงศ์ (2557) ได้ กล่าวไว้ ในบทความหลายฉบับ ประมวลแนวคิดได้ ว่า “ผู้บริ หารที่
ประสงค์ความสาเร็ จและต้ องการบริ หารองค์กรให้ ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้ องศึกษาความรู้ใน
สามส่วนหลัก ได้ แก่ ความรู้ พืน้ ฐานทางการจัดการ กิจกรรมหลักตามกระบวนการจัดการ และ
กิจกรรมสนับสนุนทางการจัดการ”
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2.2.4 “การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและการเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด”
กั บ องค์ ก รการบิ น ไทย ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษางานวิ จั ย หลายฉบับ พบว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เปรี ยบเสมือนกิจการทางธุรกิจประเภทหนึ่ง กอรปกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั ส่งผลให้ งานจัดแสดง
ภายในห้ องพิพิธภัณฑ์บางแห่งทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับจังหวัด เสียงบประมาณเป็ นจานวน
มาก บุคลากรจบระดับการศึกษาค่อนข้ างสูง และยิ่งในปั จจุบนั มีกระทรวงดาเนินการเร่งด่วน ให้
ทุนแก่ข้าราชการภายใต้ สงั กัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากร ได้ ต่อยอดองค์ความรู้ ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท แต่เมื่อผู้วิจยั ตรวจสอบงานวิจยั ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา เกิน 10 ปี มีจานวนน้ อย
ไม่ได้ สมั ผัสถึงการวิจยั การตลาด ทัง้ ๆ ที่การแข่งขันทางการตลาดพิพิธภัณฑ์หรื อก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ในระบบสังคมอิงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทาให้ เกิดต้ นทุนที่สงู ในการดาเนินโครงการ ฯ ผู้วิจยั
จึงอยากเห็น ต้ นทุน (ภาษี ของราษฎร) ของการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ (สินค้ า/บริ การ) เพิ่มขึ ้นจากการ
แข่งขัน
ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงเสนอกลวิธีการพัฒนางานวิจยั ของตนเองในครัง้ นี ้
มิให้ เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ าหากปราศจากฐานรากการจัดการก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อ
โครงการ ฯ ได้ บรรลุผลสาเร็ จ ในขณะที่ผ้ วู ิจยั สามารถต่อแนวคิดรวบยอดของข้ อเสนอแนะตาม
ผลงานวิจยั ที่ได้ ปริทรรศน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยนา “การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า” เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
การวางแผนงานในกิจการ หรื อธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กบั สินค้ าและบริ การ และสร้ าง
ความพึ ง พอใจสูง สุด กับ ลูก ค้ า โดยที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงแต่ล ะกิ จ กรรมและจ าเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง
แหล่ง ที่ ม าของกระบวนการสร้ างคุณ ค่า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ ๆ (สิ่ ง ที่ จัด แสดงในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ) ที่
ผู้เ กี่ ยวข้ องสามารถนาประโยชน์ จ าก Value Chain เป็ นจุดสร้ างความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง แข่ง ขัน
ระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน (Porter, 2009) ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาเข้ ามาร่ วมใช้ ในการวางแผนงาน ฯ
(ระบุไว้ ในบทที่ 5)
เมื่ อ ศึก ษาในภาพกว้ า งจะพบว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ หลาย
หน่วยงาน ได้ นาแนวคิดของ Michael E. Porter เป็ นนักคิด นักบริ หาร และนักเศรษฐศาสตร์ มี
ชื่อเสียงด้ านการบริ หารเชิง กลยุทธ์ และภัณฑารักษ์ ช านาญการของไทย ก็ได้ รับทราบแนวคิด
หลากหลายจากกูรูทางการจัดการอุตสาหกรรมทางธุรกิจและองค์กร เมื่อเข้ ารับการอบรมจาก
หน่วยงานประจาปี ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นแรงบันดาลใจที่ผ้ วู ิจยั ได้ สะท้ อนสถานภาพทางความรู้ และท้ า
ทายความคิดวิเคราะห์ที่จะนาหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั ภิ าคสนามที่ครูบาอาจารย์ได้ พร่ าสอน ให้
บังเกิดผลกับรูปแบบงานวิจยั ที่จะนาไปศึกษาต่อเนื่อง จึงกลับมาทบทวนถึงบทบาททางธุรกิจของ
บริษัทการบินไทย ฯ กับการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เป็ นขององค์กร จะทาให้ เกิดผลสาเร็จกับการดาเนิน
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โครงการได้ อย่างไร จึงนา “การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและการเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด”
มาเป็ นเครื่ องมืออีกประเภทหนึง่ ที่จะสนับสนุนการวางแผนดาเนินโครงการ ฯ ดังกล่าว
2.2.5 ภาพตารางเปรี ยบเทียบเหตุผลความสัมพันธ์ ตามกรอบการดาเนินการ
จัดตังองค์
้ กรต้ นแบบทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ (สพร.) อุทยานการ
เรี ยนรู้ (สอร.) และ ศูนย์ ส ร้ างสรรค์ง านออกแบบ (TCDC) สามารถอธิ บายถึง ปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ ้นภายในองค์กรและกิจกรรมทางการจัดการจนเกิดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตามเป้าประสงค์ของส่วน
กากับดูแลที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรง ปลายทางของเป้าหมายที่แตกต่างขององค์กรทัง้ 3 แห่ง
เป็ นบทเรี ยนรู้ สาคัญที่ผ้ ูวิจยั จะได้ นาอุดมคติทางต้ นแบบ ฯ ในการร่ างแนวทางการจัดตังแหล่
้ ง
เรี ยนรู้ สาหรับบทสรุปของงานวิจยั นี ้
เหตุผลที่ผ้ วู ิจยั นา “องค์กรต้ นแบบ” เสมือนองค์การจาลองของบริ ษัทการ
บินไทย ฯ ก็เพราะเป็ นต้ นแบบแหล่งความรู้ ที่มีชีวิต ที่กระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์
ด้ วยการอ่าน การสังเกตุ การวิเคราะห์ การร่วมสร้ างสรรค์สงั คมไทยให้ เป็ นสังคมการเรี ยนรู้ การลด
ข้ อจากัดในการเข้ าสู่ฐานข้ อมูลสนเทศ และการสร้ างเสริ มสังคมและเศรษฐกิจ โดยผ่านกลไกหลัก
ทางยุทธศาสตร์ ที่มีความเป็ นสากลในการดาเนินงานภายใต้ หน่วยงานอิสระ คือ สานักงานบริ หาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน: สบร.) ซึ่งทาหน้ าที่จดั ระบบบริ หารงานภายใน ประสาน
แผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ (ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.
2547) สามารถบริ หารการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในอดีต -ปั จจุบนั ต่อการมุ่งเป้าหมาย
พัฒนาสู่รัฐ บาลดิจิ ตอล เป็ นหน่วยงานเอกเทศ ลดความซ า้ ซ้ อน และเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพได้ จริ ง
ประกอบกับ ผลงานวิจยั นี ้ จะต้ องเกิดคุณค่าทางวิชาการและการบริการสังคมที่สามารถตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐที่มงุ่ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้ าสูย่ คุ ดิจิตอล หรื อ ดิ จิตอล อิ คอนอมี
(Digital Economy)
บริ ษั ท การบิน ไทย ฯ เป็ น องค์ ก ารมหาชนและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ภ ารกิ จ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับนโยบายภาครัฐในประเด็นศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และ พิพิธภัณฑ์
ฯ ที่จะเกิดขึ ้น (New Product to Public) จึงมีบทบาทสนับสนุนอยูเ่ บื ้องหลังของสังคมโดยภาพรวม
กล่าวคือ เป็ น 1 ใน 5 ด้ าน ตามที่กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ กาหนดไว้ คือ (1)
Hard Structure (2) Soft Infrastructure (3) Service Infratructure (4) Digital Economy
Promotion และ (5) Digital Society and Knowlekdge ที่ควรได้ รับการสนับสนุนเข้ าร่วมโครงข่าย
การสื่อสารร่ วมกันอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคในสัง คมเศรษฐกิจฐานความรู้ ลดการลงทุนที่
ซ ้าซ้ อน ประหยัดการรั่วไหลของเงินไปต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิผล ภายในปี 2559 - 2563
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รวมทัง้ การเสนอสร้ าง Internal Gateway เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้ ว ยการสร้ าง
เครื อข่ายใยแก้ วใต้ ทะเลเชื่อมโยงกัน ดังที่รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ ให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางของการ
ส่งข้ อมูลความเร็วสูงใน “ภูมิภาคอาเซียน”
ในส่วนของผลการดาเนินงานของ “องค์กรต้ นแบบ” ได้ รับการควบคุม
หรื อถูกกาหนดโดยกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีความเข้ มข้ น และตอบโจทย์การพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิตอล ตามแผนระดับชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ถ้ าบริษัทการบินไทย ฯ จะก่อตัง้
รู ปแบบ ฯ ก็ควรมีทิศทางการพัฒนาในแต่ละด้ าน โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ ที่เอื ้อต่อการจัดการของส่วนหน่วยงานภายใน และการพัฒนาองค์กรให้ เกิดความชานาญ
ทางพิพิธภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทอล เพื่อสะท้ อนว่าบริ ษัท ฯ มีบทบาทร่ วมในกระบวนการจัด
การศึก ษา หรื อ กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ป ระชาชน ได้ ส านึ ก ถึ ง คุณ ค่า ทรั พ ยากรที่ บ รรจุไ ว้ ใ น
พิพิธภัณฑ์ ทังในส่
้ วนจัดแสดงและนวัตกรรมที่นาเข้ าในระบบสารสนเทศ
2.2.6 บทบาทของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ (1)
เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็ นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์
ของสายการบินแห่งชาติ ศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ และวิจยั เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการ
บินและการบริการ ในรูปแบบของแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (ด้ านการศึกษา) (2) เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสาน สนับสนุน ในส่วนงานทางศิลปะและเทคโนโลยีสาหรับการผลิตอาหารในครั วการบิน
สากล ชุดไทยของลูกเรื อและบุคลากรภาคพื ้น ภาพถ่ายและภาพเหตุการณ์ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม
และองค์กรการบินไทย ทังด้
้ านศาสนาและศูนย์รวมของคนในชาติ (ด้ านสังคมและวัฒนธรรม) (3)
เป็ นหน่วยงานอิสระที่มีศกั ยภาพในการวางแผนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริ มองค์กรให้ สามารถขับเคลื่ อนกิจกรรมภายในและ
ภายนอกพิพิธภัณฑ์ –ผลิตภัณฑ์การบริ การและส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน (ด้ านเศรษฐกิจ) และ (4)
เป็ นหน่วยงานกากับและควบคุม ด้ านการบริ หารงานพิพิธ ภัณฑ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และด้ านการบริ หารทรัพยากรขององค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(การเมืองการปกครอง)
2.3 จุดบกพร่ องของงานวิจัย
จุดบกพร่ องของงานวิจยั นี ้ เป็ นสิ่งที่ผ้ วู ิจยั ยังไม่ได้ พบข้ อมูลแท้ จริ งในทัศนะของ
ผู้บริ หารองค์กรต้ นแบบ ทัง้ 3 แห่ง เพื่อนาข้ อมูลการดาเนินงานของแหล่งเรี ยนรู้ ทัง้ ในด้ านของ
ปัญหาและอุปสรรค และนโยบายการบริหารงานที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกปัจจุบนั ดังนัน้ ข้ อมูลที่
ค้ นพบเป็ นเพียงการเยือนสถานที่จริง สังเกต และสนทนากับเจ้ าหน้ าที่อย่างไม่เป็ นทางการ รวมทัง้

359
กรอบระยะเวลาการเก็บข้ อมูลวิจยั ที่จากัด ซึ่งผู้วิจยั ยังคงไม่ได้ ตงค
ั ้ าถามไว้ ในแบบสอบถาม แต่ได้
ศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนเอกสารเกี่ยวข้ องที่ตีพิมพ์ขึ ้นโดยองค์กรแต่ละแห่ง
ข้ อสั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ รู ป แบบอาคารและสถานที่ ผลการตอบของ
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ บุคลากร ผู้บริ หาร และผู้มีบทบาทสาคัญต่อโครงการ ฯ มี
ความคิดเห็นสอดคล้ องกัน ในด้ านสถานที่จะใช้ ในการจัดตัง้ ฯ แต่ไม่ ได้ บรรจุตงโจทย์
ั้
เกี่ ยวกับ
ลักษณะของรู ปแบบอาคารที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชานาญเฉพาะทางสามารถให้ ความคิดเห็นเสริ ม แต่
ผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่หลายครัง้ และได้ สงั เกตกายภาพของพื ้นที่กรณีศกึ ษาเฉพาะ และศึกษาคุณค่าของ
การออกแบบอาคารที่ผ่านการใช้ งานกว่า 25 ปี (เขตหลักสี่) ยังมีความทันสมัยและโดดเด่นในเขต
พืน้ ที่ระหว่างเขตดอนเมื องและเขตแจ้ งวัฒนะ ในลัก ษณะโค้ ง มนซ้ อนกันอยู่แบบทรงกระบอก
ภายหลังจากที่ทราบว่ามีข้อบกพร่ องปรากฏดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้ ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมและ
ศึกษาเอกสารข้ อมูล จึงพบว่า การก่อสร้ างอาคารในแบบทรงกระบอกมีความเหมาะสมในด้ านการ
ดึงดูดความสนใจแก่ผ้ พู บเห็น ขณะที่การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมการก่อสร้ างเดิมก็สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้ ถือได้ ว่าเป็ นผลงานเยี่ยมของสถาปนิกผู้ที่ได้ ออกแบบ
อาคารหลังเดิม ทัง้ 2 อาคารไว้ ประจวบเหมาะกับอาคารทรงกระบอกให้ ความรู้ สึกเคลื่ อนไหว
สะดวกต่อการเดินชมได้ ทวั่ ถึง แต่ก็มีข้อเสียสาหรับพื ้นที่กรณีศกึ ษาอีก 2 แห่ง (เขตจตุจกั รและเขต
บางพลี) ที่มีเนื ้อที่ซึ่งมีความจากัด และการคมนาคมที่เดินทางไม่คอ่ ยจะสะดวกมากนัก เนื่องด้ วย
เพราะสภาพการจราจร
ดัง ที่ ชาญวิ ท ย์ แสนสุข (2541) ได้ ท าวิ จัย และพัฒ นาเรื่ อ ง “โครงการจั ด ตั้ง
พิ พิธภัณฑ์ การบิ นและอวกาศ” ได้ ชี ้แนะข้ อดีว่า อาคารทรงกระบอกมีความเหมาะสมสาหรับพื ้นที่
กว้ างเป็ นพิเศษ แตกต่างไปจากอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถจัดวางในพื ้นที่จากัดได้ ง่ายกว่า และ
หากจาเป็ นในการกาหนดพื ้นที่ก่อสร้ างอาคารลักษณะนี ้ จาเป็ นต้ องพิจารณารูปแบบอาคารที่ใช้ ให้
เหมาะสม หากไม่สามารถขยายพื ้นที่ออกไปได้ ควรพิจารณาใช้ อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจะเหมาะสม
กว่า แต่หากขยายพื ้นที่ออกไปได้ หรื อกาหนดสถานที่ตงอื
ั ้ ่นที่มีบริเวณกว้ างกว่าพื ้นที่ของพิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ อาคารรูปทรงกระบอกก็มีความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ยังได้ ชี ้แนะการจัดวางพืน้ ที่
การใช้ งาน หากนาไปใช้ ควรให้ สถาปนิกออกแบบคานวณการรับน ้าหนักให้ ละเอียดก่อน (สิ่งจัด
แสดง/เครื่ องบิน) โดยวางผังการจัดหน่วยงานย่อยที่แบ่งแยกออกเป็ นส่วน ๆ ได้ แก่ ส่วนจัดแสดง
ส่วนบริหาร ส่วนบริเวณวิชาการ และส่วนอานวยความสะดวก มีความเหมาะสม
ในทัศ นะของผู้วิจัย มี ค วามเห็น ตรงกัน กับงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ มุ่ง มั่ น ที่ จ ะสร้ าง
สภาพแวดล้ อมทางการศึ ก ษารู ป แบบอาคารทรงกระบอก เพื่ อ สร้ างความกลมกลื น เป็ น
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ภาพเคลื่อนไหว มากกว่าหยุดนิ่ง เพราะลักษณะเดิมของอาคารทัง้ 2 หลัง จะสามารถเชื่อมโยงการ
เข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ และกิจกรรมในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การลงพื ้นที่วิจยั ทาให้
ทราบถึง สภาพปั จ จุบัน ปั ญ หา และแนวทางแก้ ไ ข ที่ จ ะส่ง เสริ ม การเผยแพร่ ความรู้ ในรู ปแบบ
พิพิธภัณฑ์ให้ เป็ นที่สนใจ ผู้วิจยั มีกลุ่มตัวอย่างเพียงพอที่จะใช้ อ้างอิงทางสถิติ และดาเนินการเก็บ
ข้ อ มูล จากผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็ น กลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ย งพอต่อ การ ตอบ
แบบสอบถาม โดยเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่วนจานวนแบบสอบถามที่แต่
เดิมได้ กาหนดไว้ 19 ท่าน รอบสุดท้ ายเหลือกลับมา 15 ท่าน แต่อย่างไรก็ดี จานวนดังกล่าวนับว่า
เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ เนื่องด้ วยที่ว่า ผู้วิจยั มีการสามเส้ าข้ อมูลประกอบไปในแต่ ละระยะ
งานกับการตรวจสอบทังเชิ
้ งปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้ วยชุดเครื่ องมือวิจยั ที่ นาไปใช้ ในขณะที่การ
เก็บข้ อมูลวิจยั ทัง้ 3 รอบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางยืนยันการตอบความคิดเห็นต่อประเด็นศึกษา
ไม่เปลี่ยนแปลง จึงได้ หยุดการเก็บข้ อมูล ซึ่งข้ อมูลที่ได้ รับมีความเชื่อถื อได้ และให้ ผลไม่แตกต่างกัน
(Thomas T. Macmillann อ้ างถึงใน เกษม บุญอ่อน, 2522: 71 และ ชาญวิทย์ แสนสุข, 2541: 154)

2.4 ข้ อสรุป
ในผลการวิจัยสรุ ป “รู ปแบบการจัดตัง้ ฯ” มีความเป็ นไปได้ ในระดับมาก และ
“ต้ นแบบชิ ้นงาน” มีคณ
ุ ภาพในระดับสูง ทังนี
้ ้ ถ้ าพิพิธภัณฑ์บริ ษัทการบินไทย ได้ รับการอนุมตั ิและ
ดาเนินการก่อตังจนส
้ าเร็จตามเป้าหมายจะเป็ นข่ายงานที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D-ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ ) มีบทบาทสาคัญกับ
การทาหน้ าที่เ ป็ น หน่ วยงานแกนนา โดยที่มี ลักษณะการดาเนิ นงาน แบบพิพิธภัณฑ์ องค์ กร
(สถาบัน ) หรื อหน่วยงานอิส ระภายใต้ สัง กัดหน่วยงานแกนนาของบริ ษัท การบินไทย ฯ และมี
หน่วยงานทางราชการให้ การสนับสนุน เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ การแต่งตัง้ บุคคล เพื่อทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรม ฯ
นัน้ มีความต้ องการให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคล ที่มาจากหน่วยงานสาคัญของบริ ษัทการบินไทย ฯ: ฝ่ าย
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (DD-5P), รองกรรมการ ผู้อานวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบินแก่
(DD-D), สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสาคัญ ), สายการ
พาณิชย์ (DN), สายการเงินและการบัญชี (DE), สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
(DB-D9 (9N) – ฝ่ ายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบริ หารจัดการความรู้ ขององค์กร; DB-DW
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ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป; DB-WL ฝ่ ายกฏหมาย), สายปฏิบตั ิการ(DO), สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า
(DA), การบริการภาคพื ้น (D1), ฝ่ ายช่าง (DT)
ในส่ ว นของท าเลที่ ตัง้ และระยะเวลาด าเนิ น การนัน้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากแนวโน้ มในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของสินทรัพย์ในองค์กร เป็ นประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ไม่
สามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล เนื่องด้ วยหลักการบริ หารและแนวนโยบายขององค์กรรัฐ วิสาหกิ จ
รวมถึงกฏหมายและข้ อระเบียบสาคัญ ซึง่ หากมีการเปลี่ยนแปลงทาเลที่ตงก็
ั ้ สามารถดาเนินการได้
ในลักษณะเช่นเดียวกับการวิจยั และพัฒนาที่สื่อสารแนวทางของกรอบความคิดและหลักการทาง
ทฤษฎีที่เป็ นฐานรากของการได้ มาซึ่งรูปแบบการจัดตัง้ ฯ ของงานวิจยั นี ้ นอกจากนัน้ สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจขององค์กร ฯ และประเทศชาติ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการระดมทุนในระยะเริ่มแรก โดย
ธรรมชาติทั่วไปการสร้ างโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ าเป็ นต้ องตรวจสอบและประเมิ น
ความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับคุณภาพของโครงการว่าจาเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นค่าอาคารสถานที่จาก
การใช้ งบประมาณแผ่นดิน ฯลฯ ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษาโครงการและวิเคราะห์โครงการ อาจต้ องปรับ
ระยะเวลาดาเนินการ และจัดตังคณะบุ
้
คคลเข้ าร่วมศึกษาวิเคราะห์ด้านงบประมาณการใช้ จ่ายให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั -อนาคต

3. ข้ อเสนอแนะ
จากสรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ของ
รูปแบบ ฯ และการต่อยอดงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
3.1 การใช้ ประโยชน์ ของรู ปแบบ ฯ
3.1.1 ด้ านการบริหารพิพธิ ภัณฑ์ และการดาเนินโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ฯ ได้ วางแนวทางการดาเนินงานด้ านการบริ หารพิพิธภัณฑ์ไว้
ในรู ปแบบของ “โครงสร้ างแบบผสม” กึ่งเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เพื่อลดความซ ้าซ้ อนในขันตอนการ
้
บริหารก็ตาม ปัจจัยที่สาคัญ คือ การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านการบริหารงาน
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์มาร่วมงาน และเมื่อมีการกาหนดโครงสร้ างและการจัดส่วนหน่วยงานจน
แล้ วเสร็ จ กระบวนการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่ง ตามหน้ าที่ รับผิดชอบภายในพิพิธภัณฑ์
จาเป็ นต้ องพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ปั จจัยด้ านงบประมาณสาหรับ
การดาเนินงาน จาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณสูง สมควรพิจารณาด้ านรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้
เสริ ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์การจัดแสดงทดแทนที่ควรได้ รับการจัดแสดงหมุนเวียนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะช่วยให้ การบริ หารงานด้ านอื่นๆ ที่อาจได้ รับผลกระทบเป็ นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่ น
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และควรเปิ ดโอกาสให้ เอกชนเช่าสถานที่ดาเนินการในการจัดส่วนแสดงสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่องค์กรมีปรัชญาและอุดมการณ์เป้าหมาย
ในส่วนของ “การดาเนินโครงการ” ควรมีรายละเอียดการดาเนินโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ อาจแบ่งได้ เป็ น 2 ขันตอนแบบกว้
้
าง ๆ คือ ขันตอนที
้
่ 1: การศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการ (เช่น การสารวจสิ่งของจัดแสดง การสารวจสถานที่และอาคาร การกาหนดพื ้นที่ใช้
สอย การกาหนดเนือ้ หาการจัดแสดง รู ปแบบและวิ ธีการนาเสนอเนือ้ หา การจัดกิจกรรมบริ การ
การศึกษา และการแต่งตังคณะท
้
างานสาหรับโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ) ขันตอนที
้
่ 2: การดาเนิน
โครงการ (เช่น การหาผู้สนับสนุนตังกองทุ
้
นพิพิธภัณฑ์ การจัดเตรี ยมอาคารพิพิธภัณฑ์ การเตรี ยม
งานด้ านภัณฑารักษ์ การเตรี ยมงานด้ านบริ หารการศึ กษา การเตรี ยมงานด้ านประชาสัมพันธ์ การ
จัดเตรี ยมร้ านอาหารและสินค้ าที่ระลึก การจัดทาหนังสือที่ระลึกพิธีเปิ ดพิพิธภัณฑ์ การเตรี ยมพิธี
เปิ ดพิพิธภัณฑ์ งบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ การจัดสร้ างองค์กรของ
พิพิธภัณฑ์ การแบ่งส่วนหน่วยงานภายในพิพิธภัณฑ์ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดการด้ าน
การเงินของพิพิธภัณฑ์ และการจัดการด้ านการตลาดของพิพิธภัณฑ์)

3.1.2 ด้ านการจัดแสดงนิทรรศการ
ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับงานจัดแสดง จาเป็ นต้ องคานึงถึงอุดมการณ์และ
เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ การจัดแสดงไม่ซ ้าซ้ อนกับพิพิธภัณฑ์ อื่น มีแนวคิดใหม่ ๆ มิใช่เน้ น
การจัดแสดงวัตถุเพียงด้ านเดียว ควรมีการกาหนดกลยุทธ์ การจัดแสดง โดยมีหลักการวิเคราะห์
และวิจยั จากองค์กรต้ นแบบอย่างถ่องแท้ บนฐานข้ อเท็จจริ ง ดังนัน้ ในส่วนของเทคนิคการจัดแสดง
นิทรรศการ ควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่อไม่ให้ พิพิธภัณฑ์
ของตนเองหยุดนิ่ง ควรมีการขับเคลื่อนนิทรรศการออกสูภ่ ายนอก (ถ้ ามีความเป็ นไปได้ ) เพราะการ
นาเสนอสิ่งที่พิพิธภัณฑ์เข้ าใจแต่เพียงฝ่ ายเดียว อาจเป็ นที่ไม่ร้ ู จกั เพราะขาดการประชาสัมพันธ์
ตนเอง อาจจัดแสดงบางส่วนเพื่อกระตุ้นความสนใจภายในระบบฐานข้ อมูลที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงที่
เป็ นระดับชาติและสากล (พันธมิตรทางธุรกิจและสมาพันธ์ ที่พิพิธภัณฑ์เข้ าเป็ นสมาชิ ก ) โดยมี
กิจกรรมหมุนเวียนตลอดทังปี
้
3.1.3 ด้ านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับด้ านการตลาด ควรมีหลักการบริ หารการตลาด
แบบกว้ าง ๆ 4 ด้ าน กล่าวคือ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในขององค์กร ทังในด้
้ านการ
จัดการองค์กร การจัดการผลิต (วัตถุหรื อสารสนเทศ) การจัดการตลาด และการจัดการบัญชี (2)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการยอดการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ (3)
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดาเนินแผนธุรกิจของพิพิธภัณฑ์ และ (4)
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในการรักษาฐานผู้ใช้ บริ การเดิมและสร้ างสรรค์ กิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธ์ จนเป็ นเอกลักษณ์อนั นาไปสูก่ ารเพิ่มยอดจาหน่ายบัตรเข้ าชม
โดยเฉพาะองค์กรที่มีธุรกิจหลักอยู่แล้ ว อาจมีการใช้ หลักการตลาด เพื่อ
การประชาสัมพันธ์การให้ ข่าวและการโฆษณาพิพิธภัณฑ์ที่จะเปิ ดตัวสู่สงั คม หรื อในกรณี ตวั อย่าง
ที่ พิพิธ ภัณ ฑ์ ในประเทศไทยได้ อาศัยช่องทางการตลาดและประชาสัม พันธ์ ผ่า นบริ ษัทการบิน
แห่งชาติในการส่งเสริมการตลาดและวิธีการประชาสัมพันธ์สสู่ ากล เช่น แผนการส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558) ร่วมกับ บริษัทการ
บินไทย ฯ เมื่อผู้โดยสารซือ้ ตัว๋ โดยสารทางอากาศ จะได้ รับบัตรผ่านขึน้ เครื่ อง (Boarding Pass)
สามารถนาไปยื่นแทนค่าธรรมเนียมการเข้ าชมที่ Museum Siam ฟรี ดังนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ ควรมีความเข้ าใจและตังโจทย์
้
อย่างกระชับในกระบวนการประเมิน
แผนการประชาสัมพันธ์ ดังนี ้
1. แผน สะท้ อ นถึ ง ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ของ
พิพิธภัณฑ์ได้ ดีหรื อไม่
2. โปรแกร PR ใช้ ข้อมูลจากการวิจยั และข้ อมูลพื ้นฐานได้ ดีหรื อไม่
3. แผน มีการวิเคราะห์เนื ้อหาและครอบคลุมทุกประเด็นหรื อไม่
4. บุคลากรด้ าน PR มี ความเข้ าใจถึง จุดแข็ง และจุดอ่อนของสิ น ค้ า ดี
หรื อไม่
5. โปรแกรม PR อธิบายถึงข้ อสรุปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องจากการวิจยั หรื อไม่
6. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมมีความชัดเจนและสามารถวัดค่าได้ หรื อไม่
7.โปรแกรมมี ก ารอธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนถึ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงอธิบายถึงประโยชน์ที่จะมีตอ่ พิพิธภัณฑ์หรื อไม่
8. โปรแกรมมีการอธิบายถึงวิธีการวัดค่าหรื อไม่
9. การวิจัยมี วัต ถุประสงค์ กิ จ กรรมต่าง ๆ และการประเมิ นผลมี ก าร
ทางานสอดคล้ องกันหรื อไม่
10. แผนก PR สื่ อ สารกับ แผนการตลาดตลอดกระบวนการพัฒ นา
โปรแกรมหรื อไม่
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อย่ า งไรก็ ต าม องค์ ก รบางแห่ ง อาจไม่ มี ค วามจ าเป็ นในโปรแกรมการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีอะไรมากกว่าการให้ ข่าวแจกหรื อการแจกแฟ้มเอกสาร เพื่อการเผยแพร่
(Press Kits) ในการแถลงข่าวต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ทัศนคติเหล่านี ้ อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย
บัตรเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ขององค์กรที่เพิ่มขึ ้น และอาจลดน้ อยลงหากพิพิธภัณฑ์ได้ รับภาพลักษณ์ที่
ไม่ดี เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ถือเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน และภัณฑารักษ์ โดยมากจะทางานและอาศัย
ในชุมชนนัน้ ๆ ทัศนคติเชิงลบอาจส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากร และทาให้ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ลดลง
3.1.4 ด้ านการจัดการความรู้
ผู้บริ หาร ฯ ควรมีการบูรณาการระหว่างการบริ หารจัดการหน่วยงานและ
การจัดการความรู้เป็ นส่วนเดียวกัน โดยไม่เพิกเฉยหรื อคิดเพียงว่า “การจัดการความรู้ ” เป็ นหน้ าที่
ของฝ่ ายฝึ กอบรมที่ได้ รับการแต่งตังตามค
้
าสัง่ เท่านัน้ เพราะผู้บริหาร ฯ มีสว่ นสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน การจัดการความรู้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
จัดการ โดยที่สมาชิกในแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และบุคลากรต้ องเป็ นผู้
ที่เปิ ดความคิด (Open Mind) เปิ ดใจ (Open Heart) และเปิ ดพลัง (Open Will) ในการเรี ยนรู้ ด้ วย
เหตุนี ้ ผู้บริ หาร ฯ จึงต้ องพิจารณาระบบการสร้ างความรู้ และแนวทางการปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ควรศึกษาระบบการสร้ างความรู้สาหรับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อมอง
หาแนวทางที่ ชัดเจนในการสร้ างความรู้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพควรเป็ นอย่างไร เพื่ อนาองค์กรสู่
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่สามารถสร้ างนวัตกรรมอันเป็ นประโยชนต่อประชาชนและประเทศชาติ
ต่อไป
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรภัณฑารักษ์ เพื่อส่งเสริ มภารกิจ
การเป็ น ฝ่ ายอานวยความสะดวก (Facilitator) ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ในพิพิธภัณฑ์
3. ควรศึก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ การจัด การ
ความรู้ของหน่วยงานภายในองค์กร เช่น ระบบอิเลกทรอนิกส์ (E-Learning) การอบรมผ่านเว็บไซต์
(Web-based Training) ระบบฐานข้ อมูลแต่ละส่วนงาน โดยให้ มีการเชื่อมต่ออย่างเป็ นระบบ การ
เข้ าสูร่ ะบบการใช้ งานอย่างสะดวก และปราศจากการซ ้าซ้ อนเชิงข้ อมูล
4. ควรศึกษาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ โดยเน้ น
หลักการให้ ความรู้ที่สอดคล้ องกับงานหลัก ผสมผสานกับระบบบริหารของหน่วยงาน โดยมี การนา
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หลักการวางแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ด้ วยเหตุที่ว่า การติดตามดังกล่าว แสดงให้ เห็น
ถึงปลายทางของความสาเร็จในแต่ละขันขององค์
้
ความรู้ (Input-Process-Output-Outcome) กอร
ปกับการพิจารณาทังในส่
้ วนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูก่ นั
5. ควรศึกษาระบบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สาหรับหน่วยงานภายในองค์กร
(พิพิธภัณฑ์) เนื่องด้ วยที่วา่ กิจกรรมการเรี ยนรู้มีหลายประเภท มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ตลอดจนความ
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายแตกต่างกัน
3.2 การต่ อยอดงานวิจัย
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ ใน
ฐานข้ อมูลวิจยั ของประเทศไทยขณะนี ้ จานวนค่อนข้ างน้ อยในสายตาของผู้วิจยั จึงเสนอแนะใน
ด้ านข้ อเท็จจริงที่พบ เพื่อเป็ นกาลังใจและส่งเสริมการต่อยอดงานวิจยั สาหรับนักวิจยั ท่านอื่นได้ พบ
กับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ซึง่ องค์กรของท่านประสงค์ให้ เกิดขึ ้น ดังนี ้
1. พิพิธภัณฑ์ที่ยงั ไม่เคยเกิดขึ ้น ควรพิจารณาขันเตรี
้ ยมการวิจยั เบื ้องต้ น 2 วิธี คือ
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ - ข้ อมูลเบื ้องต้ นจากภาคสนาม (Field Work) จาแนกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
1. สาระสาคัญเชิงตัวแปรศึกษา และ 2. หลักฐานเชิงองค์ประกอบพื ้นที่กรณีศกึ ษา ดังนี ้
1. สาระสาคัญเชิงตัวแปรศึกษา
1.1 บริ บทองค์กร แหล่งการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต นวัตกรรมและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของบริษัทการบินไทย
1.2 สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปและการบริหารจัดการ
1.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้กบั แหล่งเรี ยนรู้ขององค์กร
1.4 แบบจาลอง “ต้ นแบบ” โครงการการจัดตัง้ ฯ
2. หลักฐานเชิงองค์ประกอบพื ้นที่กรณีศกึ ษา
2.1 สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (หน่วยงาน) และบุคคลภายนอก
2.3 ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2.4 แนวทางการอนุรักษ์และการจัดแสดงทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(2) ข้อมู ลทุติยภู มิ – กรอบพืน้ ฐานทางทฤษฎีที่นามาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็น
ปั ญหาวิ จั ย (Research Problems & Theoretical Concepts) ที่ ไ ด้ มาจากการปริ ทรร ศน์
วรรณกรรม จากนันจึ
้ งนามากาหนดขันตอนการวิ
้
จยั โดยลาดับ แต่ถ้าต้ องการสร้ างเป็ นโครงการ
ควรจะมีการเก็บข้ อมูลความคิดเห็นเห็นและความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อการ
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ดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ โดยสร้ างแนวทางการประเมินความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ ฯ และ
ตรวจสอบ “คุณภาพของต้ นแบบ” การจัดตัง/โครงการ
้
ฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น (Feasibility Study & Project
Analysis) ที่มีความสอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรมและศักยภาพขององค์กร
ทั ง้ นี ้ เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการรั บ รอง โดยผ่ า นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(Judgemental Approach) สู่การนาเสนอ ปรับปรุ ง และขยายผลของ (ร่ างต้ นแบบ) ที่พร้ อมจะ
กาหนดเป็ น (ต้ นแบบ) โครงการ โดยจัดทาเป็ นคูม่ ือที่แสดงรายละเอียดของโครงการ การวางแผน
และแผน ที่สามารถนาไปใช้ งานได้ จริง (Practical Model Plan)
2. พิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดดาเนินการ ควรส่งเสริ มงานวิจัยและพัฒนาให้ มากขึ ้น และการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อแก้ ปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะด้ านการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ในแง่มมุ ต่าง ๆ กัน ดังนี ้
2.1 ชุดโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มการวิจยั และพัฒนาในด้ านการออกแบบ
การจัดสื่อแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
2.2 ชุดโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ประกอบด้ วย เช่น กลุ่มการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ด้ านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
2.3 ชุดโครงการวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลการบริ หารและดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สาหรับบุคลากรภัณฑารักษ์
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ระยะที่ 1: สารวจข้ อมูลสารสนเทศและกาหนดพืน้ ที่ศึกษา
1.1
1.2
1.3

แบบฟอร์ มสำรวจข้ อมูลสำรสนเทศ
(Documentary Readings Form)
แบบฟอร์ มกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรวิจยั
(Research Analysis Form)
แบบสำรวจข้ อมูลกำรจัดกำรสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
(THAI RESOURCES MANAGEMENT-THAI RM)

1.4
1.5
1.6

แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักในองค์กร
(Key Informant Interview)
แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์กลุม่ บุคลำกรบริ ษัทฯ อย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
(Informal - Group of Personnel Interview)
แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์ภณ
ั ฑำรักษ์ ชำนำญกำร
(Curator Professional Level Interview)
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1.1 แบบฟอร์ มสำรวจข้ อมูลสำรสนเทศ (Documentary Readings)
1. ข้ อมูลจำกภำยนอก
1.1 ประเภทของเอกสำร O เอกสำร O วำรสำร O ตำรำ O ตำรำ O เว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ปี ที่พิมพ์ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 หน่วยงำน O มหำวิทยำลัย ----------------------------------------------------------------------------------------------------O สถำบัน -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O องค์กร ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 สำขำวิชำ / คณะ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ข้ อมูลจำกภำยในองค์กรกำรบินไทย
2.1 ชื่อผู้เขียน ----------------------------------------------------------- ตำแหน่ง ------------------------------สังกัด---------------2.2 ประเภทของเอกสำร O เอกสำร
O วำรสำร
O ตำรำ
O เว็บไซต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O CIRCULAR O BULLETIN
O MANUAL
O GUIDEBOOK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 ปั ญหำกำรวิจยั หรือ ประเด็นหลักของเอกสำร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 สำระสำคัญของเอกสำรที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี หลักกำร และผลกำรวิจยั อื่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 จุดเน้ น O ประวัตคิ วำมเป็ นมำ O ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ O กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
O กำรบริหำรกำรตลำด O กำรบริหำรกำรประชำสัมพันธ์ O กำรบริหำรครัวกำรบิน
O กำรฝึ กอบรมบุคลำกร [ ] GROUND [ ] IN-FLIGHT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ข้ อค้ นพบที่สำมำรถนำไปประยุกต์ [ ] บทที่ 1 (บทนำ) [ ] บทที่ 2 (ปริทรรศน์วรรณกรรม) [ ] บทที่ 3 (ระเบียบวิธี
วิจยั )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2 แบบฟอร์ มกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรวิจยั
O กำรค้ นคว้ ำอิสระ O วิทยำนิพนธ์ O ดุษฎีนิพนธ์
กลุม่ งำนวิจยั
[ ] รูปแบบกำรจัดตัง้ [ ] กำรบริ หำรจัดกำร [ ] โครงกำรจัดตัง้
ลำดับ

ประเภท
O เชิงคุณภำพ
O เชิงปริ มำณ
O ผสำนวิธีวิจยั

วัตถุประสงค์

กรอบทำงทฤษฎี

เครื่ องมือวิจยั

องค์ควำมรู้ /
ผลกำรวิจยั

ผลงำนวิจยั มีศกั ยภำพในกำร
นำไปใช้ ประโยชน์
O ด้ ำนนโยบำย
O ด้ ำนชุมชนและพื ้นที่
O ด้ ำนสำธำรณะ
O ด้ ำนวิชำกำร
ข้ อเสนอแนะเชิงพัฒนำต่อยอดวิจยั
(ผู้วิจยั รวบยอดควำมคิด)
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1.3 แบบสำรวจข้ อมูลกำรจัดกำรสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
(THAI RESOURCES MANAGEMENT-THAI RM)
รำยกำร

บริ บทของสถำนที่

แหล่งกำรเรี ยนรู้

กำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

นวัตกรรม

ทรัพยำกรวัฒนธรรม

อำคำรสำนักงำนใหญ่

อำคำรศูนย์ฝึกอบรม

อำคำรศูนย์ปฏิบตั ิกำรบริษัทฯ
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1.4 แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักในองค์กร

1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ในประเด็นของ เป้ำหมำย โครงสร้ ำง และขอบเขตในกำรดำเนินโครงกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในอนำคต
2. องค์กรของท่ำนประสบควำมสำเร็ จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ หรื อไม่
3. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ มีควำมสำคัญมำกน้ อยเพียงใดต่อองค์กรพิพิธภัณฑ์
4. บทบำทของพิพิธภัณฑ์ที่มตี อ่ สังคม จำกอดีตถึงปัจจุบนั มีกำรเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงไรบ้ ำง
5. อะไรคืออุปสรรคของกำรบริ หำรงำนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยปั จจุบนั
6. พิพิธภัณฑ์ที่บริ หำรงำนโดยภำครัฐและภำคเอกชนมีควำมแตกต่ำงกันหรื อไม่ อย่ำงไร
7. พิพิธภัณฑ์หลำยแห่งมักประสบกับปั ญหำในเรื่ องของงบประมำณ ท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำใน
ลักษณะเช่นนี ้อย่ำงไร
8. อะไรคือคูแ่ ข่งที่สำคัญขององค์กรพิพิธภัณฑ์
9. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับกลุม่ คนที่มองว่ำพิพิธภัณฑ์คือสิง่ ที่นำ่ เบื่อ และมีวิธีปรับเปลีย่ นทัศนคติ
เช่นนี ้อย่ำงไร
10. ลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนำคตควรจะต้ องมีอะไรที่แตกต่ำงไปจำกเดิม
11. ปั จจัยสำคัญที่สดุ ที่จะทำให้ กำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ประสบควำมสำเร็ จคืออะไร
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1.5 แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์กลุม่ บุคลำกรบริ ษัทฯ อย่ำงไม่เป็ นทำงกำร

1. บทบำทของพิพิธภัณฑ์จำกอดีตถึงปั จจุบนั เปลีย่ นไปหรื อไม่
2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐและเอกชนเป็ นอย่ำงไร
3. อุปสรรคสำคัญในกำรบริ หำรงำนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยปัจจุบนั คืออะไร
4. คูแ่ ข่งที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ตำมควำมเห็นของท่ำนเป็ นอย่ำงไร
5. มีวิธีดงึ กลุม่ คนที่มีทศั นคติวำ่ พิพธิ ภัณฑ์นำ่ เบื่อให้ เข้ ำถึงพิพธิ ภัณฑ์ได้ อย่ำงไร
6. จะมีวธิ ีนำเสนออย่ำงไรให้ บคุ ลำกรได้ ตระหนักรู้ถงึ ควำมสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในสังคมอย่ำงไรบ้ ำง
7. ลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์ที่จะเกิดขึ ้นในบริ ษัทกำรบินไทยต้ องมีอะไรเปลีย่ นแปลงไปจำกแหล่งที่เก็บไว้ ใน
ห้ องสมุดหรื อวัตถุที่มีอยูภ่ ำยในอำคำรขององค์กร
8. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรสูญหำยของทรัพยำกรวัฒนธรรมของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
9. ปั จจัยสำคัญที่สดุ ที่ทำให้ กำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยประสบควำมสำเร็จ คืออะไร
10. ควำมคิดเห็นของท่ำนต่อกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยเป็ นอย่ำงไร
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1.6 แบบประเด็นกำรสัมภำษณ์ภณ
ั ฑำรักษ์ ชำนำญกำร

1. บทบำทและหน้ ำที่ของท่ำนที่เกี่ยวข้ องกับงำนทำงด้ ำนพิพิธภัณฑ์
2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ในประเด็นของ เป้ำหมำย โครงสร้ ำง และขอบเขตในกำรดำเนินโครงกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในอนำคต
3. องค์กรของท่ำนประสบควำมสำเร็ จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ หรื อไม่
4. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ มีควำมสำคัญมำกน้ อยเพียงใดต่อองค์กรพิพิธภัณฑ์
5. บทบำทของพิพิธภัณฑ์ที่มตี อ่ สังคม จำกอดีตถึงปัจจุบนั มีกำรเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงไรบ้ ำง
6. อะไรคืออุปสรรคของกำรบริ หำรงำนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยปั จจุบนั
7. พิพิธภัณฑ์ที่บริ หำรงำนโดยภำครัฐและภำคเอกชนมีควำมแตกต่ำงกันหรื อไม่ อย่ำงไร
8. พิพิธภัณฑ์หลำยแห่งมักประสบกับปั ญหำในเรื่ องของงบประมำณ ท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำใน
ลักษณะเช่นนี ้อย่ำงไร
9. อะไรคือคูแ่ ข่งที่สำคัญขององค์กรพิพิธภัณฑ์
10. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับกลุม่ คนที่มองว่ำพิพิธภัณฑ์คือสิง่ ที่นำ่ เบื่อ และมีวิธีปรับเปลีย่ นทัศนคติ
เช่นนี ้อย่ำงไร
11. ลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนำคตควรจะต้ องมีอะไรที่แตกต่ำงไปจำกเดิม
12. ปั จจัยสำคัญที่สดุ ที่จะทำให้ กำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ประสบควำมสำเร็ จคืออะไร
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ระยะที่ 2: สารวจความคิดเห็นและประเมินความต้ องการของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย

2.1

ชุดที่ (2.1.1) และ/หรื อ ชุดที่ (2.1.2)
แบบสอบถำมสำหรับบุคลำกรและผู้บริ หำรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ

2.2

ตำรำงสรุปคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ และ ค่ำ IOC
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ระยะที่ 2: สำรวจควำมคิดเห็นและประเมินควำมต้ องกำรของกลุม่ ประชำกรเป้ำหมำย
2.1 แหล่งข้ อมูลเชิงปริมำณ (กำรวิจยั เชิงสำรวจ - Opinion and Needs Survey)
แบบสอบถำม

คณะโบรำณคดี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
ชุดที่ (2.1.1) และ/หรื อ ชุดที่ (2.1.2)
แบบสอบถำมสำหรับบุคลำกรและผู้บริ หำรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
เรื่ อง
รูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย

คาชีแ้ จง:
ข้ อ 1 แบบสอบถำมฉบับนี ้ จุดมุ่งหมาย เพื่อนำข้ อมูลควำมคิดเห็นและควำมต้ องกำรของบุคลำกร
บริ ษัทกำรบินไทย ฯ เกี่ยวกับควำมคำดหวังที่มีต่อรู ปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย สูก่ ระบวนกำร
ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร และข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมครัง้ นี ้ จักเป็ นประโยชน์ตอ่
กำรทำวิทยำนิพนธ์เพื่อเสนอแนวทำงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ที่มีประสิทธิภำพในอนำคต
ข้ อ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้ แก่ บุคลำกรและผู้บริ หำรของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
ข้ อ 3 แบบสอบถำม ประกอบด้ วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป (จำนวน 7 ข้ อ)
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำนกำรดำเนินโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(จำนวน 5 ข้ อ)
ตอนที่ 3 ควำมต้ องกำรในด้ ำนรูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(จำนวน 2 ข้ อ)
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คำชี แ้ จง: โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่อง [ ] หน้ ำข้ อควำมที่ตรงกับสภำพควำมเป็ นจริ งของท่ำน และเติม
ข้ อควำมในช่องว่ำงให้ สมบูรณ์
1. เพศ
[ ] ชำย
[ ] หญิง
2. อำยุ
[ ] 21-30
[ ] 31-40
[ ] 40 ปี ขึ ้นไป
3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
[ ] มัธยมศึกษำตอนปลำย
[ ] อนุปริ ญญำ
[ ] ปริ ญญำตรี
[ ] สูงกว่ำปริ ญญำตรี
4. หน้ ำที่เกี่ยวข้ องในองค์กร
[ ] บุคลำกรประจำหน่วยงำน
[ ] ผู้บริ หำร
[ ] บุคลำกรบนเที่ยวบิน (กัปตันและลูกเรื อ)
5. ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ
[ ] น้ อยกว่ำ 5 ปี
[ ] 5-10 ปี
[ ] 11-15 ปี
[ ] 15 ปี ขึ ้นไป
6. ประสบกำรณ์ในกำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถำนหรื อศูนย์วฒ
ั นธรรม
[ ] เคยเข้ ำชม
[ ] ยังไม่มีโอกำสเข้ ำชม
7. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์องค์กร
[ ] ไม่เคย มีควำมรู้และไม่เข้ ำใจ
[ ] ไม่เคย มีควำมรู้และไม่เข้ ำใจ
(แต่กำลังให้ ควำมสนใจและต้ องกำรทรำบข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
[ ] มีควำมรู้บ้ำง เพรำะเคยเข้ ำชมในพิพิธภัณฑสถำนมำก่อน
[ ] มีควำมรู้ในเรื่ องพิพิธภัณฑ์องค์กรเป็ นอย่ำงดี
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำนกำรดำเนินโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
หมำยถึง
คำดหวังอย่ำงยิ่ง
4
หมำยถึง
คำดหวัง
3
หมำยถึง
เฉย ๆ
2
หมำยถึง
ไม่คำดหวัง
1
หมำยถึง
ไม่คำดหวังอย่ำงยิ่ง
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ประเด็นศึกษำ
2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
2.1.1 บทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
(1) โครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย เป็ นภำพลักษณ์แห่งควำมสำเร็ จ
ของบริ ษั ทในอดีตจะทำให้ บุคคลทั่วไปเข้ ำใจได้ ม ำกยิ่งขึน้ ถ้ ำ องค์ กรหรื อ
หน่วยงำนเกี่ยวข้ องสำมำรถบอกเรื่ องรำวที่มีคณ
ุ ค่ำมำกมำยมหำศำล และคง
ไม่มีใครกล้ ำปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ ชีวิตของกลุม่ คนเหล่ำนันน
้ ำมำซึง่ วิถี
กำรจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปั จจุบนั
(2) เป็ นฐำนข้ อมูลสำหรั บศึกษำค้ นคว้ ำและเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เรื่ องรำวที่
สำมำรถสื่อถึงกิ จกรรมทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจที่ เกี่ ยวโยงกับ ประวัติ ควำมเป็ น มำขององค์ กร โครงสร้ ำงกำร
บริ หำร ชีวประวัติบุคคล ภำพเก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์กำรบริ กำรอำกำศ
ยำน ศิ ลปะและเทคโนโลยี ที่ ได้ พัฒนำขึน้ จำกองค์ ค วำมรู้ ในศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมกำรบิน
(3) บริ ษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของควำมภำคภูมิใจของสังคมไทยในชำติ
ที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงควำมเป็ นมำของวิถีกำรบริ กำรบนอำกำศยำนบนฐำน
ของควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริ โภคทัว่ โลก นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทัศนศิลป์ ในอำกำศยำนของบริ ษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้
ขององค์กร ฯ กำรอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงำน
(4) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยจะช่วยส่งเสริ มกำรศึกษำทังในระบบและนอก
้
ระบบ เพื่อกำรศึกษำตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม
2. วัตถุประสงค์
(1) ส่ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ำรออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ค วำม
เหมำะสมต่อกลุม่ ผู้รับบริ กำร
(2) บริ กำรค้ นคว้ ำข้ อมูลทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ ทำงธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ
และอำคันตุกะสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิ จในฝ่ ำยงำนบริ กำรอำกำศ
ยำน/ภำคพื ้น)
(3) สร้ ำงระบบกำรจัดเก็บ กำรแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมของบริ ษัท ฯ
และอัตลักษณ์ ของบริ ษัท ฯ ในฐำนะเป็ นองค์ กรรั ฐวิสำหกิ จที่ดำเนินธุร กิ จ
ประเภทสำยกำรบิน

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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(4) สร้ ำงควำมตระหนัก หวงแหน รักษำภำพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรกำร
บินไทย
(5) สร้ ำงควำมเพลิดเพลินและสุนทรี ยภำพแก่ประชำชนทัว่ ไป
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(1) ด้ ำนกำรศึกษำ
1.1 เป็ นแหล่งควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรในอุตสำหกรรมกำรบิน
1.2 เป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู้ให้ แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต
1.3 เป็ นสถำนที่เปิ ดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ ำนวิชำชีพภัณฑำรักษ์ และสำขำ
อุตสำหกรรม บริ กำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกั ศึกษำ นักเรี ยน และบุคคล
ทัว่ ไป สำมำรถเข้ ำมำฝึ กหัดงำนตำมข้ อกำหนดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
ของตนเอง
1.4 เป็ น สถำนที่ ร วบรวมข้ อ มูล วิ ช ำกำรและทัก ษะทำงวิ ช ำชี พ ในศำสตร์
ทำงด้ ำ นศิ ลปะและเทคโนโลยี ก ำรประกอบอำหำรไทย เพื่ อ บริ ก ำรบน
เที่ยวบิน
1.5 เป็ น กำรสนับ สนุน ให้ ผ้ ูเ ข้ ำ ชมได้ ต ระหนัก ถึ ง คุณ ค่ำ ของ “สำยกำรบิ น
แห่ง ชำติ ” มี บ ทบำทและภำรกิ จในกำรสนับ สนุน กำรเผยแพร่ สิ่งที่เป็ น
มรดกทำงวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของชำติไทย
(2) ด้ ำนกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม
2.1 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย
ร่วมสมัย-ดังเดิ
้ ม
2.2 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมกำรแต่งกำยไทย (ชุดไทย
ของลูกเรื อ)
2.3 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยในอดีต -ปั จจุบนั เอกสำรสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สำหรับกำรถวำยงำน ให้ กบั พระบรมวงศำนุวงศ์ทกุ
พระองค์
2.4 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยประวัติควำมเป็ นมำ กิจกรรมสำคัญทำงสังคม
และวัฒนธรรมทังในและต่
้
ำงประเทศ
2.5 ก่อให้ เกิดควำมซำบซึ ้งและภำคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทกำร
บินไทย ฯ
2.6 ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ กำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้ อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำม
บริ บทวัฒนธรรมไทย
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2.7 ก่อให้ เกิดทักษะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ สร้ ำง
นวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ควำมรู้ จำกแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณ
อย่ ำ งเหมำะสม เมื่ อ ต้ องเผชิ ญ ปั ญ หำทำงสัง คมและงำนบริ ก ำรใน
สถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ควำมเป็ นไทย
2.8 ก่อให้ เกิดบุคลิกภำพที่ดีทงภำยในและภำยนอก
ั้
สำมำรถทำงำนร่ วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่ำ งเหมำะสม อีกทัง้ พัฒนำตนเองทำงด้ ำนควำมรู้ และทักษะ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
2.9 เป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
(3) ด้ ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริ มให้ เกิดรำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวในด้ ำนพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นำ
สินค้ ำหัตถกรรมแปรรูปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำร
บนเที่ยวบินมำจัดวำงจำหน่ำย
3.2 ส่งเสริ มกำรประหยัดด้ ำ นงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเสริ ม ให้ แ ก่
ประชำชน
3.3 ส่งเสริ มแนวควำมรู้ นวัตกรรมกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์
3.4 ส่งเสริ มแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ทำหน้ ำที่ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจบนพื ้นฐำนกำรใช้ องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำร
สร้ ำงสรรค์งำน และกำรใช้ ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษั ท ฯ ที่เชื่อมโยง
กับรำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสัง่ สมควำมรู้ ทำงสังคม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่
3.5 ประชำสัมพันธ์ โครงกำรส่งเสริ มและสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครื อข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ ในกำรกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(4) ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ประชำชนได้ รู้ เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ในด้ ำนกำรบริ ห ำรองค์ ก ร
รัฐวิสำหกิจ ในระบบกำรค้ ำเสรี และกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน
4.2 ส่งเสริ มควำมเข้ ำใจในรูปแบบกำรบริ หำรองค์กรของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
4.3 ส่งเสริ มให้ เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
4.4 ส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรรุ่นใหม่ได้ รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรและเรี ยนรู้แนวทำงกำร
จัดกำร
4.5 ทำให้ ทรำบเรื่ องรำวควำมเป็ นมำขององค์กรในอดีต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
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(1) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้ รับประโยชน์จำกพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบิน
ไทย
1.1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.3 นิสติ นักศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
1.4 นักวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
1.5 ประชำชนทัว่ ไป
1.6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ
1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่ำง ๆ สมำคม ฯลฯ
1.8 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………………………….
5. โครงกำร
(1) ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยอย่ำงไร
1.1 เป็ นเรื่ องที่นำ่ สนใจมำก ควรรี บดำเนินกำร
1.2 สมควร ให้ มี ก ำรจัด ตัง้ อย่ ำ งยิ่ ง เพรำะเป็ น โครงกำรที่ มี ป ระโยชน์ ต่อ
กำรศึกษำ
1.3 เป็ นโครงกำรที่มีประโยชน์ แต่อำจจะมีอปุ สรรคในเรื่ องงบประมำณ
1.4 เป็ นโครงกำรที่ มี ป ระโยชน์ แต่ ข ำดบุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ในด้ ำนนี ้ มำ
ดำเนินกำร
1.5 ไม่สมควร ให้ มีกำรดำเนินโครงกำร เพรำะไม่เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่ำกับกำร
ลงทุน
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………………………….

ข้ อเสนอแนะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 3 ควำมต้ องกำรในด้ ำนรูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
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คำชี ้แจง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับรู ปแบบกำรจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
3.1 ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรโครงกำร ฯ)
3.1.1 สถำนที่และอำคำร
(1) ท่ำนต้ องกำรให้ มีกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในสถำนที่ใด
1.1 สำนักงำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสิต
1.2 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย เขตหลักสี่
1.3 ศูนย์ปฏิบตั ิกำรบริ ษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสุวรรณภูมิ)
1.4 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………….
(2) ท่ำนต้ องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในลักษณะใด
2.1 เป็ นอำคำรที่ดดั แปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศั น์และ
ปรับปรุงสภำพอำคำรที่เหมำะสมสำหรับกำรสร้ ำงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
2.2 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นควำมเป็ นเอกลักษณ์ไทย
2.3 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นกำรออกแบบให้ ทนั สมัย
2.4 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(3) ท่ำนต้ องกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่อไปนี ้มำกน้ อยเพียงใด
3.1 ลำนจอดรถ
3.2 เคำเตอร์ ประชำสัมพันธ์ /ห้ องโถงต้ อนรับ
3.3 ผังจำลองแสดงอำคำรสถำนที่
3.4 ป้ำยแสดงทิศทำงภำยในห้ องจัดแสดง
3.5 เคำเตอร์ รับฝำกสิง่ ของ
3.6 ร้ ำนถ่ำยรูปภำพ
3.7 ร้ ำนถ่ำยเอกสำร
3.8 เคำเตอร์ โทรศัพท์สำธำรณะ
3.9 เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภัณฑ์
3.10 ระบบกำรป้องกันอัคคีภยั

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น
3.12 มุมพักผ่อน
3.13 ร้ ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์บริ ษัท ฯ
3.14 ร้ ำนอำหำร/ภัตตำคำร บริ ษัทกำรบินไทย
3.15 ห้ องฉำยเทปภำพจอใหญ่
3.16 ห้ องบรรยำย
3.17 ห้ องสมุด
3.18 ห้ องประชุม
3.19 ห้ องพักผ่อนเจ้ ำหน้ ำที่
3.20 ห้ องจัดแสดงนิทรรศกำร
3.21 ห้ องน ้ำสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.22 ปุ่ มกดลิฟท์สำหรับผู้พิกำร
3.23 รถเข็นสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.24 ทำงลำดสำหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
3.25 ลำนเอนกประสงค์
3.26 สวนหย่อม
3.27 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
3.1.2 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(1) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ หน่วยงำนใดเป็ นแกน
นำ
1.1 สำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ
(DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ)
1.2 สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร
(DB/9N – ฝ่ ำยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริ หำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร)
1.3 สำยปฏิบตั ิกำร
(DO/OZ – ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรและบริ กำรกำรปฏิบตั ิกำร)
1.4 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
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(2) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยควรจะดำเนินกำรเป็ นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ
2.1 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทำและดำเนินกำรโดยบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
2.2 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงำนอิสระภำยใต้ สงั กัดหน่วยงำนแกนนำ
ของบริ ษัท กำรบินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้ กำรสนับสนุน เช่น
กองพิพิธภัณฑ์สถำน กรมศิลปำกร
(3) คณะกรรมกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ควรประกอบด้ วยบุคคลใดบ้ ำง
3.1 บริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ: ฝ่ ำยสื่ อ สำรและประชำสัม พั น ธ์ (DD-5P), รอง
กรรมกำร ผู้อำนวยกำรใหญ่ สนับสนุนกำรถวำยบินแก่ (DD-D), สำยกล
ยุทธ์ และพัฒนำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ ),
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบัญชี (DE), สำยทรัพยำกร
บุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ำยวำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและบริ หำรจัดกำรควำมรู้ ขององค์กร; DB-DW ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป;
DB-WL ฝ่ ำยกฏหมำย), สำยปฏิบตั ิกำร(DO), สำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ลูกค้ ำ (DA), กำรบริ กำรภำคพื ้น (D1), ฝ่ ำยช่ำง (DT)
3.2 ผู้เ ชี่ ย วชำญเฉพำะทำง เช่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศึ ก ษำ กำรศึ ก ษำนอกระบบ
โรงเรี ยน บุคลำกรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
3.3 สมำคมสโมสรพนักงำนกำรบินไทย
3.4 สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย
3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย
3.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(4) งบประมำณและรำยได้
4.1 งบประมำณแผ่นดิน
4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
4.3 งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
4.4 งบประมำณจำกบริ ษัทกำรบินไทย
4.5 งบประมำณจำกกำรสนับ สนุ น ของสปอนเซอร์ (สนับ สนุ น รำยปี /รำย
กิจกรรม)
4.6 งบประมำณหลักจำกกำรสนับสนุนของกรุงเทพ ฯ
4.7 แหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจัดจำหน่ำยของที่ระลึก
4.9 ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ ฯ
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4.10 รำยได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
4.11 อืน่ ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(5) เมื่อกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เสร็ จสิ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ มีรำยได้ เสริ มจำกวิธีกำรใด
3.1 ตังตู
้ ้ รับบริ จำค
3.2 จำหน่ำยบัตรเข้ ำชม
3.3 จำหน่ำยของที่ระลึกและเอกสำรสิง่ พิมพ์
3.4 ผลประโยชน์จำกร้ ำนค้ ำ เช่น ร้ ำนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
3.5 ให้ เช่ำสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
3.6 รั บ จ้ ำงผลิ ต สื่ อ ตำมควำมต้ อ งกำรของหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น
สถำบันกำรศึกษำ
3.7 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
3.1.3 กำรประชำสัมพันธ์
(1) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ ควำมรู้
ข้ อมูลรำยละเอียดสำหรับประชำชน โดยผ่ำนทำง ....
1.1 ผู้นำชุมชน
1.2 ศูนย์ประชำสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
1.3 แจกเอกสำรสิง่ พิมพ์
1.4 กรมประชำสัมพันธ์ในส่วนกลำง เพื่อเผยแพร่ทงทำงวิ
ั้
ทยุและโทรทัศน์
1.5 เวปไซต์ของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
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(2) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชนเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ควรใช้ วิธีกำรใด (กรุณำใส่ หมำยเลขเรี ยงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 โดยลำดับ)
[ ] โทรทัศน์
[ ] วิทยุกระจำยเสียง
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] จดหมำยข่ำว/แผ่นพับ
[ ] โปสเตอร์ /ป้ำยประกำศ
[ ] วำรสำร
[ ] หนังสือเชิญ
[ ] อื่น ๆ ……………………………………………………………
3.1.4 กำรให้ ควำมร่วมมือ
(1) ท่ำนจะให้ ควำมร่วมมือกับโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในด้ ำนใด
1.1 ให้ กำรสนับสนุนในกำรจัดหำเงินหรื องบประมำณ
1.2 ช่วยบริ จำคเงินทุน
1.3 ช่วยในกำรติดต่อนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญมำช่วยดำเนินกำร
1.4 ช่วยประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษำ เข้ ำชมพิพิธภัณฑ์
ฯ
1.5 ช่ ว ยในกำรสืบ ค้ น ข้ อ มูลหรื อ เล่ำ เรื่ อ งรำวต่ำ ง ๆ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ท ำง
กำรศึกษำ
1.6 ช่วยแนะนำแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จำคสิง่ ของที่มีคณ
ุ ค่ำต่อกำรอนุรักษ์ เป็ น
มรดกขององค์กรกำรบินไทย
1.7 อื่น ๆ
……………………………………………………………

ข้ อเสนอแนะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ)

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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3.2.1 กำรออกแบบกำรจัดแสดงหรื อสือ่ แสดงในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(1) วิธีกำรที่จะสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์บริ ษัท
กำรบินไทยให้ เกิดควำมเหมำะสม
1.1 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง โดยจ้ ำงเอกชนดำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ ำงสิง่ ที่แสดง
1.2 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง และออกแบบกำรจัดแสดง
โดยดำเนินกำรว่ำจ้ ำงเอกชนสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.3 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ กำรกำหนดเนื ้อหำ
ออกแบบ และจัดสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.4 ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้ วแต่เนื ้อหำหรื อลักษณะกำรแสดงที่เป็ นไปได้
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………
(2) มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทำ่ นต้ องกำรเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
2.1 เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
2.2 เทคนิคกำรจัดแสดง
2.3 วัตถุสงิ่ ของที่จดั แสดง
2.4 กำรบริ กำรและประชำสัมพันธ์
2.5 จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และสิง่ ของที่ระลึก
2.6 กิจกรรมที่มีควำมบันเทิงและผ่อนคลำย
2.7 กิจกรรมต่ำงที่นำ่ สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน
2.8 อื่น ๆ
……………………………………………………………
3.2.2 กิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1) ควำมเป็ นไปได้ ของกำรจัดกิจกรรมทำงเลือก
1.1 นิทรรศกำร
1.2 สัมนำ ประชุม อภิปรำย บรรยำย
1.3 กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน กำรสำธิต
1.4 กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………
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ผู้วิจยั ขอกรำบขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสูง ที่ท่ำนได้ กรุ ณำให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ ซึ่ง
เป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งที่จะทำให้ งำนวิจยั ชิ ้นนี ้มีควำมสมบูรณ์ และสำมำรถนำข้ อมูลไปบูรณำกำรประกอบกำร
วิจยั ในลำดับถัดไป อันมีคณ
ุ ค่ำต่อกำรนำเสนอรูปแบบ ฯ ไปใช้ ในองค์กร
นำยสมชัย สรำญสิริบริ รักษ์
นิสติ ปริ ญญำโท
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม ภำควิชำโบรำณคดี
คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สถำนที่ติดต่อ
99/126 อำคำร A-610 คอนโด ยู แอท หัวหมำก สเตชัน่
ซ. รำมคำแหง 24 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
E-mail: sasomcs.saran@gmail.com
2.2 ตำรำงสรุปคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ และ ค่ำ IOC
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เประเด็นศึกษำ
2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
2.1.1 บทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร

ระดับควำม
คิดเห็น

IOC

แปรผล

1 2 3 4 5

1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
[ ] ชำย

[ ] หญิง

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

[ ] 21-30

[ ] 31-40 1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

2. อำยุ

หมำยเหตุ
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3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
[ ] มัธยมศึกษำตอนปลำย
[ ] อนุปริ ญญำ
[ ] ปริ ญญำตรี
[ ] สูงกว่ำปริ ญญำตรี
4. หน้ ำที่เกี่ยวข้ องในองค์กร
[ ] บุคลำกรประจำหน่วยงำน
[ ] ผู้บริ หำร
[ ] บุคลำกรบนเที่ยวบิน
(กัปตันและลูกเรื อ)
5. ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ
[ ] น้ อยกว่ำ 5 ปี [ ] 5-10 ปี
[ ] 11-15 ปี [ ] 15 ปี ขึ ้นไป
6. ประสบกำรณ์ในกำรเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑสถำนหรื อศูนย์วฒ
ั นธรรม
[ ] เคยเข้ ำชม
[ ] ยังไม่มีโอกำสเข้ ำชม
7. ท่ ำ น มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
พิพิธภัณฑ์องค์กร
[ ] ไม่เคย มีควำมรู้และไม่เข้ ำใจ
[ ] ไม่เคย มีควำมรู้และไม่เข้ ำใจ (แต่
กำลังให้ ควำมสนใจและต้ องกำร
ทรำบข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์
[ ] มีควำมรู้บ้ำง เพรำะเคยเข้ ำชมใน
พิพิธภัณฑสถำนมำก่อน
[ ] มี ค วำมรู้ ในเรื่ อ งพิ พิธ ภัณ ฑ์ องค์ กร
เป็ นอย่ำงดี

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำนกำรดำเนินโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
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เประเด็นศึกษำ
2.1 กำรวำงแผนโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ
2.1.1 บทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
(5) โครงกำรจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย เป็ น
ภำพลักษณ์แห่งควำมสำเร็ จของบริ ษัทในอดีตจะทำ
ให้ บุค คลทั่วไปเข้ ำ ใจได้ มำกยิ่ งขึน้ ถ้ ำ องค์ กรหรื อ
หน่วยงำนเกี่ยวข้ องสำมำรถบอกเรื่ องรำวที่มีคณ
ุ ค่ำ
มำกมำยมหำศำล และคงไม่มี ใ ครกล้ ำ ปฏิ เ สธว่ำ
แบบอย่ำงกำรใช้ ชีวิตของกลุ่มคนเหล่ำนันน
้ ำมำซึ่ง
วิถีกำรจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปั จจุบนั
(6) เป็ น ฐำนข้ อ มูลสำหรั บ ศึก ษำค้ น คว้ ำ และเผยแพร่
ประชำสัม พัน ธ์ เ รื่ อ งรำวที่ สำมำรถสื่ อ ถึ ง กิ จ กรรม
ทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำใจที่เกี่ยวโยงกับประวัติควำมเป็ นมำของ
องค์กร โครงสร้ ำงกำรบริ หำร ชีวประวัติบคุ คล ภำพ
เก่ ำ ที่ ท รงคุ ณ ค่ ำ ต่ อ สั ง คมไทย วั ฒ นธรรมและ
ประเพณี ไ ทยที่ ผ สำนภู มิ ปั ญ ญำแนวกำรสร้ ำง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำรบริ กำรอำกำศยำน ศิ ล ปะและ
เทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นำขึ ้นจำกองค์ควำมรู้ ในศำสตร์
สำขำวิศวกรรมกำรบิน
(7) บริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของควำม
ภำคภูมิใจของสังคมไทยในชำติที่จะสะท้ อนให้ เห็น
ถึงควำมเป็ นมำของวิถีกำรบริ กำรบนอำกำศยำนบน
ฐำนของควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมกับพฤติกรรม
ผู้บ ริ โภคทั่ว โลก นวัต กรรมทำงเทคโนโลยี กำรบิน
สำกล ทัศนศิลป์ ในอำกำศยำนของบริ ษัท ฯ แหล่ง
เรี ยนรู้ ขององค์กร ฯ กำรอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิง
สัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงำน
(8) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทยจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
กำรศึกษำทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อกำรศึกษำ
ตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม

ระดับควำม
คิดเห็น

IOC

แปรผล

1 2 3 4 5

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

หมำยเหตุ
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2. วัตถุประสงค์
(6) ส่ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ำรออกแบบ
กิจกรรมเสริ มที่มีควำมเหมำะสมต่อกลุม่ ผู้รับบริ กำร
(7) บริ กำรค้ นคว้ ำข้ อมูลทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ทำง
ธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ และอำคันตุกะสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจกำรบิน (ภำรกิจในฝ่ ำยงำนบริ กำรอำกำศยำน/
ภำคพื ้น)
(8) สร้ ำงระบบกำรจัด เก็ บ กำรแสดงวัตถุที่เ ป็ นมรดก
ทำงวัฒ นธรรมของบริ ษั ท ฯ และอั ต ลัก ษณ์ ข อง
บริ ษั ท ฯ ในฐำนะเป็ นองค์ กรรั ฐวิ สำหกิ จที่ ดำเนิน
ธุรกิจประเภทสำยกำรบิน
(9) สร้ ำงควำมตระหนัก หวงแหน รักษำภำพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์กรกำรบินไทย
(10) สร้ ำงควำมเพลิดเพลินและสุนทรี ยภำพแก่ประชำชน
ทัว่ ไป
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(5) ด้ ำนกำรศึกษำ
1.1 เป็ นแหล่งควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรในอุตสำหกรรม
กำรบิน
1.2 เป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู้ให้ แก่เยำวชนและประชำชน
คนไทยตลอดชีวิต
1.3 เป็ นสถำนที่ เ ปิ ดโอกำสทำงกำรศึ ก ษำด้ ำน
วิ ช ำชี พ ภั ณ ฑำรั ก ษ์ และสำขำอุ ต สำหกรรม
บริ กำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกั ศึกษำ นักเรี ยน
และบุคคลทัว่ ไป สำมำรถเข้ ำมำฝึ กหัดงำนตำม
ข้ อกำหนดของหลักสูตรสถำนศึกษำของตนเอง
1.4 เป็ นสถำนที่รวบรวมข้ อมูลวิชำกำรและทัก ษะ
ทำงวิ ช ำชี พ ในศำสตร์ ทำงด้ ำนศิ ล ปะและ
เทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริ กำร
บนเที่ยวบิน
1.5 เป็ นกำรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เข้ ำชมได้ ตระหนัก ถึ ง
คุณค่ำของ “สำยกำรบินแห่งชำติ” มีบทบำทและ
ภำรกิ จ ในกำรสนับ สนุน กำรเผยแพร่ สิ่ง ที่ เ ป็ น

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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มรดกทำงวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของชำติ
ไทย
(6) ด้ ำนกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม
2.1 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยี
กำรประกอบอำหำรไทยร่วมสมัย-ดังเดิ
้ ม
2.2 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรแต่งกำยไทย (ชุดไทยของลูกเรื อ)
2.3 เป็ นศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ภำพถ่ ำ ยในอดี ต -ปั จจุ บั น
เอกสำรส ำคัญ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ สำหรั บกำรถวำยงำน ให้ กับพระบรม
วงศำนุวงศ์ทกุ พระองค์
2.4 เป็ นศูนย์ อนุรักษ์ ภำพถ่ำยประวัติควำมเป็ นมำ
กิ จกรรมสำคัญทำงสังคมและวัฒนธรรมทังใน
้
และต่ำงประเทศ
2.5 ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมซำบซึ ง้ และภำคภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
2.6 ก่อให้ เกิ ดคุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตบริ กำร และ
ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมตำมจรรยำบรรณ
วิชำชี พ มีควำมอ่อนน้ อมถ่อมตนและมำรยำท
งำมตำมบริ บทวัฒนธรรมไทย
2.7 ก่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะกำรวิเ ครำะห์ สัง เครำะห์ หำ
แนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ สร้ ำงนวั ต กรรม โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ควำมรู้ จำกแหล่ ง เรี ย นรู้ รวมถึ ง
วิ จ ำรณญำณอย่ ำ งเหมำะสม เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ
ปั ญหำทำงสังคมและงำนบริ กำรในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ควำมเป็ นไทย
2.8 ก่อให้ เกิดบุคลิกภำพที่ดีทงภำยในและภำยนอก
ั้
สำมำรถทำงำนร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงเหมำะสม
อีกทัง้ พัฒนำตนเองทำงด้ ำนควำมรู้ และทักษะ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
2.9 เป็ นสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของ
ประชำชน
(7) ด้ ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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3.1 ส่งเสริ มให้ เกิดรำยได้ จ ำกกำรท่องเที่ยวในด้ ำน
พิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นำสินค้ ำหัตถกรรมแปร
รู ปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำร
บริ กำรบนเที่ยวบินมำจัดวำงจำหน่ำย
3.2 ส่งเสริ มกำรประหยัดด้ ำนงบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำเสริ มให้ แก่ประชำชน
3.3 ส่ ง เสริ ม แนวควำมรู้ นวัต กรรมกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำรและอำหำร โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำเชิงพำณิชย์
3.4 ส่งเสริ มแนวควำมคิด “เศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ ”
โดยมีหน่วยงำนรั บผิดชอบทำหน้ ำที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จบนพื น้ ฐำนกำ รใช้ องค์ ควำมรู้
กำรศึ ก ษำ กำรสร้ ำงสรรค์ ง ำน และกำรใช้
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับ
รำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสั่ง สมควำมรู้ ทำง
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
3.5 ประชำสัมพันธ์ โครงกำรส่งเสริ มและสนับสนุน
กำรพัฒ นำศู น ย์ เ ครื อ ข่ ำ ยองค์ ก รของรั ฐ และ
เอกชน ในด้ ำ นนโยบำยสำธำรณะที่ ใช้ ในกำร
กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
(8) ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง
4.1 ส่งเสริ มให้ ประชำชนได้ ร้ ู เพิ่มพูนควำมรู้ ในด้ ำน
กำรบริ หำรองค์ กรรั ฐวิสำหกิ จ ในระบบกำรค้ ำ
เสรี และกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน
4.2 ส่งเสริ มควำมเข้ ำใจในรูปแบบกำรบริ หำรองค์กร
ของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
4.3 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ควำมรั ก ควำมภำคภู มิ ใ จใน
องค์กรของตนเอง
4.4 ส่ง เสริ ม ให้ บุค ลำกรรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รั บ รู้ วัฒ นธรรม
องค์กรและเรี ยนรู้แนวทำงกำรจัดกำร
4.5 ทำให้ ทรำบเรื่ องรำวควำมเป็ นมำขององค์กรใน
อดีต

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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4. กลุม่ เป้ำหมำย
(2) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้ รับประโยชน์จำก
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
1.1 นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษำในจั ง หวัด และ
ต่ำงจังหวัด
1.2 นั ก เ รี ย นชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ใ นจั ง หวั ด แ ละ
ต่ำงจังหวัด
1.3 นิสติ นักศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
1.4 นัก วิ ช ำกำร ครู อำจำรย์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
1.5 ประชำชนทัว่ ไป
1.6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ
1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่ำง ๆ สมำคม ฯลฯ
1.8 อื่น ๆ (ระบุ)
………………………………………………………
5. โครงกำร
(2) ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริ ษัทกำรบินไทยอย่ำงไร
1.1 เป็ นเรื่ องที่นำ่ สนใจมำก ควรรี บดำเนินกำร
1.2 สมควร ให้ มี ก ำรจั ด ตั ง้ อย่ ำ งยิ่ ง เพรำะเป็ น
โครงกำรที่มีประโยชน์ตอ่ กำรศึกษำ
1.3 เป็ นโครงกำรที่มีประโยชน์ แต่อำจจะมีอปุ สรรค
ในเรื่ องงบประมำณ
1.4 เป็ น โครงกำรที่ มี ป ระโยชน์ แต่ ข ำดบุค คลที่ มี
ควำมรู้ในด้ ำนนี ้ มำดำเนินกำร
1.5 ไม่สมควร ให้ มีกำรดำเนินโครงกำร เพรำะไม่เกิด
ประโยชน์ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุน
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………….……………………………………………….

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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ตอนที่ 3 ควำมต้ องกำรในด้ ำนรูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
3.1 ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรโครงกำร ฯ)
3.1.1 สถำนที่และอำคำร
(4) ท่ำนต้ องกำรให้ มีกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบิน
ไทยในสถำนที่ใด
1.1 สำนักงำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสิต
1.2 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย
(เขตหลักสี)่
1.3 ศูนย์ปฏิบตั ิกำรบริ ษัทกำรบินไทย
(OPC – สนำมบินสุวรรณภูมิ)
1.4 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………….
(5) ท่ำนต้ องกำรรู ปแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบิน
ไทยในลักษณะใด
2.1 เป็ นอำคำรที่ดดั แปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดย
มีกำรปรั บภูมิทศั น์และปรั บปรุ งสภำพอำคำรที่
เหมำะสมสำหรับกำรสร้ ำงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
2.2 เป็ น อำคำรที่ก่ อสร้ ำงขึน้ ใหม่ทัง้ หมด โดยเน้ น
ควำมเป็ นเอกลักษณ์ไทย
2.3 เป็ น อำคำรที่ก่ อสร้ ำงขึน้ ใหม่ทัง้ หมด โดยเน้ น
กำรออกแบบให้ ทนั สมัย
2.4 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(6) ท่ำนต้ องกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่อไปนี ้มำกน้ อย
เพียงใด
3.1 ลำนจอดรถ
3.2 เคำเตอร์ ประชำสัมพันธ์ /ห้ องโถงต้ อนรับ
3.3 ผังจำลองแสดงอำคำรสถำนที่
3.4 ป้ำยแสดงทิศทำงภำยในห้ องจัดแสดง
3.5 เคำเตอร์ รับฝำกสิง่ ของ

ระดับควำม IOC แปรผล หมำยเหตุ
คิดเห็น
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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3.6 ร้ ำนถ่ำยรูปภำพ
3.7 ร้ ำนถ่ำยเอกสำร
3.8 เคำเตอร์ โทรศัพท์สำธำรณะ
3.9 เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภัณฑ์
3.10 ระบบกำรป้องกันอัคคีภยั
3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น
3.12 มุมพักผ่อน
3.13 ร้ ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์บริ ษัท ฯ
3.14 ร้ ำนอำหำร/ภัตตำคำร บริ ษัทกำรบินไทย
3.15 ห้ องฉำยเทปภำพจอใหญ่
3.16 ห้ องบรรยำย
3.17 ห้ องสมุด
3.18 ห้ องประชุม
3.19 ห้ องพักผ่อนเจ้ ำหน้ ำที่
3.20 ห้ องจัดแสดงนิทรรศกำร
3.21 ห้ องน ้ำสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.22 ปุ่ มกดลิฟท์สำหรับผู้พิกำร
3.23 รถเข็นสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.24 ทำงลำดสำหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
3.25 ลำนเอนกประสงค์
3.26 สวนหย่อม
3.27 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
3.1.2 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(6) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทยที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ท่ ำ น
ต้ องกำรให้ หน่วยงำนใดเป็ นแกนนำ
1.5 สำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ
(DY/8D – ฝ่ ำยพั ฒ นำธุ ร กิ จ และโครงกำร
สำคัญ)
1.6 สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร
(DB/9N – ฝ่ ำยวำงแผนกำรพัฒ นำบุ ค ลำกร
และบริ หำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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1.7 สำยปฏิบตั ิกำร
(DO/OZ – ฝ่ ำยบริ ห ำรทรั พ ยำกรและบริ ก ำร
กำรปฏิบตั ิกำร)
1.8 อื่น ๆ (ระบุ)
………………………………………………
(7) พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทยควรจะด ำเนิ น กำรเป็ น
แบบใดที่เหมำะสมที่สดุ
2.1 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทำและดำเนินกำร
โดยบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
2.2 เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงำนอิ ส ระ
ภำยใต้ สงั กัดหน่วยงำนแกนนำของบริ ษัท กำร
บินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้ กำร
สนั บ สนุ น เช่ น กองพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถำน กรม
ศิลปำกร
(8) คณะกรรมกำรจัด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย
ควรประกอบด้ วยบุคคลใดบ้ ำง
3.1 บ ริ ษั ท ก ำ ร บิ น ไ ท ย ฯ : ฝ่ ำ ย สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ
ประชำสั ม พั น ธ์ (DD-5P), รองกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรใหญ่ สนับสนุน กำรถวำยบิ น แก่
(DD-D), สำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ (DY/8D
– ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ ), สำย
กำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบัญชี
(DE), สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรม
องค์ ก ร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ำยวำงแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรและบริ หำรจัดกำรควำมรู้ ของ
องค์ ก ร; DB-DW ฝ่ ำยบริ ห ำรทั่ ว ไป; DB-WL
ฝ่ ำยกฏหมำย), สำยปฏิ บั ติ ก ำร(DO), สำย
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรลูกค้ ำ (DA), กำรบริ กำร
ภำคพื ้น (D1), ฝ่ ำยช่ำง (DT)
3.2 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง เช่น พิพิธภัณฑ์ศึกษำ
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรี ยน บุคลำกรบริ ษัท
กำรบินไทย ฯ
3.3 สมำคมสโมสรพนักงำนกำรบินไทย

1 1 1 1

1

ใช้ ได้ 1
0.6

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
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3.4 สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย
3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย
3.6 อื่น ๆ (ระบุ)
………………………………………………
(9) งบประมำณและรำยได้
4.1 งบประมำณแผ่นดิน
4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
4.3 งบประมำณจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
วัฒนธรรมแห่งชำติ
4.4 งบประมำณจำกบริ ษัทกำรบินไทย
4.5 งบประมำณจำกกำรสนับสนุนของสปอนเซอร์
(สนับสนุนรำยปี /รำยกิจกรรม)
4.6 งบประมำณหลักจำกกำรสนับสนุนของกรุ งเทพ
ฯ
4.7 แหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจัดจำหน่ำยของที่ระลึก
4.9 ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อ
กำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ ฯ
4.10 รำยได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
4.11 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(10) เมื่อกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เสร็ จสิ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ มี
รำยได้ เสริ มจำกวิธีกำรใด
3.1 ตังตู
้ ้ รับบริ จำค
3.2 จำหน่ำยบัตรเข้ ำชม
3.3 จำหน่ำยของที่ระลึกและเอกสำรสิง่ พิมพ์
3.4 ผลประโยชน์จำกร้ ำนค้ ำ เช่น ร้ ำนขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
3.5 ให้ เช่ำสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
3.6 รับจ้ ำงผลิตสื่อตำมควำมต้ องกำรของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เช่น โรงเรี ยน สถำบันกำรศึกษำ
3.7 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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3.1.3 กำรประชำสัมพันธ์
(3) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ควรจะมี ก ำรให้ ควำมรู้ ข้ อมูล รำยละเอี ย ดส ำหรั บ
ประชำชน โดยผ่ำนทำง ....
1.1 ผู้นำชุมชน
1.2 ศูนย์ประชำสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
1.3 แจกเอกสำรสิง่ พิมพ์
1.4 กรมประชำสัมพันธ์ ในส่วนกลำง เพื่อเผยแพร่ ทงั ้
ทำงวิทยุและโทรทัศน์
1.5 เวปไซต์ของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………
(4) ท่ ำ นคิ ด ว่ำ กำรประชำสัม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชำชนเข้ ำ ชม
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ควรใช้ วิธีกำรใด (กรุณำ
ใส่ หมำยเลขเรี ยงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 โดยลำดับ)
[ ] โทรทัศน์
[ ] วิทยุกระจำยเสียง
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] จดหมำยข่ำว/แผ่นพับ
[ ] โปสเตอร์ /ป้ำยประกำศ
[ ] วำรสำร
[ ] หนังสือเชิญ
[ ] อื่น ๆ
……………………………………………………………
3.1.4 กำรให้ ควำมร่วมมือ
(2) ท่ำนจะให้ ควำมร่ วมมือกับโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บริ ษัทกำรบินไทยในด้ ำนใด
1.1 ใ ห้ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก ำ ร จั ด ห ำ เ งิ น ห รื อ
งบประมำณ
1.2 ช่วยบริ จำคเงินทุน
1.3 ช่วยในกำรติดต่อนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญมำ
ช่วยดำเนินกำร

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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1.4 ช่วยประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชน นักเรี ยน นิสิต 1 1 1 1 1 1
นักศึกษำ เข้ ำชมพิพิธภัณฑ์ ฯ
1.5 ช่วยในกำรสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่ำเรื่ องรำวต่ำง ๆ 1 1 1 1 1 1
เพื่อเป็ นประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
1.6 ช่วยแนะนำแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จำคสิง่ ของที่ 1 1 1 1 1 1
มีคณ
ุ ค่ำต่อกำรอนุรักษ์ เป็ นมรดกขององค์กรกำร
บินไทย
1.7 อื่น ๆ
……………………………………………………………
3.2 ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริ กำรใน
พิพิธภัณฑ์ ฯ)

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ระดับควำม IOC แปรผล หมำยเหตุ
คิดเห็น
1 2 3 4 5

3.2.1 กำรออกแบบกำรจัดแสดงหรื อสือ่ แสดงในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(3) วิธีกำรที่จะสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่ อแสดง 1 1 1 1 1
ภำยในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทยให้ เ กิ ด ควำม
เหมำะสม
1.1 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง โดย 1 1 1 1 1
จ้ ำงเอกชนดำเนินกำรออกแบบกำร สร้ ำงสิ่งที่
แสดง
1.2 บริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ ก ำหนดเนื อ้ หำจัด แสดง 1 1 1 1 1
และออกแบบกำรจัดแสดง โดยดำเนินกำรว่ำจ้ ำง
เอกชนสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.3 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรทุกขันตอน
้
1 1 1 1 1
ตังแต่
้ กำรกำหนดเนื ้อหำ ออกแบบ และจัดสร้ ำง
สิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.4 ไม่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน แล้ วแต่ เ นื อ้ หำหรื อ 1 1 1 1 1
ลักษณะกำรแสดงที่เป็ นไปได้
1.9 อื่น ๆ
…………………………………………………
(4) มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทำ่ นต้ องกำรเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริษัท 1 1 1 1 1
กำรบินไทย

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้
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2.1 เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
2.2 เทคนิคกำรจัดแสดง
2.3 วัตถุสงิ่ ของที่จดั แสดง
2.4 กำรบริ กำรและประชำสัมพันธ์
2.5 จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และสิง่ ของที่ระลึก
2.6 กิจกรรมที่มีควำมบันเทิงและผ่อนคลำย
2.7 กิ จ กรรมต่ ำ งที่ น่ ำ สนใจ เช่ น กำรแสดง กำร
ประกวด กำรแข่งขัน
2.8 อื่น ๆ
……………………………………………………………
3.2.2 กิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1) ควำมเป็ นไปได้ ของกำรจัดกิจกรรมทำงเลือก
1.1 นิทรรศกำร
1.2 สัมนำ ประชุม อภิปรำย บรรยำย
1.3 กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน กำรสำธิต
1.4 กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์ มัล ติ วิ ชั่ น วี ดี ทัศ น์
คอมพิวเตอร์
1.10อื่น ๆ
…………………………………………………

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ระยะที่ 3: ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและวิเคราะห์ โครงการ
ชุดที่ (3.1.1) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคสำหรับกลุม่ ผู้ชำนำญเฉพำะทำง
(ครัง้ ที่ 1)
ชุดที่ (3.1.2) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคสำหรับกลุ่มผู้ชำนำญเฉพำะทำง
(ครัง้ ที่ 2)
ชุดที่ (3.1.3) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคสำหรับกลุม่ ผู้ชำนำญเฉพำะทำง
(ครัง้ ที่ 3)
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ระยะที่ 3: ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรและวิเครำะห์โครงกำร
3.1 แหล่งข้ อมูลเชิงปริมำณ (กำรวิจยั เชิงอนำคตแบบ เดลฟายเทคนิ ค)

แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 1
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คณะโบรำณคดี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม

ชุดที่ (3.1.1) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคสำหรับกลุ่มผู้ชำนำญเฉพำะทำง

แบบสอบถำม - เดลฟำยเทคนิค
เรื่ อง
โดย

รูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
นำยสมชัย สรำญสิริบริรักษ์
นิสิตระดับปริญญำโท
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม คณะโบรำณคดี
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รองศำสตรำจำรย์ สุภำภรณ์ จินดำมณีโรจน์
ปี กำรศึกษำ 2557

รหัสน.ศ. 53112338
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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วัตถุประสงค์ในกำรวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษำทั ศ นคติ ควำมคิ ด เห็ น และควำมคำดหวั ง ของ
ผู้เชี่ ยวชำญเฉพำะทำงที่ มี ต่อกำรวำงกรอบแผนงำนโครงกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
2. เพื่อประมวลผลข้ อมูลควำมเป็ นไปได้ ของกรอบกำรวำงแผนงำน
โครงกำร และวิ เ ครำะห์ แ บบแผนของกิ จ กรรมที่ จ ำเป็ น ตำม
ควำมคิดเห็นของกลุม่
ผู้ เชี่ ย วชำญเฉพำะทำง จนน ำไปสู่
ข้ อสรุปที่ชดั เจนขององค์ประกอบ เบื อ้ งต้ นและขั น้ ตอ นข อง
รู ป แบบ ฯ ที่ ผ้ ู วิ จั ย จะพั ฒ นำต่ อ ยอดควำมคิ ด ให้ เป็ น “ร่ ำ ง
ต้ นแบบ” โครงกำร ฯ

กำรวิจยั เดลฟำยเทคนิค โดยวิเครำะห์ ค้ นหำ และตรวจสอบคำอธิบำยในแต่ละรอบ
จะต้ องมีกำรสรุปควำมคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงในแต่ละรอบ และจัดรำยงำนข้ อสรุ ป
แสดงควำมคิดเห็นของกลุม่ ในรอบที่ผำ่ นมำ จำแนกได้ เป็ น 3 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 เป็ นแบบสอบถำม เพื่อให้ ผ้ ชู ำนำญเฉพำะทำงแสดงควำมคิดเห็น
ครัง้ ที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)
ครัง้ ที่ 3 เป็ นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยมีส่วนของข้ อมูลสรุป
แสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละท่ำนในกำรตอบกลับครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ ข้ อมูลจำเพำะที่
แสดงมีจดุ มุง่ หมำยเพื่อให้ ทำ่ นได้ รับทรำบควำมคิดเห็นโดยภำพรวม สำรวจ และยืนยันคำตอบของ
ทุกท่ำนอีกครัง้
แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [ ] พิพิธภัณฑ์ [ ] การศึกษานอกระบบ [ ] บุคลากรบริษัท ฯ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อสำรวจทัศนคติ ควำมคิดเห็น และควำมคำดหวังของผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่มีต่อ
กำรวำงกรอบแผนงำนโครงกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
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คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรวิจยั
“รูปแบบ” หมำยถึง สิง่ ที่แสดงถึงโครงสร้ ำงทำงควำมคิด องค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ตำ่ ง ๆ ที่
มีควำมเป็ นไปได้ สงู โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เพื่อดำเนินกำรลงทุน
พัฒ นำจั ด ตัง้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย จะต้ องตระหนัก ถึ ง โอกำสและภัย คุ ก คำมที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ จำก
องค์ประกอบควบคุม เช่น เทคโนโลยีและควำมเป็ นไปได้ เชิงระบบกำรจัดกำร เศรษฐกิจและสังคม นโยบำยของ
องค์ ก ร กฏหมำย กำรบริ ห ำรกำรด ำเนิ น งำน แหล่ง ทรั พ ยำกรทำงวัต ถุแ ละวัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อ ม และ
งบประมำณ เป็ นต้ น
“รู ปแบบกำรจัดตัง”้ หมำยถึง ผลข้ อมูลกำรศึกษำทัศนคติ ควำมคิดเห็น และควำมต้ องกำรของ
บุคลำกรบริ ษัทกำรบินไทย ผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำร เกี่ยวกับควำมคำดหวังที่มีต่อกำรวำงกรอบแผนดำเนิน
โครงกำรและรูปแบบกำรจัดตัง้ ฯ
“โครงกำรจัดตัง”้ หมำยถึง กิจกรรมหรื อแผนงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ทรัพยำกรวัฒนธรรมของ
บริ ษัทกำรบินไทยฯ เพื่อหวังผลตอบแทนกิ จกรรมหรื อกิ จกำรจัดแสดงวัตถุ บอกเล่ำเรื่ องรำวควำมเป็ น มำที่
สำมำรถส่งเสริ มภำพลักษณ์ ของบริ ษัทฯ แสดงเจตคติที่ดีต่อสังคมไทยและด้ วยบทบำทในฐำนะสำยกำรบิน
แห่ง ชำติ สร้ ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และเกิ ด ควำมเพลิดเพลินใจจำกกำรเข้ ำชมพิ พิธ ภัณฑ์ แก่
บุคลำกรและบุคคลภำยนอกทัว่ ไป ทังนี
้ ้ โครงกำรฯ มีลกั ษณะเป็ นหน่วยงำนอิสระหน่วยหนึ่งที่สำมำรถทำกำร
วิเครำะห์ วำงแผน และนำไปปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกำรเฉพำะ ภำยใต้ เวลำกำร
ดำเนินงำน งบประมำณ และสถำนที่อย่ำงชัดเจน
“ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร” หมำยถึง กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เพื่อ
ดำเนินกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง จะต้ องตระหนักถึงโอกำสและภัยคุกคำมที่อำจเกิดขึ ้นจำก
องค์ประกอบควบคุม เช่น เทคโนโลยีและควำมเป็ นไปได้ เชิงระบบกำรจัดกำร เศรษฐกิจและสังคม นโยบำยของ
องค์ ก ร กฏหมำย กำรบริ ห ำรกำรด ำเนิ น งำน แหล่ง ทรั พ ยำกรทำงวัต ถุแ ละวัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
งบประมำณ เป็ นต้ น
“พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย” หมำยถึง สถำบันถำวรที่เป็ นศูนย์กลำงเก็บรวบรวมและอนุรัก ษ์
สิ่งของเครื่ องใช้ สอยในงำนบริ กำรบนเที่ยวบิน อันเป็ นทรั พย์ สินหรื อมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทกำรบินไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและแหล่งเรี ยนรู้ ตำมอัธยำศัย ที่
เกี่ยวข้ องกับกระแสควำมรู้ในศำสตร์ ด้ำนอำกำศยำนและอุตสำหกรรมกำรบิน
“รู ปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย” หมำยถึง แผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร
และกำรนำเสนอรูปแบบกำรจัดตัง้ ฯ ที่เป็ นผลจำกตัวแปรศึกษำตำมจุดมุง่ หมำยในกำรวิจยั โดยกำหนดฝ่ ำยงำน
ที่มีควำมเป็ นเอกเทศทำหน้ ำที่ศกึ ษำวิจยั ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร เพื่อประเมินว่ำโครงกำรที่คิดขึ ้นมำสำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิได้ จริ งและให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุน โดยกำรจัดหำข้ อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจในกำร
ลงทุนหรื อกำรดำเนินงำนตำมวงจรของโครงกำร (กำรวำงแผนโครงกำร กำรปฏิบตั ิและดำเนินงำนตำมโครงกำร
และกำรประเมินผลและติดตำมผลโครงกำร) และมีขอบข่ำยครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้ ำน ได้ แก่ ด้ ำน
กำรเงิน ด้ ำนกำรจัดกำร ด้ ำนเทคนิค ด้ ำนตลำด ด้ ำนสิง่ แวดล้ อมและสังคม และด้ ำนเศรษฐกิจ
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คาชีแ้ จง:
ข้ อ 1 แบบสอบถำมฉบับนี ้ จุดมุ่งหมาย เพื่อนำข้ อมูลควำมคิดเห็นของกลุม่ ผู้ชำนำญเฉพำะทำงที่
มีต่อควำมคำดหวัง ต่อโครงกำรจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย สู่กระบวนกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำร และข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจำกกำรตอบแบบสอบถำมครัง้ นี ้ จักเป็ นประโยชน์ต่อกำรทำวิทยำนิพนธ์ เพื่อ
เสนอแนวทำงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ ที่มีประสิทธิภำพในอนำคต
ข้ อ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้ แก่ ภัณฑำรักษ์ ชำนำญกำร นักกำรศึกษำนอกระบบโรงเรี ยน และ
บุคลำกรชำนำญกำรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
ข้ อ 3 แบบสอบถำม ประกอบด้ วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 3ข้ อ)
ตอนที่ 2 กำรบริ หำรองค์กำร (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 3 ระบบโครงสร้ ำงกำรบริ หำร (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 4 กำรจำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 5 โครงสร้ ำงพืน้ ฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของพิพิธภัณฑ์ บริ ษัทกำรบินไทย
(จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 6 กำรวำงแผนเรื่ องที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ ำง และระบบสำธำรณูปโภค (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 7 งบประมำณ (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 8 กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 9 ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ (จำนวน 1 ข้ อ)
ตอนที่ 10 ข้ อคิดเห็นอื่น (จำนวน 1 ข้ อ)

ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ …………………………………………..
1.2 ตำแหน่ง
…………………………………………..
1.3 สถำนที่ทำงำน …………………………………………..
ตอนที่ 2 กำรบริ หำรองค์กำร
แนวคิด
- บริ ษัทกำรบินไทย ฯ ในฐำนะเป็ นองค์กรรัฐวิสำหกิจที่ดำเนินธุรกิจประเภทสำยกำรบิน เป็ น
ระยะเวลำกว่ำ 55 ปี และยังมีสว่ นสนับสนุนโครงกำรทำงสังคมและกำรศึกษำทังในระบบและนอกระบบโรงเรี
้
ยน
โดยมีแหล่งเรี ยนรู้ในองค์กรที่พร้ อมจัดสภำพแวดล้ อมให้ เอื ้ออำนวยต่อกำรเรี ยนรู้ทำงธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ และ
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อำคันตุกะสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จกำรบิน (ภำรกิ จในฝ่ ำยงำนบริ กำรอำกำศยำน/ภำคพื ้น) ฯลฯ เป็ นกำรศึกษำเชิง
สร้ ำงสรรค์ในประเด็นเนื ้อหำ ควรบูรณำกำรกระบวนกำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้แห่งใหม่ในสังคมไทย โดยสร้ ำงระบบกำรจัดเก็บและกำรแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรม
ของบริ ษัท ฯ เพื่อเป็ นแหล่งควำมรู้สำหรับประชำชนได้ เข้ ำไปศึกษำตำมอัธยำศัย
คำถำม
- ถ้ ำประเทศไทยจะมีพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ท่ำนคิดว่ำ บริ ษัทกำรบินไทย ฯ ควรกำหนด
ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนอย่ำงไร

ตอนที่ 3 ระบบโครงสร้ ำงกำรบริ หำร (โครงสร้ ำงองค์กำร)
แนวคิด
- กำรบริ หำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยที่เป็ นระบบและมีประสิทธิภำพ ย่อมทำให้ กำร
ประเมินได้ ครบองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ซึ่งเป็ นภำรกิจหลักที่ฝ่ำยบริ หำรองค์กรจะต้ องดำเนินกำรศึกษำระบบ
โครงสร้ ำงกำรบริ หำร ที่มีควำมสอดคล้ องกับสภำพที่เป็ นจริ ง โดยอำจมีหน่วยงำนอิสระรั บบทบำทเป็ น ผู้
ประสำนควำมร่ วมมือ หรื ออำจจะเป็ นองค์กรที่บริ หำรงำนแบบมีคณะกรรมกำรดูแลตรวจสอบ เป็ นลักษณะ
มูลนิธิ ในรูปแบบมหำชนที่เปิ ดโอกำสให้ ประชำชนเข้ ำไปมีสว่ นร่วมดำเนินกำร หรื ออำจจะดำเนินกำรในลักษณะ
หน่วยงำนร่ วมลงทุน ทังนี
้ ้เป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งขององค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ วิถีดำเนินชีวิตของสมำชิก
บริ บทของสิ่งแวดล้ อมภำยในหน่วยงำน สัมพันธภำพกำรไปสู่ผนึกพลังจำกกำรพึ่งพำกันและจิตวิญญำณแห่ง
กำรอุทิศตนเพื่อสังคมให้ ดำรงอยู่ พร้ อมทังกำรพั
้
ฒนำที่ยงั่ ยืนควบคูก่ บั ศิลปวัฒนธรรมของชำติ
คำถำม
- ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้ ำงองค์กำร (พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบิน
ไทย) อย่ำงไร

ตอนที่ 4 กำรจำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
แนวคิด
- กำรออกแบบโครงสร้ ำงองค์กำร ถ้ ำไม่จำกัดลักษณะว่ำต้ องมีคณะกรรมกำรกลุ่มต่ำง ๆ ใน
รูปแบบมูลนิธิ แต่ให้ มีโครงสร้ ำงกำรบริ หำรที่มีสภำพคล่องตัวและมีควำมชัดเจนในขอบข่ำยงำน โดยเฉพำะด้ ำน
บทบำท หน้ ำที่ และภำรกิจ ที่ครอบคลุมทำงด้ ำนกำรบริ หำร ด้ ำนวิชำกำร และด้ ำนบริ กำร ทังนี
้ ้ ส่วนหน้ ำที่หลัก
ของพิพิธภัณฑ์ ฯ คือ กำรจัดเก็บและกำรจัดแสดง เป็ นศูนย์ข้อมูลทำงวิชำชีพในอุตสำหกรรมกำรบินและงำน
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บริ กำรในธุรกิจกำรบิน ฯลฯ อำจจำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภัณฑ์ ฯ ได้ 3 ฝ่ ำย ได้ แก่ สำยงำนปฏิบตั ิกำร
สำยงำนสร้ ำงสรรค์ และสำยงำนพัฒนำธุรกิจ เป็ นต้ น
คำถำม
- ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรจำแนกส่วนหน่วยงำนของพิพิธภัณฑ์
บริ ษัทกำรบินไทยที่สอดคล้ องกับรำยละเอียดของรูปแบบกำรบริ หำรองค์กำร ที่ทำ่ นได้ ให้ คำแนะนำไว้ (ตอนที่ 2)
อย่ำงไร

ตอนที่ 5 โครงสร้ ำงพื ้นฐำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวกของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
แนวคิด
- งำนพัฒนำด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในพิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ เมื่อได้ รับกำรพิจำรณำควำม
เป็ นไปได้ ของโครงกำรถื อเป็ นเรื่ องสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่ อกำรรั บบริ กำรของผู้มำเยือน และกำร
ดำเนินงำนของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงกำรที่จะจัดสรรงบประมำณได้ อย่ำงเหมำะสม เช่น ระบบไฟฟ้ำ บริ เวณ
ทำงเดินเข้ ำและออกอำคำร จุดบริ กำรโทรศัพท์สำธำรณะ เป็ นต้ น หรื อโดยกำรแบ่งโซนพื ้นที่สำหรับใช้ ประโยชน์
ได้ แก่ บริ กำรสำธำรณะ บริ กำรด้ ำนกำรศึกษำ งำนบริ หำร งำนภัณฑำรักษ์ กำรจัดแสดง กำรป้องกันอัคคีภยั และ
ควำมปลอดภัยโดยรอบพิพิธภัณฑ์ คำถำม
- ท่ำนมีควำมเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย อย่ำงไร

ตอนที่ 6 กำรวำงแผนเรื่ องที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ ำง และระบบสำธำรณูปโภค
แนวคิด
- ศูนย์ฝึกอบรมพนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย (เขตหลักสี)่ ปั จจุบนั มีเนื ้อที่กว่ำ 8 ไร่ มีสภำพแออัด
อำคำร A และ อำคำร B ค่อนข้ ำงใช้ ประโยชน์ด้ำนกำรฝึ กอบรมอย่ำงเนืองแน่น แต่มีพื ้นที่ลำนจอดรถที่สำมำรถ
พัฒนำให้ เป็ นอำคำรขนำดใหญ่ โดยจัดสร้ ำงอำคำรในรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ ทังนี
้ ้ หำกคำนึงถึงควำมพอเพียงกับ
กำรบริ หำรด้ ำนงบประมำณ อำจใช้ พืน้ ที่บำงส่วนในอำคำร หรื ออำจก่อสร้ ำงอำคำรหลังใหม่ ลักษณะทำง
กำยภำพและพื ้นที่ใช้ สอย ตลอดจนกำรเข้ ำถึงสถำนที่ที่พึงประสงค์ใช้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ในอนำคตจะต้ องเอื ้อควำม
สะดวกในกำรเดินทำงแก่ผ้ มู ำใช้ บริ กำรมำกที่สดุ
คำถำม
- ท่ำนมีควำมเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ กำรวำงแผนเรื่ องที่ดิน สิ่งปลูกสร้ ำง และระบบ
สำธำรณูปโภค ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
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ตอนที่ 7 งบประมำณ
แนวคิด
- ด้ ว ยเหตุผ ลที่ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ เป็ น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมกฏหมำยที่
จำเป็ นต้ องมีระบบกำรบริ หำรรำยได้ และภำษี อำกรเข้ ำสูร่ ัฐบำล เป็ นหน่วยงำนที่ถกู กำกับดูแลภำยใต้ กระทรวง
คมนำคม ดังนัน้ โครงกำร ฯ อำจได้ รับงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณจำกบริ ษัทกำรบินไทย งบประมำณจำก
กำรสนับสนุนของสปอนเซอร์ (สนับสนุนรำยปี /รำยกิจกรรม) แหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน ผลประโยชน์จำกกำร
จัดจำหน่ำยของที่ระลึก ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ ฯ รำยได้ พิเศษ
เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
คำถำม
- ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรกำหนดหน่วยขึ ้นตรงด้ ำนงบประมำณในกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ฯ อย่ำงไร

ตอนที่ 8 กำรบรรจุบคุ ลำกร
แนวคิด
- กำรพิจำรณำกำหนดควำมต้ องกำรกำลังคนเพื่อบรรจุไว้ ในโครงกำร ฯ ทังด้
้ ำนปริ มำณและ
คุณลักษณะของกำลังคน ตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจนัน้ อำจด้ วยวิธีค่อยเป็ นค่อยไป องค์กรอำจเลือกบุคคลที่
เหมำะสมจำกที่ มี อ ยู่ใ นองค์ ก รด้ วยกำรโยกย้ ำยหรื อ เลื่ อ นต ำแหน่ ง แต่ ใ นกรณี ที่ อ งค์ ก รประสงค์ จ ะรั บ
บุคคลภำยนอกก็สำมำรถดำเนินกำรได้ หลำยวิธี เช่น กำรจ้ ำงพนักงำนบำงเวลำ พนักงำนชัว่ ครำว พนักงำนเต็ม
เวลำ หรื อกำรจ้ ำงจำกหน่วยงำนพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น
คำถำม
- ท่ำ นมี ค วำมเห็ น และข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับกำรบรรจุบุคลำกรเพื่ อ ปฏิ บัติห น้ ำที่ ในองค์ กร
พิพิธภัณฑ์ อย่ำงไร
ตอนที่ 9 ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
แนวคิด
- หำกโครงกำรจัดตัง้ ฯ ประสบผลสำเร็ จ ย่อมเป็ นสถำนที่เปิ ดโอกำสทำงกำรศึกษำ (ธุรกิจกำร
บิ น ) โดยที่ นัก ศึก ษำ นัก เรี ยน และบุค คลทั่ ว ไป สำมำรถเข้ ำ มำสัม ผัสเสน่ห์ ข องสำยกำรบิ น ไทยซึ่งมีลูกค้ ำ
หน่วยงำน และสถำบันกำรศึกษำมำเข้ ำชมแหล่งเรี ยนรู้ในแผนกต่ำง ๆ เสมอ
คำถำม
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-

ท่ำนมีควำมเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ที่จะได้ รั บจำกโครงกำรดัง กล่ำ ว
อย่ำงไร

ตอนที่ 10 ข้ อคิดเห็นอื่น

ขอบพระคุณที่ทำ่ นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม

ระยะที่ 3: ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรและวิเครำะห์โครงกำร
3.1 แหล่งข้ อมูลเชิงปริมำณ (กำรวิจยั เชิงอนำคตแบบ เดลฟายเทคนิ ค)

แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 2
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คณะโบรำณคดี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม

ชุดที่ (3.1.2) แบบสอบถำมเดลฟำยเทคนิคสำหรับกลุ่มผู้ชำนำญเฉพำะทำง

แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [ ] พิพิธภัณฑ์ [ ] การศึกษานอกระบบ [ ] บุคลากรบริษัท ฯ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพืณฑ์
่อประมวลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่มีต่อองค์ประกอบหลักของ
“ร่ ำงต้นแบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน” โครงกำร ฯ
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เรี ยน .....................................................................................
ดังที่ท่ำนได้ ให้ ควำมกรุ ณำเป็ นผู้เชี่ยวชำญในกำรตอบแบบสอบถำม -เดลฟำย ครั ง้ ที่ 1-2 เป็ น
วิธีกำรคำดกำรณ์ ผลลัพธ์ โดยประมวลควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของท่ำนผนวกกับผลข้ อมูลกำรศึกษำ
ทัศ นคติ ควำมคิ ด เห็ น ควำมคำดหวัง ของบุค ลำกรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ และผลกำรวิ จัย
ภำคสนำมนัน้
จุดมุ่งหมาย แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 3 เป็ นกำรนำผลข้ อมูลกำรศึกษำควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญในแต่ละท่ำนเกี่ยวกับ องค์ประกอบหลักของ “ร่ ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริ หำรและกำร
ด ำเนิ น งำน” โครงกำร ฯ ซึ่ง สำมำรถด ำเนิน กำรวัดและประเมิ น ผลควำมสอดคล้ อ งระหว่ำงเนื อ้ หำ /นิ ยำม /
จุดประสงค์ จำกสิ่งที่ผ้ วู ิจัยได้ ดำเนินกำรสังเครำะห์เนื ้อหำตำมขันตอนของวิ
้
ธีดำเนินกำรวิจยั และเทคนิคกำร
จัดกำรข้ อมูล โดยนำ “ร่ ำงต้ นแบบ” โครงงำน ที่นำเสนอให้ ผ้ ูเชี่ ยวชำญได้ กรุ ณำประเมินควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำรไปสูก่ ำรพัฒนำเป็ น “ต้ นแบบ” อย่ำงไรก็ดี เมื่อได้ รับแบบสอบถำมส่งกลับคืนทุกฉบับในรอบนี ้ จักได้ นำ
ผลสรุ ปแสดงควำมคิดเห็นที่มีรำยละเอียดเป็ นรู ปธรรมประกอบแบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 3 เพื่อขอ
ดุลพินิจจำกท่ำนเป็ นครัง้ สุดท้ ำย
จึงเรี ยนมำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมอีกครัง้ ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ คง
จะได้ รับควำมกรุณำจำกท่ำนเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี ้

ขอแสดงควำมนับถือ
(สมชัย สรำญสิริบริ รักษ์ )

คาชีแ้ จง:
แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 2 แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ
(จำนวน 2 ข้ อ)
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรบริ หำรและดำเนินงำน” โครงกำร ฯ
(จำนวน 6 ข้ อ)
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ตอนที่ 3 ควำมต้ องกำรในด้ ำน “กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริ กำรใน
พิพิธภัณฑ์” (จำนวน 2 ข้ อ)
โดยท ำเครื่ อ งหมำย X ลงในช่ อ งแสดงระดับ ควำมเป็ น ไปได้ ข องข้ อ ควำมที่ มี ผ ลต่ อ กำรจัด
องค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของข้ อควำมที่มีผลต่อรูปแบบกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์มำกที่สดุ เพียงคำตอบเดียว
(ลงชื่อ) ………………………………………..
(
)
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำแหน่ง ........................................................

ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ (จำนวน 2 ข้ อ)
คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็ นไปได้ ของ
ข้ อควำมในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำกที่สดุ
4
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำก
3
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ ปำนกลำง
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2
1

หมำยถึง
หมำยถึง

ควำมเป็ นไปได้ น้อย
ควำมเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ

1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
1. หลักกำรและเหตุผล
(9) โครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย เป็ นภำพลักษณ์แห่งควำมสำเร็ จ
ของบริ ษั ท ในอดีตจะท ำให้ บุคคลทั่วไปเข้ ำใจได้ มำกยิ่งขึน้ ถ้ ำ องค์ ก รหรื อ
หน่วยงำนเกี่ยวข้ องสำมำรถบอกเรื่ องรำวที่มีคณ
ุ ค่ำมำกมำยมหำศำล และคง
ไม่มีใครกล้ ำปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ ชีวิตของกลุม่ คนเหล่ำนันน
้ ำมำซึง่ วิถี
กำรจัดระบบของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปั จจุบนั
(10) เป็ นฐำนข้ อมูลสำหรั บศึกษำค้ นคว้ ำและเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เรื่ องรำวที่
สำมำรถสื่อถึง กิ จกรรมทั่วไปที่มีคุณค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำใจที่ เกี่ ยวโยงกับ ประวัติ ควำมเป็ น มำขององค์ ก ร โครงสร้ ำงกำร
บริ หำร ชีวประวัติบุคคล ภำพเก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์กำรบริ กำรอำกำศ
ยำน ศิ ลปะและเทคโนโลยี ที่ ได้ พัฒ นำขึน้ จำกองค์ ควำมรู้ ในศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมกำรบิน
(11) บริ ษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของควำมภำคภูมิใจของสังคมไทยในชำติ
ที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงควำมเป็ นมำของวิถีกำรบริ กำรบนอำกำศยำนบนฐำน
ของควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริ โภคทัว่ โลก นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทัศนศิลป์ ในอำกำศยำนของบริ ษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้
ขององค์กร ฯ กำรอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงำน
(12) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยจะช่วยส่งเสริ มกำรศึกษำทังในระบบและนอก
้
ระบบ เพื่อกำรศึกษำตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม
2. วัตถุประสงค์
(11) ส่ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ำรออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ค วำม
เหมำะสมต่อกลุม่ ผู้รับบริ กำร
(12) บริ กำรค้ นคว้ ำข้ อมูลทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ ทำงธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ
และอำคันตุกะสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกำรบิน (ภำรกิ จในฝ่ ำยงำนบริ กำรอำกำศ
ยำน/ภำคพื ้น)

ระดับ
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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(13) สร้ ำงระบบกำรจัดเก็บ กำรแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมของบริ ษัท ฯ
และอัตลักษณ์ ของบริ ษัท ฯ ในฐำนะเป็ นองค์ กรรั ฐวิสำหกิ จที่ดำเนิ น ธุ ร กิ จ
ประเภทสำยกำรบิน
(14) สร้ ำงควำมตระหนัก หวงแหน รักษำภำพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรกำร
บินไทย
(15) สร้ ำงควำมเพลิดเพลินและสุนทรี ยภำพแก่ประชำชนทัว่ ไป
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(9) ด้ ำนกำรศึกษำ
1.1 เป็ นแหล่งควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรในอุตสำหกรรมกำรบิน
1.2 เป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู้ให้ แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต
1.3 เป็ นสถำนที่เปิ ดโอกำสทำงกำรศึกษำด้ ำนวิชำชีพภัณฑำรักษ์ และสำขำ
อุตสำหกรรม บริ กำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกั ศึกษำ นักเรี ยน และบุคคล
ทัว่ ไป สำมำรถเข้ ำมำฝึ กหัดงำนตำมข้ อกำหนดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
ของตนเอง
1.4 เป็ น สถำนที่ ร วบรวมข้ อ มูล วิ ช ำกำรและทัก ษะทำงวิ ช ำชี พ ในศำสตร์
ทำงด้ ำนศิลปะและเทคโนโลยี กำรประกอบอำหำรไทย เพื่ อ บริ กำรบน
เที่ยวบิน
1.5 เป็ น กำรสนับ สนุน ให้ ผ้ ูเ ข้ ำ ชมได้ ต ระหนัก ถึ ง คุณ ค่ ำ ของ “สำยกำรบิ น
แห่งชำติ” มีบทบำทและภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่สงิ่ ที่เป็ นมรดก
ทำงวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของชำติไทย
(10) ด้ ำนกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม
2.1 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย
ร่วมสมัย-ดังเดิ
้ ม
2.2 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมกำรแต่งกำยไทย (ชุดไทย
ของลูกเรื อ)
2.3 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยในอดีต -ปั จจุบนั เอกสำรสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สำหรับกำรถวำยงำน ให้ กบั พระบรมวงศำนุวงศ์ทกุ
พระองค์
2.4 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยประวัติควำมเป็ นมำ กิจกรรมสำคัญทำงสังคม
และวัฒนธรรมทังในและต่
้
ำงประเทศ
2.5 ก่อให้ เกิดควำมซำบซึ ้งและภำคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทกำร
บินไทย ฯ
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2.6 ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ กำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้ อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำม
บริ บทวัฒนธรรมไทย
2.7 ก่อให้ เกิดทักษะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ สร้ ำง
นวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ควำมรู้ จำกแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณ
อย่ ำ งเหมำะสม เมื่ อ ต้ องเผชิ ญ ปั ญ หำทำงสัง คมและงำนบริ ก ำรใน
สถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ควำมเป็ นไทย
2.8 ก่อให้ เกิดบุคลิกภำพที่ดีทงภำยในและภำยนอก
ั้
สำมำรถทำงำนร่ วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่ำงเหมำะสม อีกทัง้ พัฒนำตนเองทำงด้ ำนควำมรู้ และทักษะ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
2.9 เป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
(11) ด้ ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริ มให้ เกิดรำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวในด้ ำนพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นำ
สินค้ ำหัตถกรรมแปรรูปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำร
บนเที่ยวบินมำจัดวำงจำหน่ำย
3.2 ส่ง เสริ ม กำรประหยัด ด้ ำนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำเสริ มให้ แก่
ประชำชน
3.3 ส่งเสริ มแนวควำมรู้ นวัตกรรมกำรออกแบบผลิต ภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์
3.4 ส่งเสริ มแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ทำหน้ ำที่ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจบนพื ้นฐำนกำรใช้ องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำร
สร้ ำงสรรค์งำน และกำรใช้ ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับ
รำกฐำนทำงวัฒ นธรรม กำรสั่ง สมควำมรู้ ทำงสัง คม เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสมัยใหม่
3.5 ประชำสัมพันธ์ โครงกำรส่งเสริ มและสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครื อข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ ในกำรกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(12) ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ประชำชนได้ รู้ เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ในด้ ำนกำรบริ ห ำรองค์ ก ร
รัฐวิสำหกิจ ในระบบกำรค้ ำเสรี และกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน
4.2 ส่งเสริ มควำมเข้ ำใจในรูปแบบกำรบริ หำรองค์กรของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
4.3 ส่งเสริ มให้ เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
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4.4 ส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรรุ่นใหม่ได้ รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรและเรี ยนรู้แนวทำงกำร
จัดกำร
4.5 ทำให้ ทรำบเรื่ องรำวควำมเป็ นมำขององค์กรในอดีต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
(3) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้ รับประโยชน์จำกพิพิธภัณฑ์ บริ ษัทกำรบิน
ไทย
1.1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.3 นิสติ นักศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
1.4 นักวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
1.5 ประชำชนทัว่ ไป
1.6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ
1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่ำง ๆ สมำคม ฯลฯ
1.8 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………………………….

2. ร่ าง ต้ นแบบกำรบริ หำรพิพิธภัณฑ์
1. ถ้ ำประเทศไทยจะมีพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ท่ำนคิดว่ำ บริ ษัทกำรบินไทย ฯ ควร
ก ำหนด ปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน นโยบำย เป้ำ หมำย และวัต ถุประสงค์ ในกำรดำเนินงำน
อย่ำงไร
(1) ปรัชญำ
1.1 “สำยกำรบินแห่งชำติ ภูมิปัญญำของสังคม เสน่ห์ไทยสูส่ ำกล”
1.2 “กำรเรี ยนรู้อดีต ศึกษำปั จจุบนั ก้ ำวทันโลก”
1.3 “กำรจัด สภำพแวดล้ อ มกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรบิ น ที่ ดี สู่ก ำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรทำงกำรบินของชำติ”
(2) ปณิธำน
2.1 “ปลูกจิตสำนึกในคุณค่ำแห่งตัวตน สร้ ำงสรรค์องค์ควำมรู้ ด้ำนธุรกิจ
กำรบิน และแสวงหำปฏิญญำควำมร่วมมือกับสำยกำรบินพันธมิตร สตำร์
อัลไลแอนซ์ องค์กำรภำยนอกและประชำคมด้ ำนพิพิธภัณฑ์กำรบินสำกล”
2.2 “จะจัด สภำพแวดล้ อ มทำงกำรเรี ย นรู้ ด้ ำนกำรบิ น เพื่ อ ปลูก ฝั ง
อุดมกำรณ์และควำมรักในกิจกำรบินของชำติ”

ระดับ
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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(3) วิสยั ทัศน์
3.1 “เป็ นศูนย์กำรเรี ยนรู้ ธุรกิจกำรบินพำณิชย์ของประเทศไทย และเป็ น
ผู้นำสหวิทยำกำรทำงอำคันตุกะสัมพันธ์ในศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอุตสำหกรรม
กำรบิน”
3.2 “เป็ นผู้นำกำรพัฒนำควำมรู้กำรบินไปสูม่ ำตรฐำนสำกล”
(4) พันธกิจ
4.1 เป็ นหน่ ว ยงำนเอกเทศ มุ่ ง ที่ จ ะจั ด เก็ บ อนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยำกรทำง
วัฒ นธรรมของบริ ษั ท กำรบิ น ไทย เพื่ อ ให้ บุค คลและสัง คมภำยนอกได้
ศึกษำหำควำมรู้จำกพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
4.2 เป็ นศูนย์กลำงเผยแพร่ ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บน
พื ้นฐำนของวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีส่กู ำรผลิต กำรบริ กำรขนส่งทำง
อำกำศ และสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ ประเทศไทย
4.3 เป็ นหน่วยงำนที่ทำนุบำรุ งศำสนำ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และรักษำ
สิง่ แวดล้ อม
4.4 เป็ นหน่วยงำนที่จดั บริ กำรพื ้นที่เช่ำและเอนกประสงค์
4.5 เป็ น หน่ ว ยงำนที่ บ ริ ห ำรจัด กำรด้ ว ยระบบธรรมำภิ บ ำล เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภำพขององค์กร
(5) เป้ำหมำย
5.1 สร้ ำงจิตสำนึกในคุณค่ำแห่งสำยกำรบินแห่งชำติ เพื่อให้ บุคคลและ
สัง คมแห่ง ปั ญ ญำเกิ ด สำนึก แห่งกำรพัฒ นำสังคมและเศรษฐกิ จอย่ำง
ยัง่ ยืน
5.2 ส่ง เสริ ม กำรสร้ ำงบรรยำกำศที่ ก ระตุ้น กำรเรี ย นรู้ ทำงวิ ช ำชี พ และ
สนับสนุนกำรวิจยั ธุรกิจกำรบินและสหวิทยำกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ
5.3 ส่งเสริ มศักยภำพของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทำงเลือกและ
แหล่งเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
5.4 บริ ก ำรพื น้ ที่ จัด แสดงนิ ท รรศกำรและกิ จ กรรมทำงวิ ช ำกำรให้ ได้
มำตรฐำนสำกล
5.5 ประสำนควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และสร้ ำงเครื อข่ำยงำน
พิพิธภัณฑ์ทงในระดั
ั้
บประเทศและระดับนำนำชำติ
5.6 สร้ ำงฐำนข้ อ มูล สำรสนเทศด้ ำ นองค์ ค วำมรู้ กำรบิ น เพื่ อ ถ่ ำ ยทอด
สำธำรณะ
5.7 พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรให้ มีคุณภำพและประสิทธิ ภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง

429

(6) นโยบำยกำรบริ หำร
6.1 เป็ นผู้ประสำนงำน อนุรักษ์ จัดเก็บ และตังแสดงวั
้
ตถุเกี่ยวกับบริ ษัท
กำรบินไทย ฯ
6.2 เป็ นศูนย์กลำงของเครื อข่ำยกำรให้ บริ กำรควำมรู้ด้ำนธุรกิจกำรบิน
6.3 เป็ นแหล่งเสริ มสร้ ำงและปลูกฝั งจินตนำกำรและควำมรักชำติในด้ ำน
กำรบิน
2. ท่ำ นมี ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โครงสร้ ำงองค์ ก ำร (พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย)
อย่ำงไร
(1) โครงสร้ ำงตำมหน้ ำที่ธุรกิจ
(2) โครงสร้ ำงแบบผสม
(3) โครงสร้ ำงเชิงซ้ อน
3. ท่ำ นมี ค วำมคิดเห็ นเกี่ ย วกับ วิธี กำรจ ำแนกส่วนหน่วยงำนในกำรด ำเนิ น งำนของ
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย อย่ำงไร
(1) สำนักงำนเลขำนุกำร – งำนบริ หำรและธุรกำร งำนคลังและพัสดุ
ฝ่ ำยนิทรรศกำร – งำนนิทรรศกำร งำนทะเบียนและสงวนรักษำ
ฝ่ ำยข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงำน – งำนข้ อมูลกำรบินและส่งเสริ มวิชำกำร
งำนเผยแพร่
(2) งำนธุรกำร – หน่วยบริ หำรและแผน หน่วยกำรเงินและพัสดุ
งำนวิจยั และสำรสนเทศ – หน่วยวิจยั และพัฒนำ หน่วยสำรสนเทศและ
นวัตกรรม
งำนส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม – หน่วยเผยแพร่ และประสำนงำนเครื อข่ำย
หน่วยนิทรรศกำร หน่วยหอศิลป์
งำนพิพิธภัณฑ์ – หน่วยพิพิธภัณฑ์ บริ ษัท ฯ หน่วยหอประวัติบริ ษัท ฯ
หน่วยพิพิธภัณฑ์กำรบินพำณิชย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์
ครัวกำรบินไทย
(3) สำยงำนปฏิบตั ิกำร – ฝ่ ำยบุคคล ฝ่ ำยธุรกำร ฝ่ ำยอำคำรและสถำนที่
สำยงำนสร้ ำงสรรค์ – ฝ่ ำยนิทรรศกำร ฝ่ ำยกิ จกรรมพิเศษ ฝ่ ำยกิจกรรม
เครื อข่ำย ฝ่ ำกิจกรรมกำรศึกษำ
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ – ฝ่ ำยกำรตลำด ฝ่ ำยหำทุน ฝ่ ำยสมำชิกสัมพันธ์
ฝ่ ำยสือ่ สำรและฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
4. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับ บุคลำกร ที่จะบรรจุในพิพิธภัณฑ์ บริ ษัทกำรบินไทย
อย่ำงไร
(1) หัวหน้ ำหน่วยงำน ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
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1.1 อักษรศำสตร์
1.2 ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี
1.3 กำรบริ หำรจัดกำรงำนพิธภัณฑ์
1.4 กำรบริ หำรธุรกิจ
(3) บุคลำกร – งำนด้ ำนภัณฑำรักษ์ ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.1 ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี
2.2 วิชำกำรพิพิธภัณฑ์
2.3 นิเทศศำสตร์ (กำรสือ่ สำรและกำรประชำสัมพันธ์ )
บุคลำกร – งำนด้ ำนกำรศึกษำ ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.4 เทคโนโลยีกำรศึกษำ
2.5 วิจยั และประเมินผล
2.6 กำรศึกษำนอกระบบโรงเรี ยน
บุค ลำกร – งำนด้ ำนอุตสำหกรรมกำรบิน และอำคัน ตุกะสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจกำรบิน ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.7 วิศวกรรมกำรบิน
2.8 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรบินและบริ กำร
2.9 อุตสำหกรรมกำรบริ กำรและกำรท่องเที่ยว
บุคลำกร – งำนด้ ำนเทคนิค ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.10 ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
2.11 เทคโนโลยีกำรศึกษำ
2.12 ศิลปกรรมศำสตร์
แหล่งได้ ของบุคลำกร
2.13 บรรจุใหม่
2.14 รับโอนจำกหน่วยงำนภำยในองค์กร
2.15 รับอำสำสมัคร
ข้ อเสนอแนะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน” โครงกำร ฯ (จำนวน 6 ข้ อ)
คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็ นไปได้ ของ
ข้ อควำมในด้ ำน “กำรบริ หำรและดำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
4
3
2
1

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ควำมเป็ นไปได้ มำกที่สดุ
ควำมเป็ นไปได้ มำก
ควำมเป็ นไปได้ ปำนกลำง
ควำมเป็ นไปได้ น้อย
ควำมเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ

1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
1. สถำนที่และอำคำร
(7) ท่ำนต้ องกำรให้ มีกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในสถำนที่ใด
1.1 สำนักงำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสิต
1.2 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย เขตหลักสี่
1.3 ศูนย์ปฏิบตั ิกำรบริ ษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสุวรรณภูมิ)
1.4 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………….
(8) ท่ำนต้ องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในลักษณะใด
2.1 เป็ นอำคำรที่ดดั แปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศั น์และ
ปรับปรุงสภำพอำคำรที่เหมำะสมสำหรับกำรสร้ ำงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
2.2 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นควำมเป็ นเอกลักษณ์ไทย
2.3 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นกำรออกแบบให้ ทนั สมัย
2.4 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(9) ท่ำนต้ องกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่อไปนี ้มำกน้ อยเพียงใด

ระดับ
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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3.1 ลำนจอดรถ
3.2 เคำเตอร์ ประชำสัมพันธ์ /ห้ องโถงต้ อนรับ
3.3 ผังจำลองแสดงอำคำรสถำนที่
3.4 ป้ำยแสดงทิศทำงภำยในห้ องจัดแสดง
3.5 เคำเตอร์ รับฝำกสิง่ ของ
3.6 ร้ ำนถ่ำยรูปภำพ
3.7 ร้ ำนถ่ำยเอกสำร
3.8 เคำเตอร์ โทรศัพท์สำธำรณะ
3.9 เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภัณฑ์
3.10 ระบบกำรป้องกันอัคคีภยั
3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น
3.12 มุมพักผ่อน
3.13 ร้ ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์บริ ษัท ฯ
3.14 ร้ ำนอำหำร/ภัตตำคำร บริ ษัทกำรบินไทย
3.15 ห้ องฉำยเทปภำพจอใหญ่
3.16 ห้ องบรรยำย
3.17 ห้ องสมุด
3.18 ห้ องประชุม
3.19 ห้ องพักผ่อนเจ้ ำหน้ ำที่
3.20 ห้ องจัดแสดงนิทรรศกำร
3.21 ห้ องน ้ำสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.22 ปุ่ มกดลิฟท์สำหรับผู้พิกำร
3.23 รถเข็นสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.24 ทำงลำดสำหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
3.25 ลำนเอนกประสงค์
3.26 สวนหย่อม
3.27 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(11) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ หน่วยงำนใดเป็ นแกน
นำ
1.11สำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ
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(DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ)
1.12สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร
(DB/9N – ฝ่ ำยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริ หำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร)
1.13สำยปฏิบตั ิกำร
(DO/OZ – ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรและบริ กำรกำรปฏิบตั ิกำร)
1.14อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(12) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยควรจะดำเนินกำรเป็ นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ
2.1 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทำและดำเนินกำรโดยบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
2.2 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงำนอิสระภำยใต้ สงั กัดหน่วยงำนแกนนำของ
บริ ษัท กำรบินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้ กำรสนับสนุน เช่น สำนักงำน
บริ หำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(13) คณะกรรมกำรจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บริ ษัทกำรบิน ไทย ควรประกอบด้ วยบุค คล
ใดบ้ ำง
3.1 บริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ: ฝ่ ำยสื่ อ สำรและประชำสัม พัน ธ์ (DD-5P), รอง
กรรมกำร ผู้อำนวยกำรใหญ่สนับสนุนกำรถวำยบิ นแก่ (DD-D), สำยกล
ยุทธ์ และพัฒนำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ),
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบัญชี (DE), สำยทรัพยำกร
บุค คลและก ำกับ กิ จ กรรมองค์ ก ร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ำยวำงแผนกำร
พัฒ นำบุค ลำกรและบริ ห ำรจัด กำรควำมรู้ ขององค์ ก ร; DB-DW ฝ่ ำย
บริ หำรทั่ ว ไป; DB-WL ฝ่ ำยกฏหมำย), สำยปฏิ บั ติ ก ำร(DO), สำย
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรลูกค้ ำ (DA), กำรบริ กำรภำคพืน้ (D1), ฝ่ ำยช่ำง
(DT)
3.2 ผู้เ ชี่ ย วชำญเฉพำะทำง เช่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศึก ษำ กำรศึก ษำนอกระบบ
โรงเรี ยน บุคลำกรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
3.3 สมำคมสโมสรพนักงำนกำรบินไทย
3.4 สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย
3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย
3.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………

434

(14) งบประมำณและรำยได้
4.1 งบประมำณแผ่นดิน
4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
4.3 งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
4.4 งบประมำณจำกบริ ษัทกำรบินไทย
4.5 งบประมำณจำกกำรสนับ สนุน ของสปอนเซอร์ (สนับ สนุน รำยปี /รำย
กิจกรรม)
4.6 งบประมำณหลักจำกกำรสนับสนุนของกรุงเทพ ฯ
4.7 แหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจัดจำหน่ำยของที่ระลึก
4.9 ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
ฯ
4.10 รำยได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
4.11 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(15) เมื่อกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เสร็ จสิ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ มีรำยได้ เสริ มจำกวิธีกำรใด
3.1 ตังตู
้ ้ รับบริ จำค
3.2 จำหน่ำยบัตรเข้ ำชม
3.3 จำหน่ำยของที่ระลึกและเอกสำรสิง่ พิมพ์
3.4 ผลประโยชน์จำกร้ ำนค้ ำ เช่น ร้ ำนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
3.5 ให้ เช่ำสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
3.6 รั บ จ้ ำ งผลิต สื่อ ตำมควำมต้ อ งกำรของหน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น
สถำบันกำรศึกษำ
3.7 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
3. กำรประชำสัมพันธ์
(5) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ ควำมรู้
ข้ อมูลรำยละเอียดสำหรับประชำชน โดยผ่ำนทำง ....
1.1 ผู้นำชุมชน
1.2 ศูนย์ประชำสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
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1.3 แจกเอกสำรสิง่ พิมพ์
1.4 กรมประชำสัมพันธ์ในส่วนกลำง เพื่อเผยแพร่ทงทำงวิ
ั้
ทยุและโทรทัศน์
1.5 เวปไซต์ของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(6) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชนเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ควรใช้ วิธีกำรใด (กรุณำใส่ หมำยเลขเรี ยงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 โดยลำดับ)
[ ] โทรทัศน์
[ ] วิทยุกระจำยเสียง
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] จดหมำยข่ำว/แผ่นพับ
[ ] โปสเตอร์ /ป้ำยประกำศ
[ ] วำรสำร
[ ] หนังสือเชิญ
[ ] อื่น ๆ ……………………………………………………………
4. กำรให้ ควำมร่วมมือ
(3) ท่ำนเห็นว่ำกำรให้ ควำมร่วมมือกับโครงกำรจัดตัง้ ฯ ควรเป็ นแบบใด
1.1 ให้ กำรสนับสนุนในกำรจัดหำเงินหรื องบประมำณ
1.2 ช่วยบริ จำคเงินทุน
1.3 ช่วยในกำรติดต่อนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญมำช่วยดำเนินกำร
1.4 ช่ ว ยประชำสัม พั น ธ์ ใ ห้ ประชำชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ เข้ ำชม
พิพิธภัณฑ์ ฯ
1.5 ช่วยในกำรสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่ำเรื่ องรำวต่ำง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ ทำง
กำรศึกษำ
1.6 ช่วยแนะนำแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จำคสิ่งของที่มีคุณค่ำต่อกำรอนุรักษ์
เป็ นมรดกขององค์กรกำรบินไทย
1.7 อื่น ๆ
……………………………………………………………

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์” (จำนวน 2 ข้ อ)
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คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็ นไปได้ ของ
ข้ อควำมในด้ ำน “กำรบริ หำรและดำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำกที่สดุ
4
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำก
3
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ ปำนกลำง
2
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อย
1
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
ระดับ
(กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ)
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
1. กำรออกแบบกำรจัดแสดงหรื อสือ่ แสดงในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(5) วิธีกำรที่จะสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์บริ ษัท
กำรบินไทยให้ เกิดควำมเหมำะสม
1.1 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง โดยจ้ ำงเอกชนดำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ ำงสิง่ ที่แสดง
1.2 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง และออกแบบกำรจัดแสดง
โดยดำเนินกำรว่ำจ้ ำงเอกชนสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.3 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ กำรกำหนดเนื ้อหำ
ออกแบบ และจัดสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.4 ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้ วแต่เนื ้อหำหรื อลักษณะกำรแสดงที่เป็ นไปได้
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………
(6) มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทำ่ นต้ องกำรเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
2.1 เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
2.2 เทคนิคกำรจัดแสดง
2.3 วัตถุสงิ่ ของที่จดั แสดง
2.4 กำรบริ กำรและประชำสัมพันธ์
2.5 กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก
2.6 กิจกรรมที่มีควำมบันเทิงและผ่อนคลำย
2.7 กิจกรรมต่ำงที่นำ่ สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน
2.8 อื่น ๆ
……………………………………………………………
2. กิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ
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(1) ควำมเป็ นไปได้ ของกำรจัดกิจกรรมทำงเลือก
1.1 นิทรรศกำร
1.2 สัมนำ ประชุม อภิปรำย บรรยำย
1.3 กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน กำรสำธิต
1.4 กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบพระคุณที่ทำ่ นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม
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แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [ ] พิพิธภัณฑ์ [ ] การศึกษานอกระบบ [ ] บุคลากรบริษัท ฯ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อณฑ์
ประมวลควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่มตี อ่ องค์ประกอบหลักของ
“ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ และ “กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน” โครงกำร ฯ
เรี ยน .....................................................................................
ดังที่ท่ำนได้ ให้ ควำมกรุ ณำเป็ นผู้เชี่ยวชำญในกำรตอบแบบสอบถำม -เดลฟำย ครัง้ ที่ 1 - 2 เป็ น
วิธีกำรคำดกำรณ์ ผลลัพธ์ โดยประมวลควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของท่ำนผนวกกับผลข้ อมูลกำรศึกษำ
ทัศ นคติ ควำมคิ ด เห็ น ควำมคำดหวัง ของบุค ลำกรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ และผลกำรวิ จัย
ภำคสนำมนัน้
จุดมุ่งหมาย แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 3 เป็ นกำรนำผลข้ อมูลกำรศึกษำควำมคิดเห็น
ของผู้เ ชี่ ย วชำญทุก ท่ำ นจำกกำรตอบแบบสอบถำมครั ง้ ที่ 2 เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบหลัก ของ “ร่ ำ งต้ น แบบ”
โครงกำร ฯ และ “กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน” โครงกำร ฯ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรวัดและประเมินผลควำม
สอดคล้ องระหว่ำงเนือ้ หำ /นิยำม/จุดประสงค์ จำกสิ่งที่ผ้ ูวิจัยได้ ดำเนินกำรสังเครำะห์ เนื ้อหำตำมขันตอนของ
้
วิ ธี ด ำเนิ น กำรวิ จัย และเทคนิ ค กำรจัด กำรข้ อ มูล โดยแสดงควำมสอดคล้ อ งแต่ ล ะข้ อ ควำมจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมครัง้ ที่ 2 และระบุค่ำมัธยฐำน ค่ำพิสยั ระหว่ำงควอไทล์ที่วิเครำะห์ได้ และระบุอนั ดับคะแนนกำร
ตอบของท่ำนในรอบที่ 2 ไว้ ด้วย โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ดงั นี ้
หมำยถึง ค่ำมัธยฐำนของน ้ำหนักคะแนนจำกคำตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชำญ
หมำยถึง ขอบเขตของพิสยั ระหว่ำงควอไทล์ของคำตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชำญ
หมำยถึง คำตอบของท่ำนในรอบที่ 2
อย่ำงไรก็ดี ท่ำนอำจจะเปลี่ยนคำตอบใหม่หรื อยังคงยืนยันคำตอบเดิมก็ได้ และหำกข้ อใดมีกำร
เปลี่ยนแปลงคำตอบ ขอให้ ท่ ำนทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องอันดับคะแนนที่เลือกใหม่ และหำกยังคงยืนยัน
คำตอบเดิม ขอควำมกรุ ณำท่ำนเขียนเหตุผลในที่วำ่ งด้ ำนขวำมือ เพื่อยืนยันคำตอบเดิมหรื อคำตอบใหม่ เฉพำะ
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ข้ อที่อยูน่ อกขอบเขตพิสยั ระหว่ำงควอไทล์ ตำมเกณฑ์อนั ดับคะแนนเดิมถึง 5 คะแนน สำหรับข้ อควำมที่เห็นด้ วย
มำกที่สดุ ลดลงตำมลำดับจนถึง 1 คะแนน สำหรับข้ อควำมที่เห็นว่ำเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ หรื อเป็ นไปไม่ได้
จึงเรี ยนมำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมอีกครัง้ ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ คง
จะได้ รับควำมกรุณำจำกท่ำนเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี ้
ขอแสดงควำมนับถือ
(สมชัย สรำญสิริบริ รักษ์ )
คาชีแ้ จง:
แบบสอบถำม – เดลฟำยเทคนิค ครัง้ ที่ 3 แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ
(จำนวน 2 ข้ อ)
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรบริ หำรและดำเนินงำน” โครงกำร ฯ
(จำนวน 6 ข้ อ)
โดยท ำเครื่ อ งหมำย X ลงในช่ อ งแสดงระดับ ควำมเป็ น ไปได้ ข องข้ อ ควำมที่ มี ผ ลต่ อ กำรจัด
องค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของข้ อควำมที่มีผลต่อรูปแบบกำร
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์มำกที่สดุ เพียงคำตอบเดียว
(ลงชื่อ) ………………………………………..
(
)
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำแหน่ง ........................................................
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ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ (จำนวน 2 ข้ อ)
คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็ นไปได้ ของ
ข้ อควำมในด้ ำนองค์ประกอบหลักของ “ร่ำงต้ นแบบ” โครงกำร ฯ (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำกที่สดุ
4
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำก
3
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ ปำนกลำง
2
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อย
1
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
1. หลักกำรและเหตุผล
(13) โครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย เป็ นภำพลักษณ์แห่งควำมสำเร็ จของ
บริ ษัทในอดีตจะทำให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ ำใจได้ มำกยิ่งขึ ้น ถ้ ำองค์กรหรื อหน่วยงำน
เกี่ยวข้ องสำมำรถบอกเรื่ องรำวที่มีคณ
ุ ค่ำมำกมำยมหำศำล และคงไม่มีใครกล้ ำ
ปฏิเสธว่ำ แบบอย่ำงกำรใช้ ชีวิตของกลุ่มคนเหล่ำนันน
้ ำมำซึ่งวิถีกำรจั ดระบบ
ของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในปั จจุบนั
(14) เป็ น ฐำนข้ อ มูล สำหรั บ ศึก ษำค้ น คว้ ำ และเผยแพร่ ป ระชำสัม พัน ธ์ เ รื่ อ งรำวที่
สำมำรถสื่อถึงกิจกรรมทัว่ ไปที่มีคณ
ุ ค่ำต่อกำรศึกษำและกำรสร้ ำงควำมรู้ ควำม
เข้ ำ ใจที่ เ กี่ ย วโยงกับ ประวัติ ค วำมเป็ น มำขององค์ ก ร โครงสร้ ำงกำรบริ ห ำร
ชีวประวัติบคุ คล ภำพเก่ำที่ทรงคุณค่ำต่อสังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ที่ผสำนภูมิปัญญำแนวกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์กำรบริ กำรอำกำศยำน ศิลปะและ
เทคโนโลยีที่ได้ พฒ
ั นำขึ ้นจำกองค์ควำมรู้ในศำสตร์ สำขำวิศวกรรมกำรบิน
(15) บริ ษัทกำรบินไทย ฯ จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของควำมภำคภูมิใจของสังคมไทยในชำติที่
จะสะท้ อนให้ เห็นถึงควำมเป็ นมำของวิถีกำรบริ กำรบนอำกำศยำนบนฐำนของ
ควำมแตกต่ำ งทำงวัฒ นธรรมกับ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคทั่ว โลก นวัต กรรมทำง

ระดับควำมเป็ นไปได้

5 4 3 2 1
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เทคโนโลยีกำรบินสำกล ทัศนศิลป์ ในอำกำศยำนของบริ ษัท ฯ แหล่งเรี ยนรู้ ของ
องค์กร ฯ กำรอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละส่วนงำน
(16) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยจะช่วยส่งเสริ มกำรศึกษำทังในระบบและนอกระบบ
้
เพื่อกำรศึกษำตลอดชีวิตกับบุคคลทัว่ ไปในสังคม
2. วัตถุประสงค์
(16) ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ำรออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม ที่ มี ค วำม
เหมำะสมต่อกลุม่ ผู้รับบริ กำร
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
(17) บริ กำรค้ นคว้ ำข้ อมูลทำงวิชำกำร ประเด็นควำมรู้ทำงธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ และ
อำคัน ตุก ะสัมพัน ธ์ ทำงธุ ร กิ จกำรบิ น (ภำรกิ จ ในฝ่ ำยงำนบริ กำรอำกำศยำน/
ภำคพื ้น)
(18) สร้ ำงระบบกำรจัดเก็บ กำรแสดงวัตถุที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมของบริ ษัท ฯ
และอัต ลัก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ในฐำนะเป็ น องค์ ก รรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ประเภทสำยกำรบิน
(19) สร้ ำงควำมตระหนัก หวงแหน รักษำภำพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรกำรบิน
ไทย
(20) สร้ ำงควำมเพลิดเพลินและสุนทรี ยภำพแก่ประชำชนทัว่ ไป
3. ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(13) ด้ ำนกำรศึกษำ
1.1 เป็ นแหล่งควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรในอุตสำหกรรมกำรบิน
1.2 เป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู้ให้ แก่เยำวชนและประชำชนคนไทยตลอดชีวิต
1.3 เป็ น สถำนที่ เ ปิ ด โอกำสทำงกำรศึกษำด้ ำ นวิ ชำชี พภัณ ฑำรั กษ์ และสำขำ
อุตสำหกรรม บริ กำร (ธุรกิจกำรบิน) โดยที่นกั ศึกษำ นักเรี ยน และบุคคล
ทัว่ ไป สำมำรถเข้ ำมำฝึ กหัดงำนตำมข้ อกำหนดของหลักสูตรสถำนศึกษำของ
ตนเอง
1.4 เป็ นสถำนที่รวบรวมข้ อมูลวิชำกำรและทักษะทำงวิชำชีพในศำสตร์ ทำงด้ ำน
ศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทย เพื่อบริ กำรบนเที่ยวบิน
1.5 เป็ นกำรสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ ำชมได้ ตระหนักถึงคุณค่ำของ “สำยกำรบินแห่งชำติ”
มี บ ทบำทและภำรกิ จ ในกำรสนับ สนุน กำรเผยแพร่ สิ่ ง ที่ เ ป็ นมรดกทำง
วัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของชำติไทย
(14) ด้ ำนกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม
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2.1 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรไทยร่วม
สมัย-ดังเดิ
้ ม
2.2 เป็ นกำรอนุรักษ์ มรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมกำรแต่งกำยไทย (ชุดไทยของ
ลูกเรื อ)
2.3 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยในอดีต-ปั จจุบนั เอกสำรสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สำหรับกำรถวำยงำน ให้ กบั พระบรมวงศำนุวงศ์
2.4 เป็ นศูนย์อนุรักษ์ ภำพถ่ำยประวัติควำมเป็ นมำ กิจกรรมสำคัญทำงสังคมและ
วัฒนธรรมทังในและต่
้
ำงประเทศ
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
2.5 ก่อให้ เกิดควำมซำบซึ ้งและภำคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทกำรบิน
ไทย ฯ
2.6 ก่อให้ เกิดคุณธรรม จริ ยธรรม จิตบริ กำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมอ่อนน้ อมถ่อมตนและมำรยำทงำมตำมบริ บท
วัฒนธรรมไทย
2.7 ก่อให้ เกิ ดทักษะกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ หำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ สร้ ำง
นวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ ควำมรู้จำกแหล่งเรี ยนรู้ รวมถึงวิจำรณญำณอย่ำง
เหมำะสม เมื่อต้ องเผชิญปั ญหำทำงสังคมและงำนบริ กำรในสถำนกำรณ์ตำ่ ง
ๆ ด้ วยเสน่ห์ของเอกลักษณ์ควำมเป็ นไทย
2.8 ก่อให้ เกิดบุคลิกภำพที่ดีทงภำยในและภำยนอก
ั้
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่ำงเหมำะสม อีกทัง้ พัฒนำตนเองทำงด้ ำนควำมรู้ และทักษะวิชำชี พ
อย่ำงต่อเนื่อง
2.9 เป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
(15) ด้ ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริ มให้ เกิดรำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวในด้ ำนพิพิธภัณฑ์ โดยบริ ษัท ฯ นำ
สินค้ ำหัตถกรรมแปรรู ปจำกวิสำหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำร
บนเที่ยวบินมำจัดวำงจำหน่ำย
3.2 ส่ง เสริ ม กำรประหยัด ด้ ำ นงบประมำณในกำรจัด กำรศึ ก ษำเสริ ม ให้ แ ก่
ประชำชน
3.3 ส่งเสริ มแนวควำมรู้ นวัตกรรมกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรบริ กำรและ
อำหำร โดยเฉพำะกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์
3.4 ส่งเสริ มแนวควำมคิด “เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์” โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบทำ
หน้ ำ ที่ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ บนพื น้ ฐำนกำรใช้ อ งค์ ควำมรู้ กำรศึก ษำ กำร
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สร้ ำงสรรค์งำน และกำรใช้ ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษัท ฯ ที่เชื่อมโยงกับ
รำกฐำนทำงวัฒนธรรม กำรสัง่ สมควำมรู้ทำงสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่
3.5 ประชำสัม พัน ธ์ โครงกำรส่งเสริ มและสนับ สนุน กำรพัฒนำศูน ย์ เครื อข่ำย
องค์กรของรัฐและเอกชน ในด้ ำนนโยบำยสำธำรณะที่ใช้ ในกำรกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(16) ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)

ระดับควำมเป็ นไปได้

5 4 3 2 1

4.1 ส่งเสริ มให้ ประชำชนได้ ร้ ู เพิ่มพูนควำมรู้ในด้ ำนกำรบริ หำรองค์กรรัฐวิสำหกิจ
ในระบบกำรค้ ำเสรี และกำรตลำดสำกลทำงธุรกิจกำรบิน
4.2 ส่งเสริ มควำมเข้ ำใจในรูปแบบกำรบริ หำรองค์กรของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
4.3 ส่งเสริ มให้ เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในองค์กรของตนเอง
4.4 ส่งเสริ มให้ บุคลำกรรุ่ นใหม่ได้ รับรู้ วัฒนธรรมองค์กรและเรี ยนรู้ แนวทำงกำร
จัดกำร
4.5 ทำให้ ทรำบเรื่ องรำวควำมเป็ นมำขององค์กรในอดีต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
(4) ท่ำนคิดว่ำบุคคลกลุม่ ใดควรจะได้ รับประโยชน์จำกพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
1.1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษำในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
1.3 นิสติ นักศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
1.4 นักวิชำกำร ครู อำจำรย์ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
1.5 ประชำชนทัว่ ไป
1.6 นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ
1.7 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมต่ำง ๆ สมำคม ฯลฯ
1.8 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………………………….

2. ร่ าง ต้ นแบบกำรบริ หำรพิพิธภัณฑ์

ระดับ
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

444

1. ถ้ ำประเทศไทยจะมีพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ท่ำนคิดว่ำ บริ ษัทกำรบินไทย ฯ ควร
กำหนด ปรัชญำ ปณิธำน นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนอย่ำงไร
(4) ปรัชญำ
1.1 “สำยกำรบินแห่งชำติ ภูมิปัญญำของสังคม เสน่ห์ไทยสูส่ ำกล”
1.2 “กำรเรี ยนรู้อดีต ศึกษำปั จจุบนั ก้ ำวทันโลก”
1.3 “กำรจั ด สภำพแวดล้ อมกำรเรี ย นรู้ ด้ ำนกำรบิ น ที่ ดี สู่ ก ำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรทำงกำรบินของชำติ”
(5) ปณิธำน
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
2.1 “ปลูกจิตสำนึกในคุณค่ำแห่งตัวตน สร้ ำงสรรค์องค์ควำมรู้ ด้ ำนธุรกิ จ
กำรบิน และแสวงหำปฏิญญำควำมร่ วมมือกับสำยกำรบินพันธมิตร สตำร์
อัลไลแอนซ์ องค์กำรภำยนอกและประชำคมด้ ำนพิพิธภัณฑ์กำรบินสำกล”
2.2 “จะจั ด สภำพแวดล้ อมทำงกำรเรี ย นรู้ ด้ ำนกำรบิ น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
อุดมกำรณ์และควำมรักในกิจกำรบินของชำติ”
(3)วิสยั ทัศน์
3.1 “เป็ นศูนย์กำรเรี ยนรู้ธุรกิจกำรบินพำณิชย์ของประเทศไทย และเป็ นผู้นำ
สหวิทยำกำรทำงอำคันตุกะสัมพันธ์ ในศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอุตสำหกรรมกำร
บิน”
3.2 “เป็ นผู้นำกำรพัฒนำควำมรู้กำรบินไปสูม่ ำตรฐำนสำกล”
(4) พันธกิจ
4.1 เป็ นหน่วยงำนเอกเทศ มุ่งที่จะจัดเก็บ อนุรักษ์ ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
ของบริ ษัทกำรบินไทย เพื่อให้ บุคคลและสังคมภำยนอกได้ ศึกษำหำควำมรู้
จำกพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
4.2 เป็ น ศูน ย์ ก ลำงเผยแพร่ ผลงำนวิ จัย สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ และนวัต กรรม บน
พืน้ ฐำนของวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีส่กู ำรผลิต กำรบริ กำรขนส่งทำง
อำกำศ และสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ ประเทศไทย
4.3 เป็ นหน่วยงำนที่ทำนุบำรุ งศำสนำ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และรั กษำ
สิง่ แวดล้ อม
4.4 เป็ นหน่วยงำนที่จดั บริ กำรพื ้นที่เช่ำและเอนกประสงค์
4.5 เป็ นหน่วยงำนที่บริ หำรจัดกำรด้ วยระบบธรรมำภิบำล เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ขององค์กร
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(5) เป้ำหมำย
5.1 สร้ ำงจิ ต สำนึกในคุณ ค่ำแห่งสำยกำรบิ นแห่งชำติ เพื่ อ ให้ บุค คลและ
สังคมแห่งปั ญญำเกิดสำนึกแห่งกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืน
5.2 ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำงบรรยำกำศที่ ก ระตุ้ นกำรเรี ยนรู้ ทำงวิ ช ำชี พ และ
สนับสนุนกำรวิจยั ธุรกิจกำรบินและสหวิทยำกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ
5.3 ส่งเสริ มศักยภำพของพิพิธภัณฑ์ ฯ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทำงเลือกและ
แหล่งเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
5.4 บริ ก ำรพื น้ ที่ จั ด แสดงนิ ท รรศกำรและกิ จ กรรมทำงวิ ช ำกำรให้ ได้
มำตรฐำนสำกล
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
5.5 ประสำนควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และสร้ ำงเครื อข่ำยงำน
พิพิธภัณฑ์ทงในระดั
ั้
บประเทศและระดับนำนำชำติ
5.6 สร้ ำงฐำนข้ อมู ล สำรสนเทศด้ ำนองค์ ค วำมรู้ กำรบิ น เพื่ อ ถ่ ำ ยทอด
สำธำรณะ
5.7 พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรให้ มีคุณภำพและประสิทธิ ภำพอย่ำ ง
ต่อเนื่อง
(6) นโยบำยกำรบริ หำร
6.1 เป็ นผู้ประสำนงำน อนุรักษ์ จัดเก็บ และตังแสดงวั
้
ตถุเกี่ยวกับบริ ษัทกำร
บินไทย ฯ
6.2 เป็ นศูนย์กลำงของเครื อข่ำยกำรให้ บริ กำรควำมรู้ด้ำนธุรกิจกำรบิน
6.3 เป็ นแหล่งเสริ มสร้ ำงและปลูกฝังจินตนำกำรและควำมรักชำติในด้ ำนกำร
บิน
2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้ ำงองค์กำร (พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย) อย่ำงไร
(1) โครงสร้ ำงตำมหน้ ำที่ธุรกิจ
(2)โครงสร้ ำงแบบผสม
(3) โครงสร้ ำงเชิงซ้ อน
3. ท่ ำ นมี ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ำรจ ำแนกส่ว นหน่ ว ยงำนในกำรด ำเนิ น งำนของ
พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย อย่ำงไร
(4) สำนักงำนเลขำนุกำร – งำนบริ หำรและธุรกำร งำนคลังและพัสดุ
ฝ่ ำยนิทรรศกำร – งำนนิทรรศกำร งำนทะเบียนและสงวนรักษำ
ฝ่ ำยข้ อมูลและเผยแพร่ ผลงำน – งำนข้ อมูลกำรบินและส่งเสริ มวิชำกำร
งำนเผยแพร่
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(5) งำนธุรกำร – หน่วยบริ หำรและแผน หน่วยกำรเงินและพัสดุ
งำนวิจัยและสำรสนเทศ – หน่วยวิจัยและพัฒนำ หน่วยสำรสนเทศและ
นวัตกรรม
งำนส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม – หน่วยเผยแพร่ และประสำนงำนเครื อข่ำย
หน่วยนิทรรศกำร หน่วยหอศิลป์
งำนพิพิธภัณฑ์ – หน่วยพิพิธภัณฑ์บริ ษัท ฯ หน่วยหอประวัติบริ ษัท ฯ หน่วย
พิพิธภัณฑ์ กำรบินพำณิ ชย์ หน่วยพิพิธภัณฑ์ครัวกำร
บินไทย
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)
(6) สำยงำนปฏิบตั ิกำร – ฝ่ ำยบุคคล ฝ่ ำยธุรกำร ฝ่ ำยอำคำรและสถำนที่
สำยงำนสร้ ำงสรรค์ – ฝ่ ำยนิทรรศกำร ฝ่ ำยกิ จกรรมพิเศษ ฝ่ ำยกิ จกรรม
เครื อข่ำย ฝ่ ำกิจกรรมกำรศึกษำ
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ – ฝ่ ำยกำรตลำด ฝ่ ำยหำทุน ฝ่ ำยสมำชิ กสัมพันธ์
ฝ่ ำยสือ่ สำรและฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
4. ท่ำ นมี ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บุค ลำกร ที่ จ ะบรรจุใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ริ ษั ท กำรบิ น ไทย
อย่ำงไร
(1) หัวหน้ ำหน่วยงำน ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
1.1 อักษรศำสตร์
1.2 ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี
1.3 กำรบริ หำรจัดกำรงำนพิธภัณฑ์
1.4 กำรบริ หำรธุรกิจ
(3) บุคลำกร – งำนด้ ำนภัณฑำรักษ์ ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.1 ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี
2.2 วิชำกำรพิพิธภัณฑ์
2.3 นิเทศศำสตร์ (กำรสือ่ สำรและกำรประชำสัมพันธ์ )
บุคลำกร – งำนด้ ำนกำรศึกษำ ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.4 เทคโนโลยีกำรศึกษำ
2.5 วิจยั และประเมินผล
2.6 กำรศึกษำนอกระบบโรงเรี ยน
บุคลำกร – งำนด้ ำนอุตสำหกรรมกำรบินและอำคันตุกะสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ
กำรบิน ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
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2.7 วิศวกรรมกำรบิน
2.8 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรบินและบริ กำร
2.9 อุตสำหกรรมกำรบริ กำรและกำรท่องเที่ยว
บุคลำกร – งำนด้ ำนเทคนิค ควรมีควำมรู้ ต่อไปนี ้
2.10 ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
2.11 เทคโนโลยีกำรศึกษำ
2.12 ศิลปกรรมศำสตร์
แหล่งได้ ของบุคลำกร
2.13 บรรจุใหม่
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมคิดเห็น
(ส่วนบทนำ/ข้ อเสนอโครงกำร)

ระดับควำมเป็ นไปได้

5 4 3 2 1

2.14 รับโอนจำกหน่วยงำนภำยในองค์กร
2.15 รับอำสำสมัคร

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน” โครงกำร ฯ (จำนวน 6 ข้ อ)
คำชีแ้ จง: ขอให้ ท่ำนพิจำรณำและโปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมเป็ นไปได้ ของ
ข้ อควำมในด้ ำน “กำรบริ หำรและดำเนินงำน” โครงกำร ฯ (มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ)
5
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำกที่สดุ
4
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ มำก
3
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ ปำนกลำง
2
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อย
1
หมำยถึง
ควำมเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
1. สถำนที่และอำคำร
(10) ท่ำนต้ องกำรให้ มีกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในสถำนที่ใด
1.1 สำนักงำนใหญ่ ถนนวิภำวดีรังสิต
1.2 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย เขตหลักสี่
1.3 ศูนย์ปฏิบตั ิกำรบริ ษัทกำรบินไทย (OPC – สนำมบินสุวรรณภูมิ)
1.4 อื่น ๆ (ระบุ)
…………………………………………………….
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(11) ท่ำนต้ องกำรรูปแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยในลักษณะใด
2.1 เป็ นอำคำรที่ดดั แปลงจำกอำคำรเดิมที่มีอยู่ โดยมีกำรปรับภูมิทศั น์และ
ปรับปรุงสภำพอำคำรที่เหมำะสมสำหรับกำรสร้ ำงเป็ นพิพิธภัณฑ์ ฯ
2.2 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นควำมเป็ นเอกลักษณ์ไทย
2.3 เป็ นอำคำรที่ก่อสร้ ำงขึ ้นใหม่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นกำรออกแบบให้ ทนั สมัย
2.4 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
(12) ท่ำนต้ องกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่อไปนี ้มำกน้ อยเพียงใด
3.1 ลำนจอดรถ
3.2 เคำเตอร์ ประชำสัมพันธ์ /ห้ องโถงต้ อนรับ
3.3 ผังจำลองแสดงอำคำรสถำนที่
3.4 ป้ำยแสดงทิศทำงภำยในห้ องจัดแสดง
3.5 เคำเตอร์ รับฝำกสิง่ ของ
3.6 ร้ ำนถ่ำยรูปภำพ
3.7 ร้ ำนถ่ำยเอกสำร
3.8 เคำเตอร์ โทรศัพท์สำธำรณะ
3.9 เอกสำรประกอบกำรชมพิพิธภัณฑ์
3.10 ระบบกำรป้องกันอัคคีภยั
3.11 ระบบกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น
3.12 มุมพักผ่อน
3.13 ร้ ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์บริ ษัท ฯ
3.14 ร้ ำนอำหำร/ภัตตำคำร บริ ษัทกำรบินไทย
3.15 ห้ องฉำยเทปภำพจอใหญ่
3.16 ห้ องบรรยำย
3.17 ห้ องสมุด
3.18 ห้ องประชุม
3.19 ห้ องพักผ่อนเจ้ ำหน้ ำที่
3.20 ห้ องจัดแสดงนิทรรศกำร
3.21 ห้ องน ้ำสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
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3.22 ปุ่ มกดลิฟท์สำหรับผู้พิกำร
3.23 รถเข็นสำหรับผู้พิกำร/ผู้สงู อำยุ
3.24 ทำงลำดสำหรับผู้ใช้ รถเข็น (Wheelchair)
3.25 ลำนเอนกประสงค์
3.26 สวนหย่อม
3.27 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………

1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(16) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยที่จะเกิดขึ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ หน่วยงำนใดเป็ นแกน
นำ
1.15สำยกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ
(DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ)
1.16สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร
(DB/9N – ฝ่ ำยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริ หำรจัดกำรควำมรู้
ขององค์กร)
1.17สำยปฏิบตั ิกำร
(DO/OZ – ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรและบริ กำรกำรปฏิบตั ิกำร)
1.18อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(17) พิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทยควรจะดำเนินกำรเป็ นแบบใดที่เหมำะสมที่สดุ
2.1 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรที่จดั ทำและดำเนินกำรโดยบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
2.2 เป็ นพิพิธภัณฑ์องค์กรหรื อหน่วยงำนอิสระภำยใต้ สงั กัดหน่วยงำนแกนนำของ
บริ ษัท กำรบินไทย ฯ และมีหน่วยงำนทำงรำชกำรให้ กำรสนับ สนุน เช่น สำนักงำน
บริ หำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(18) คณะกรรมกำรจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ บ ริ ษัทกำรบิน ไทย ควรประกอบด้ วยบุค คล
ใดบ้ ำง
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3.1 บริ ษั ท กำรบิ น ไทย ฯ: ฝ่ ำยสื่ อ สำรและประชำสัม พัน ธ์ (DD-5P), รอง
กรรมกำร ผู้อำนวยกำรใหญ่สนับสนุนกำรถวำยบินแก่ (DD-D), สำยกล
ยุทธ์ และพัฒนำธุรกิจ (DY/8D – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและโครงกำรสำคัญ),
สำยกำรพำณิชย์ (DN), สำยกำรเงินและกำรบัญชี (DE), สำยทรัพยำกร
บุ ค คลและก ำกั บ กิ จ กรรมองค์ ก ร (DB-D9 (9N) – ฝ่ ำยวำงแผนกำร
พัฒ นำบุค ลำกรและบริ ห ำรจัด กำรควำมรู้ ขององค์ ก ร; DB-DW ฝ่ ำย
บริ หำรทั่ ว ไป; DB-WL ฝ่ ำยกฏหมำย), สำยปฏิ บั ติ ก ำร(DO), สำย
ผลิตภัณฑ์ แ ละบริ กำรลูกค้ ำ (DA), กำรบริ กำรภำคพืน้ (D1), ฝ่ ำยช่ำง
(DT)
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
3.2 ผู้เ ชี่ ย วชำญเฉพำะทำง เช่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศึก ษำ กำรศึก ษำนอกระบบ
โรงเรี ยน บุคลำกรบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
3.3 สมำคมสโมสรพนักงำนกำรบินไทย
3.4 สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรบินไทย
3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนบริ ษัทกำรบินไทย
3.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(19) งบประมำณและรำยได้
4.1 งบประมำณแผ่นดิน
4.2 งบประมำณจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
4.3 งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
4.4 งบประมำณจำกบริ ษัทกำรบินไทย
4.5 งบประมำณจำกกำรสนับ สนุน ของสปอนเซอร์ (สนับ สนุน รำยปี /รำย
กิจกรรม)
4.6 งบประมำณหลักจำกกำรสนับสนุนของกรุงเทพ ฯ
4.7 แหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
4.8 ผลประโยชน์จำกกำรจัดจำหน่ำยของที่ระลึก
4.9 ผลประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ ฯ
4.10 รำยได้ พิเศษ เช่น จัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ
4.11 อื่น ๆ (ระบุ)
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……………………………………………………………
(20) เมื่อกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ฯ เสร็ จสิ ้น ท่ำนต้ องกำรให้ มีรำยได้ เสริ มจำกวิธีกำรใด
3.1 ตังตู
้ ้ รับบริ จำค
3.2 จำหน่ำยบัตรเข้ ำชม
3.3 จำหน่ำยของที่ระลึกและเอกสำรสิง่ พิมพ์
3.4 ผลประโยชน์จำกร้ ำนค้ ำ เช่น ร้ ำนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
3.5 ให้ เช่ำสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ เช่น แผ่นซีดีรอม
3.6 รั บ จ้ ำงผลิ ต สื่ อ ตำมควำมต้ อ งกำรของหน่ ว ยงำนต่ำ ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น
สถำบันกำรศึกษำ
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
5 4 3 2 1
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
3.7 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
3. กำรประชำสัมพันธ์
(7) ท่ำนคิดว่ำ ก่อนกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย ควรจะมีกำรให้ ควำมรู้
ข้ อมูลรำยละเอียดสำหรับประชำชน โดยผ่ำนทำง ....
1.1 ผู้นำชุมชน
1.2 ศูนย์ประชำสัมพันธ์ ชุมชน/กรุงเทพ ฯ
1.3 แจกเอกสำรสิง่ พิมพ์
1.4 กรมประชำสัมพันธ์ในส่วนกลำง เพื่อเผยแพร่ทงทำงวิ
ั้
ทยุและโทรทัศน์
1.5 เวปไซต์ของบริ ษัทกำรบินไทย ฯ
1.6 อื่น ๆ (ระบุ)
……………………………………………………………
(8) ท่ำนคิดว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชนเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ควรใช้ วิธีกำรใด (กรุณำใส่ หมำยเลขเรี ยงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 โดยลำดับ)
[ ] โทรทัศน์
[ ] วิทยุกระจำยเสียง
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] จดหมำยข่ำว/แผ่นพับ
[ ] โปสเตอร์ /ป้ำยประกำศ
[ ] วำรสำร
[ ] หนังสือเชิญ
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[ ] อื่น ๆ ……………………………………………………………
4. กำรให้ ควำมร่วมมือ
(4) ท่ำนเห็นว่ำกำรให้ ควำมร่วมมือกับโครงกำรจัดตัง้ ฯ ควรเป็ นแบบใด
1.1 ให้ กำรสนับสนุนในกำรจัดหำเงินหรื องบประมำณ
1.2 ช่วยบริ จำคเงินทุน
1.3 ช่วยในกำรติดต่อนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญมำช่วยดำเนินกำร
1.4 ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ ประชำชน นักเรี ยน นิสติ นักศึกษำ เข้ ำชมพิพิธภัณฑ์
ฯ
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
5 4 3 2 1
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
1.5 ช่วยในกำรสืบค้ นข้ อมูลหรื อเล่ำเรื่ องรำวต่ำง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ ทำง
กำรศึกษำ
1.6 ช่วยแนะนำแหล่งหรื อบุคคลที่จะบริ จำคสิ่งของที่มีคณ
ุ ค่ำต่อกำรอนุรักษ์
เป็ นมรดกขององค์กรกำรบินไทย
1.7 อื่น ๆ
……………………………………………………………
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นในด้ ำน “กำรออกแบบกำรจัดแสดงและกิ จกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ” โครงกำร ฯ
(จำนวน 2 ข้ อ)
ระดับควำมเป็ นไปได้
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
5 4 3 2 1
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
1. กำรออกแบบกำรจัดแสดงหรื อสือ่ แสดงในพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
(7) วิธีกำรที่จะสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรและสื่อแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์บริ ษัท
กำรบินไทยให้ เกิดควำมเหมำะสม
1.1 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง โดยจ้ ำงเอกชนดำเนินกำร
ออกแบบกำร สร้ ำงสิง่ ที่แสดง
1.2 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ กำหนดเนื ้อหำจัดแสดง และออกแบบกำรจัดแสดง
โดยดำเนินกำรว่ำจ้ ำงเอกชนสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.3 บริ ษัทกำรบินไทย ฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ กำรกำหนดเนื ้อหำ
ออกแบบ และจัดสร้ ำงสิง่ ที่จะนำมำแสดง
1.4 ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้ วแต่เนื ้อหำหรื อลักษณะกำรแสดงที่เป็ นไปได้
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………
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(8) มูลเหตุที่จงู ใจให้ ทำ่ นต้ องกำรเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
2.1 เนื ้อเรื่ องที่จดั แสดง
2.2 เทคนิคกำรจัดแสดง
2.3 วัตถุสงิ่ ของที่จดั แสดง
2.4 กำรบริ กำรและประชำสัมพันธ์
1. ประเด็นศึกษำ – ควำมต้ องกำร
(กำรบริ หำรและกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ)
2.5
2.6
2.7
2.8

กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก
กิจกรรมที่มีควำมบันเทิงและผ่อนคลำย
กิจกรรมต่ำงที่นำ่ สนใจ เช่น กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน
อื่น ๆ
……………………………………………………………

2. กิจกรรมกำรบริ กำรในพิพิธภัณฑ์ ฯ
(1) ควำมเป็ นไปได้ ของกำรจัดกิจกรรมทำงเลือก
1.1 นิทรรศกำร
1.2 สัมนำ ประชุม อภิปรำย บรรยำย
1.3 กำรแสดง กำรประกวด กำรแข่งขัน กำรสำธิต
1.4 กำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์มลั ติวิชนั่ วีดีทศั น์ คอมพิวเตอร์
1.5 อื่น ๆ
……………………………………………………………

ขอบพระคุณทีท่ ำ่ นกรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม

ระดับควำมเป็ นไปได้

5 4 3 2 1
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ระยะที่ 4: วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลเชิงทดสอบ
4.1 แบบประเมินคุณภำพต้ นแบบชิ ้นงำน
เรื่ อง
โดย

รูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
นำยสมชัย สรำญสิริบริ รักษ์
นิสติ ระดับปริ ญญำโท
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม คณะโบรำณคดี
อำจำรย์ที่ปรึกษำ รองศำสตรำจำรย์ สุภำภรณ์ จินดำมณีโรจน์
ปี กำรศึกษำ 2557
แบบประเมินคุณภำพต้ นแบบชิ ้นงำน ประกอบด้ วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 กำรรับรองรูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ

รหัสน.ศ. 53112338
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ชื่อผู้รับรอง
2. ตำแหน่ง
3. สถำนที่ทำงำน
ตอนที่ 2 กำรรับรองรูปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
คำชี ้แจง
โปรดพิจำรณำขันตอนและองค์
้
ประกอบในต้ นแบบชิ ้นงำน ของรู ปแบบกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำร
บินไทย ตำมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้ ท่ำนทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นของท่ำน
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินดังนี ้
5
4
3
2
1

หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อควำมนันมี
้ ควำมเหมำะสม มำกที่สดุ
หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อควำมนันมี
้ ควำมเหมำะสม มำก
หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อควำมนันมี
้ ควำมเหมำะสม ปำนกลำง
หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อควำมนันมี
้ ควำมเหมำะสม น้ อย
หมำยถึง มีควำมคิดเห็นว่ำ ข้ อควำมนันมี
้ ควำมเหมำะสม น้ อยที่สดุ
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องค์ประกอบที่นำมำประเมิน

ตอนที่ 1 บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กำรวิเครำะห์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ผลกำรวิพำกษ์ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (องค์ประกอบเชิงโครงสร้ ำงกำรจัดตัง)้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมทำงกำรจัดกำร (องค์กรกำรบินไทย)
กำรวิเครำะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่ำและกำรเพิ่มคุณค่ำจำกกิจกรรมกำรตลำด

ตอนที่ 2 รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำร (กำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย)
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
งบประมำณกำรดำเนินกำรจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย
วิธีกำรวัดผลและทดสอบผลกำรดำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์บริษัทกำรบินไทย

ตอนที่ 3 กำรประยุกต์ใช้ ต้นแบบโครงกำร
เงื่อนไข
มำตรกำรและวิธีกำร
กำรประเมินโครงกำร

ตอนที่ 4 รำยละเอียดแผนผังพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
สถำนที่ดำเนินกำร
ลักษณะอำคำร
สภำพพื ้นที่และประโยชน์ในกำรใช้ งำน

ตอนที่ 5 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์บริ ษัทกำรบินไทย
ด้ ำนกำรศึกษำ
ด้ ำนกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม
ด้ ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง

ระดับ
ควำมเป็ นไปได้
5 4 3 2 1
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นำงสำวทัดกำญจน์ ไทรทอง
นำยกิตติ ชินเจริ ญธรรม
นำงสำวอุไรวรรณ แดงงำม
นำงสำวจริ มำ อุปรำนุเครำะห์
พนิดำ ปั ญจวิไลพิบลู ย์
นำยปฐมพงษ์ ภูผำ
นำงสำวสุภำพร พันธุ์สนิ
นำยจักรพันธ์ ผำสิกำ
นำยระพีพฒ
ั น์ เกษโกศล
นำงสำวพนิดำ โถทอง
นำงสำวอ่อนตำ ยวนเกิด
นำงสำวสุภศริ ณ ภรณ์ประภำวงศ์
นำยฐำกร อำนวยชัย
นำยจรเขต นำมดีเลิศ
นำงสำวธีรำรัตน์ สุระเทพ
นำงสำวหงส์ฟำ้ ธีรวงศ์นกุ ลู
นำยศรำวุธ เยี่ยมแท้
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ภาคผนวก ข
รายการวิจัยเอกสาร

ผลการศึกษาข้ อมูลจากงานวิจัย
1.1.1 กลุ่มงานวิจัย – การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์
ใช้ เอกสารตังต่ อไปนีใ้ นการศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัย – รู ปแบบการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ดังนี ้
1.1.1 กลุม่ งานวิจยั – การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์
ลาดับ ประเภท
วัตถุประสงค์
กรอบทางทฤษฎี
เครื่ องมือวิจยั
องค์ความรู้ /
ผลงานวิจยั มีศกั ยภาพใน
O เ ชิ ง
ผลการวิจยั
การนาไปใช้ ประโยชน์
คุณภาพ
O ด้ านนโยบาย
O
O เ ชิ ง
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
ปริมาณ
O ด้ านสาธารณะ
O
O ผสานวิ ธี
ด้ านวิชาการ
วิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อ
ยอดวิจยั
1 O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
1, พิพิธภัณฑ์ชมุ ชนท้ องถิ่น 1.
แบบสอบถาม 1. การบูรณาการ
O ด้ านนโยบาย
O
คุณภาพ
กระบวนการและ
2.การจัดการทรัพยากร
(Open-ended)
กรอบการจัดการ
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
ปัญหาในการจัดการ
วัฒนธรรม
2.
เครื่ องมือจัด
พิพิธภัณฑ์บนฐาน O ด้ านสาธารณะ
O
พิพิธภัณฑ์ เพื่อหา
3. การจัดการเชิงบูรณาการ
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง
ของการพึง่ ตนเอง ด้ านวิชาการ
รูปแบบที่เหมาะสมใน
บันทึกเสียง แบบจด
และพึง่ พาภายนอก
การจัดการพิพิธภัณฑ์
บันทึกภาคสนาม
อย่างเหมาะสม
ชุมชนท้ องถิ่นแหล่ง
และ กล้ องถ่ายภาพ
โดยเชื่อมโยง 4 มิติ …. เ น้ น ส า ร ว จ แ ห ล่ ง
เดาเมืองน่าน บ้ านเตา
คือ การเมือง ความ ท รั พ ย า ก ร วั ฒ น ธ ร ร ม
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ไหแช่เลียง จานวน 4
แห่ง

2

O เ ชิ ง 1.ศึกษาประวัตศิ าสตร์
คุณภาพ
บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน
บ้ านร้ องเม็ง อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.ศึกษาภูมิหลังการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นวัดร้ องเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
3.เพื่อนาเสนอวิธีการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ร้อง
เม็ง อาเภอสันทราย

1.พิพิธภัณฑ์และการจัดการ
พิพิธภัณฑ์
2.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3.แนวคิดการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
4.การจัดการความรู้และการ
จัดการความรู้ชมุ ชน

เชื่อ เศรษฐกิจ และ (โ บ ร า ณ ค ดี ) เ พื่ อ น า
การท่องเที่ยว
ข้ อ เท็ จ จริ ง มาบูร ณาการ
จัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด
แหล่งเรี ยนรู้ สาหรับชุมชน
ท้ องถิน (แนวทาง)
1.แบบสัมภาษณ์ (Non1.
รูปแบบ O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
structured/Openและวิธีการจัดการ O ด้ านสาธารณะ
ended)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น O ด้ านวิชาการ
2.เครื่ องมือจัดกระทาข้ อมูล อย่างยัง่ ยืน
– แบบสังเกตการณ์ (และ 2.
ปัจจัย .... เสริ มกระบวนการวิจัย
แบบจดบันทึกภาคสนาม
กาหนดศักยภาพ เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และ
และขีด
โบราณคดี เ ชิ ง ลึ ก โดย
ความสามารถของ ประเมิ น จากหลั ก ฐ าน
ชุมชนที่มี
ต่ า งๆ เช่ น บั น ทึ ก หรื อ
ความสาคัญทาง
เอกสารอ้ างอิ ง บุ ค คล
ประวัติศาสตร์
หลั ก ฐานที่ เ ป็ นวั ต ถุ ท าง
3.
แนว
โบราณคดี เป็ นต้ น เพื่ อ
ทางการจัดตังศู
้ นย์ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ ชิ ง
เรี ยนรู้และเผยแพร่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
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จังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
มีสว่ นร่วม

3

O ผสานวิ ธี
วิจยั

1. ศึกษาการบริ หาร

1.พิพิธภัณฑ์และการบริหาร
จัดการ พิพิธภัณฑ์เชิง
จัดการพิพิธภัณฑ์
โหยหาอดีต การ
2. การตีความหมายและการ
ตีความและสื่อ
สื่อความหมายมรดก
ความหมายงานมรดก วัฒนธรรม
วัฒนธรรมใน
3. การโหยหาอดีตและธุรกิจ
พิพิธภัณฑ์
โหยหาอดีต
4. ความจริ งแท้ ในการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
5. การบริ โ ภคเชิ ง สัญ ญะและ
แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์
หรื อตัวตน

งานศิลปะพื ้นบ้ าน
ของชุมชน

1. แบบสัมภาษณ์ (Non-

structured/Openended)
2. เครื่ องมือจัดกระทาข้ อมูล
– แบบสังเกตการณ์ และ
แบบจดบันทึกภาคสนาม

1. รูปแบบและแนว

ทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ์เชิงโหย
หาอดีต

ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน สู่
ก ร อ บ ก า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น อย่ า ง
ยั่ง ยื น (การจัดแสดง การ
บริหารพิพิธภัณฑ์ และการ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม)
O ด้ านนโยบาย
O
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O
ด้ านวิชาการ
.... เสริ มการวิ จั ย เชิ ง
สารวจ โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่
มีตอ่ พิพิธภัณฑ์เชิงโหยหา
อดีต
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O เ ชิ ง 1.ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บัน 1.พิพิธภัณฑ์
1.
แบบ
คุณภาพ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 2.การจั ด การแหล่ ง เรี ยนรู้ สัมภาษณ์ (Nonพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า น ค รู ตลอดชีวิต
structured/Openมนตรี ตราโมท ศิลปิ น
ended)
แห่งชาติ
2.
แบบจด
2.เสนอแนวทา ง แ ล ะ
บันทึกภาคสนาม
รู ปแบบการจั ด การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า น ค รู
มนตรี ตราโมท ศิลปิ น
แห่งชาติ
O เ ชิ ง 1. ศึ ก ษารู ปแบ บ ก าร
คุณภาพ
จัดการ การจัดแสดง
และปั ญ หาที่ พ บใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศ รี
สุพรรณ อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ หาแนวทางใน
ก า ร จั ด ก า ร

1.พิพิธภัณฑ์
2.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3.การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม
4.ทฤษฏีการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน

1.
แนว
ทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ์บ้าน

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านวิชาการ

…. เสริ มการศึกษาองค์กร
ต้ น แ บ บ เ พื่ อ ส า ร ว จ
องค์ ป ระกอบหลั ก และ
ย่ อ ย แ น ว ท า ง ก า ร
วิเคราะห์ เชิ ง เนื อ้ หา และ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง
โครงการจัดตัง้
1.
แบบสอบถาม รู ป แ บ บ แ ล ะ แ น ว O ด้ านนโยบาย
O
ปลายเปิ ด
ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ด้ านชุมชนและพื ้นที่
2.
เครื่ องมือจัด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อง ถิ่ น O ด้ านสาธารณะ
O
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง
(วัด)
ด้ านวิชาการ
บันทึกเสียง และ กล้ อง
ถ่ายภาพ
.... เสริ มกระบวนการวิจยั
ภาคสนามเชิ ง ลึ ก เพื่ อ
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
รู ป แ บ บ ใ น ก า ร จั ด
แ ส ด ง ใ ห้ มี ค ว า ม
น่ า ส น ใ จ ทั ้ง ด้ า น
เนื อ้ หาและรู ป แบบ
การน าเสนอเพื่ อ ให้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศ รี
สุ พ รรณเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้ ศึกษา ค้ นคว้ า
ของประวั ติ ศ าสตร์
ของท้ องถิ่น
O เ ชิ ง 1.ศึกษาและรวบรวม
1.การจัดการทรัพยากร
คุณภาพ
ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ
วัฒนธรรรมโดยชุมชนมี
ความเป็ นมา แนวทาง ส่วนร่วม
และรูปแบบการ
2.การจัดการพิพิธภัณฑ์
จัดการพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน
พื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง
(ไทยพวน) ตาบลเกาะ
หวาย อาเภอปากพลี

ส า ร ว จ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อง ถิ่ น
ใ ก ล้ เ คี ย ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ
เข้ าถึ ง แหล่ ง ข้ อมู ล ทาง
โบราณคดี ปราชญ์ท้องถิ่น
และองค์การปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี ผ ล ต่ อ
โครงการวิจยั

1.
แบบ
สัมภาษณ์ (Nonstructured/Openended)
2.
เครื่ องมือจัด
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง
บันทึกเสียง และ กล้ อง
ถ่ายภาพ

1.
3 EModel for Cultural
Resources
Management (สา
ยันต์ ไพรชาญจิตร์ ,
2547)
2.
แนว
ทางการจัดการ

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริ มการวิ จั ย เชิ ง
สารวจ โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่
มี ต่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื น้ บ้ าน
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จังหวัดนครนายก
ตลอดจนจุดเด่น และ
จุดด้ อยของจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั
2.นาเสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง
(ไทยพวน) ตาบลเกาะ
หวาย อาเภอบางพลี
จังหวัดนครนายก
O ผสานวิ ธี 1.ศึกษาประวัติและการ 1.การพิพิธภัณฑ์
วิจยั
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง 2.การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ายวิ ภ าค 3.การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ

พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
5 ด้ าน : การจัดการ
ข้ อมูล สถานที่
งบประมาณ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และผู้รับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์

1. แบบสอบถาม (Open-

1. แนวทางการ

ended)
2. แบบสัมภาษณ์ (Nonstructured/Openended)
3. เครื่ องมือจัดกระทาข้ อมูล
– เครื่ องบันทึกเสียง สมุด

ปรับปรุงและการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
การวิภาคศาสตร์
2. แนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ใน
มหาวิทยาลัย

ก อ ร ป กั บ ก า ร ล ง พื ้น ที่
ภาคสนาม (การผสานวิธี
วิ จั ย ) โ ด ย อ า ศั ย
กระบวนการเทคนิ ค ที่
หลากหลาย เพื่ อ ค้ นหา
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ้น บ้ า น ที่
เหมาะสม (แหล่ ง เรี ย นรู้
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัย)

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
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2.ศึกษาปั ญ หาของการ
จดบันทึก แผนผังภายใน
จัดการพิพิธภัณฑ์กาย
ห้ องนิทรรศการของ
วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์
อาคารการวิภาคศาสตร์
คณะแพทย์ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ
นทรวิโรฒ
3.เพื่อจัดทาแนวทางการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ก า ร
จัดการของพิพิธ ภัณฑ์
ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์
คณะแพทย์ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ
นทรวิโรฒ
O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
1.ประวัติความเป็ นมาและ
1.แบบสัมภาษณ์ (Non1.
แนวทาง
คุณภาพ
ศักยภาพของ
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ structured/Openในการบริหาร
พิพิธภัณฑ์เจ้ าพระยา
เจ้ าพระยาบดินทรเดชา
ended)
จัดการและการ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิง 2.การบริ หารงานและการ
2.
เครื่ องมือจัด
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
หเสนี)
จัดการพิพิธภัณฑ์
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
เจ้ าพระยาบดินทรเดชา
บันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป ตลอดชีวิต

…. เสริมการศึกษาองค์กร
ต้ นแบบ เพื่อสารวจ
องค์ประกอบหลักและ
ย่อย แนวทางการ
วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา และ
แนวทางการประเมิน
ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการจัดตัง้

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
…. เสริ มการศึกษาเชิงลึก
3 ด้ า น คื อ 1. เส้ น ทางใน
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2.
กาหนด
แผนในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์เจ้ าพระยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ให้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาการมีสว่ นร่วม 1.แนวคิดการมีสว่ นร่วม
ปริมาณ
ของชุมชนในการ
2.การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ท้ องถิ่นวัดพรหมราช 3.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดวัด
ตาบลตูม อาเภอปัก
พรหมราช
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา
2.เปรี ยบเทียบการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์

สมุดจดบันทึก แผนผัง
ภายในห้ องนิทรรศการ
และรายงานผู้เยี่ยมชม
ประจาปี 2552-2554

2.
กรอบ
การวางแผนการจัด
แสดง เทคนิคการ
จัดแสดง การจัดทา
ป้ายนิเทศประจา
วัตถุ การ
ประชาสัมพันธ์ การ
จัดกิจกรรม และ
สถานที่ตงั ้
1.
แบบสอบถาม 1.
การมี
(Open-ended/Rating
ส่วนร่วมของชุมชน
Scale-5)
ในการดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.
การ
จัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมโดย
ชุมชน

การรบของเจ้ าพระยาบ
ดินทรเดชา 2. ประวัติของ
เจ้ าพระบดินทรเดชา และ
3. ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์
บริเวณรอบ ๆ พิพิธภัณฑ์

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ

.... เสริมกระบวนการวิจยั
ภาคสนามเชิงลึก เพื่อ
พัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นโดยอาศัยการมี
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ท้ องถิ่น วัดพรหมราช
ตาบลตูม อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จาแนก
ตามสถานภาพของ
บุคคลในชุมชน
3.ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ในการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นวัดพรหมราช
ตาบลตูม อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ส่วนร่วมของ วัด
หน่วยงานที่มีบทบาท
เกี่ยวข้ องกับชุมชนท้ องถิ่น
.... เสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการเรี ยนรู้ และการ
สร้ างเครื อข่ายของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการเรี ยนรู้
.... สารวจแหล่งเรี ยนรู้
เกี่ยวข้ องกับ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
ใกล้ เคียง โดยเฉพาะ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทาง
โบราณคดี ปราชญ์
ท้ องถิ่น และองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่มี
ผลต่อโครงการวิจยั
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O ผสานวิ ธี 1.ศึ ก ษ า คุ ณ ค่ า แ ล ะ
วิจยั
กระบวนการจั ด ตั ง้
จิ ป าถะภั ณ ฑ์ บ้ านคู
บัว ตาบลคูบวั อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีใน
การให้ การเรี ย นรู้ วิ ถี
ชี วิต วัฒ นธรรม และ
ประวั ติ ศ าสตร์ ของ
ชุมชนท้ องถิ่น
2.ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ห รื อ
เงื่ อ นไข ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความส าเร็ จในการ
ก่ อ ตั ้ ง แ ล ะ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร จิ ป า ถ
ภัณ ฑ์ ส ถานบ้ านคูบัว
ต าบลคู บั ว อ าเภ อ
เมือง จังหวัดราชบุรี
3.ศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒ นาจิ ป าถะภั ณ ฑ์

1. พิพิธภัณฑ์
2.ชุมชน การศึกษาชุมชน
และศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน
3. คุณค่า
4. วัฒนธรรมชุมชน
5. การพัฒนาชุมชน
6. อัตลักษณ์
7. การบริ หารจัดการ
8. ประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชนชาวไท-ยวน ตาบลคู
บัว จังหวัดราชบุรี

1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
1. คุณค่าและ
(Semi-structured
กระบวนการจัดตัง้
Interview Protocolจิปาถะภัณฑ์สถาน
open-ended Type)
2. ปัจจัยหรื อเงื่อนไขที่
2.แบบสอบถาม(Openก่อให้ เกิด
ended/Rating Scale-5) ความสาเร็จในการ
ก่อตังและการ
้
ดาเนินการ
3. แนวทางการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ที่
สามารถรวบรวม
องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาทาง
ประวัติศาสตร์ ของ
ชุมชนท้ องถิ่น วิถี
ชีวิตศิลปวัตถุและ
โบราณวัตถุ และ
การธารงอัตลักษณ์

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริ มการสารวจข้ อมูล
สารสนเทศทางองค์ ก ร
ต้ นแบบที่ ป ระกอบด้ วย
แนวการฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมอัน
ทรงคุณค่าต่อการจัดการ
เพื่อบรรจุไว้ ในสถานที่ จัด
แสดง
.... เสริ มการวิ เ คราะห์
แ น ว น โ ย บ า ย ด้ า น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น ของ
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บ้ า นคูบัว ต าบลคูบัว
อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ราชบุรี

ของบรรพบุรุษของ ห น่ ว ย ง า น ที่ มี บ ท บ า ท
ชุมชนพื ้นถิ่น
เกี่ยวข้ อง
.... เสริ มการวิ เ คราะห์
ความต้ อ งการและความ
คิ ด เ ห็ น ที่ มี ต่ อ
กระบวนการพัฒนาชุมชน
ก่ อ น ที่ จ ะ ตั ด สิ น ใ จ
ดาเนินการปรับปรุ ง แก้ ไข
และพัฒ นาชุม ชนสาหรั บ
การรองรั บ อั ต ราของผู้
เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ปสู่
การบริ การท่องเที่ ย วทาง
พิพิธภัณฑ์
. . . . ค ว ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนการพัฒ นาของ
องค์ ก รต้ นแบบระหว่ า ง
องค์ประกอบหลัก กับ การ
รบริ ห ารจัด การร่ ว มสมัย
ทั ้ ง นี ้ ค ง ต้ อ ง อ า ศั ย
468
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาปัจจัย
1.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้ อม
ปริมาณ
สิ่งแวดล้ อมทาง
ทางการตลาด
การตลาดที่มีผลต่อ 2.การวิเคราะห์สว่ นผสมทาง
การเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ การตลาด
วังสวนผักกาด
3.พิพิธภัณฑ์
2.เสนอแนะกลยุทธ์การ
พัฒนาส่วนผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภัณฑ์วงั สวน
ผักกาด

องคาพยพจากผู้ให้ ข้อมูล
หลัก ผู้ให้ ข้อมูลทัว่ ไป และ
กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ
1.
แบบสอบถาม 1. SWOT ANALYSIS O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
(Close-ended)
2. กลยุทธ์ การพัฒนา O ด้ านสาธารณะ
ส่ ว น ผ ส ม ท า ง O ด้ านวิชาการ
การตลาด
. . . . ค ว ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนการพัฒ นาของ
องค์ ก รต้ นแบบระหว่ า ง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น
การตลาดกับ การรบริ หาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อมของ
พื น้ ที่ กรณี ศึกษา ทัง้ นี ้ คง
ต้ องอาศัยองคาพยพจาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผู้ให้ ข้อมูล
ทัว่ ไป และกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ
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O ผสานวิ ธี 1.สารวจทัศนคติ ความ
วิจยั
คิดเห็น รวมถึงความ
คาดหวังของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีตอ่ การจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์อาหารไทย
บริเวณพื ้นที่แพร่งนรา
2.ศึกษาความเป็ นไปได้
และแนวทางในการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์อาหารไทย
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
และแหล่งรวบรวม
ข้ อมูลทางด้ านอาหาร
ไทยแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร
O เ ชิ ง 1. ศึกษาความเป็ นมา
คุณภาพ
ของพิพิธภัณฑ์

1.พิพิธภัณฑ์
2. การบริหารจัดการ
3.อาหารไทย
4.พิพิธภัณฑ์ต้นแบบ: ทีเค
พาร์ ค และพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งชาติ มิวเซียม
สยาม

1. แบบสอบถาม(Openended/Rating Scale5)
2. แบบสัมภาษณ์ (Nonstructured/Openended)

1.
แนวทาง
การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ
2.
แนว
ทางการบริหารการ
ดาเนินงานโครงการ

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

1.พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรม
ท้ องถิ่น

1. แบบสารวจพื ้นที่
กรณีศกึ ษา

1. แนวทางการพัฒนา O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
รูปแบบการจัดการ O ด้ านสาธารณะ
พิพิธภัณฑ์
O ด้ านวิชาการ

O
O

….. เสริมการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ
จัดตัง้ และวิเคราะห์
โครงการ/งาน (การ
ดาเนินการ) โดย
สัมภาษณ์ผ้ ชู านาญด้ าน
พิพิธภัณฑ์ และผุ้บริหาร
ในองค์กรต้ นแบบ (ถ้ ามี)
เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินโครงการ
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ศิลปกรรมท้ องถิ่น
2.กฏหมายและแนวนโยบาย
อีสาน
ของรัฐ
2. ศึกษาสภาพและ
ปัญหาของการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรม
ท้ องถิ่นภาคอีสานใน
ปัจจุบนั
3. พัฒนารูปแบบการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมท้ องถิ่นภาค
อีสานให้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
สังคมชุมชน

2. แบบสัมภาษณ์ (Nonstructured/Openended)
3. แบบสังเกตการณ์
พื ้นที่กรณีเฉพาะ
4.แบบสอบถามการ
สนทนากลุม่
5. การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ศิลปกรรมท้ องถิ่น
ภาคอีสาน
2. กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรองค์การ:
การวางแผน การ
จัดการองค์การ
การชี ้นา และการ
ควบคุม
3. Triangulation:
Data,
Investigator,
Theory and
Methodology
4. สภาพแวดล้ อมการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่าง 5
รูปแบบ คือ บริหาร
โดยวัด เอกชน

. . . . ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า
รู ปแบบโครงการทางการ
จั ด ก า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ศิ ล ปกรรมท้ องถิ่ น ภาค
อี ส า น โ ด ย ใ ช้ แ น ว คิ ด
ทฤษฎ๊ การมี ส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชน (พื น้ ที่ ก รณี ศึ ก ษา
ตั ว อ ย่ า ง ) ที่ มุ่ ง เ น้ น
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุม ชุน และชุม ชนกับ
แหล่ ง เรี ย นรู้ มี ก ารสร้ าง
ระบบหรื อ เกณฑ์ ก ารสื บ
ทอดวั ฒ นธรรมไปสู่ รุ่ น
ลู ก หลานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และเป็ นรูปธรรม (กิจกรรม
การเรี ยนรู้ร่วมกัน)
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ชุมชน สถานศึกษา
วัดกับชุมชน
O เ ชิ ง 1. ศึกษาความเป็ นมา
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชน 1.
แบบ
1.
กระบวนการ
คุณภาพ
และกระบวนการ
2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
สัมภาษณ์ (Nonในการจัดการ
จัดการทรัพยากรทาง 3. การจัดการทรั พ ยากรทาง structured/Open-ed)
ทรัพยากร
วัฒนธรรม ของ
วัฒนธรรม
2.
แผนภาพวิธี
วัฒนธรรมสาหรับ
พิพิธภัณฑ์จิปาถะ
4. พิพิธภัณฑ์และการจัดการ จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
การดาเนินงานใน
ภัณฑ์สถานบ้ านคูบวั
พิพิธภัณฑ์
จิปาถะภัณฑ์ สถานบ้ าน พิพิธภัณฑ์
2. ศึกษาการมีสว่ นร่วม
คูบวั
2.คุณค่าทางการ
ของชุมชุนคูบวั ในการ
3.
เครื่ องมือจัด
จัดการทรัพยากร
จัดการทรัพยากรทาง
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม ของ
บันทึกเสียง กล้ อง
3.การมีสว่ นร่วมของ
พิพิธภัณฑ์จิปาถะ
ถ่ายภาพ และสมุดบันทึก ชุมชนกับการ
ภัณฑ์สถานบ้ านคูบวั
ภาคสนาม
จัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนา
ด้ านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริมกิจกรรมในการ
เก็บข้ อมูลวิจยั เช่น การ
จัดสนทนากลุม่ (Focus
Group) การวิพากษ์โดย
กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Expertise Judgemental
Approach) และ
กระบวนการทาง
มนุษยวิทยาสังคม
(Sociological
Ethnography)
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาการจัดการ
1. การจัดการพิพิธภัณฑ์
คุณภาพ
พิพิธภัณฑสถาน
2. การท่องเที่ยว
แห่งชาติหอศิลป์ กรม
ศิลปากรในการเป็ น

1. แบบสัมภาษณ์ (Nonstructured/Openeded)
2. เครื่ องมือจัดกระทา
ข้ อมูล – เครื่ อง

.... เสริมการเก็บข้ อมูลเชิง
ผสานวิธีกบั กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ได้ รับผลกระทบต่อ
โครงการใด ๆ เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ วิธีการสร้ างส่วน
ร่วมตระหนักต่อการ
พัฒนาชุมชนท้ องถิ่นของ
ชาวบ้ าน หรื อ นโยบายเร่ง
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับแหล่งเรี ยนรู้
ทางวัฒนธรรม ที่อาจสร้ าง
ปัญหาและอุปสรรคจาก
ความก้ าวหน้ าในงาน
พัฒนาชุมชนในภาพรวม
1. วิถีชีวิตชุมชน
O ด้ านนโยบาย
O
2. การวิจยั และพัฒนา ด้ านชุมชนและพื ้นที่
ชุมชน
O ด้ านสาธารณะ
O
3. วิธีการจัดแสดง
ด้ านวิชาการ
วัตถุทางวัฒนธรรม
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แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษาเรี ยนรู้

บันทึกเสียง กล้ อง
ถ่ายภาพ และสมุด
บันทึกภาคสนาม

ที่สมั พันธ์กบั เนื ้อหา
ด้ านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของ
ชุมชน

.... เสริมกิจกรรมในการ
เก็บข้ อมูลวิจยั เช่น การ
จัดสนทนากลุม่ (Focus
Group) การวิพากษ์โดย
กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Expertise Judgemental
Approach) และ
กระบวนการทาง
มนุษยวิทยาสังคม
(Sociological
Ethnography)
.... เสริ มการเก็บข้ อมูลเชิง
ผสานวิธีกับกลุ่ม ตัวอย่าง
ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
โครงการใด ๆ เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ วิ ธี ก ารสร้ างส่ ว น
ร่ ว ม ต ร ะ ห นั ก ต่ อ ก า ร
พัฒ นาชุม ชนท้ องถิ่ น ของ
ชาวบ้ าน หรื อ นโยบายเร่ง
474

พัฒ นาโครงการต่า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับ แหล่ง เรี ย นรู้
ทางวัฒนธรรม ที่อาจสร้ าง
ปั ญ หาและอุป สรรคจาก
ความก้ าวหน้ าในง า น
พัฒนาชุมชนในภาพรวม
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O ผสานวิ ธี 1. ศึกษาทรัพยากร
วิจยั
ท่องเที่ยวและสิ่ง
อานวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์วงั สวน
ผักกาด และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
2. เปรี ยบเทียบรูปแบบ
การจัดการพิพิธภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม ของ
พิพิธภัณฑ์วงั สวน

1.
การท่องเที่ยว
2.
การเรี ยนรู้และ
แหล่งการเรี ยนรู้
3.
พิพิธภัณฑ์
4.
บริบทพื ้นที่
ศึกษา

1.แบบสารวจทรัพยากร
1. หลักการ
การท่องเที่ยวและสิ่ง
ดาเนินงานของ
อานวยความสะดวก
องค์กรพิพิธภัณฑ์
2.แบบสารวจรูปแบบการ
ด้ านแผนการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เคลื่อนย้ ายวัตถุใน
ทางวัฒนธรรมใช้ สาหรับ
กรณีเกิดเหตุ
ผู้บริหารหรื อภัณฑารักษ์
ฉุกเฉิน
3.แบบสารวจความคิดเห็น 2. พันธกิจสาคัญที่ที่
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
องค์กรพิพิธภัณฑ์
ปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์
มุง่ สารวจและ

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... ส่ ง เสริ ม การวิ จัย เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร โดยเฉพาะ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ แ ส ว ง ห า
ทิ ศ ทางในการแก้ ปั ญ หา
ห รื อ ล ด อุ ป ส ร ร ค ที่ มี
ผลกระทบต่อ การด าเนิ น
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร
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ผักกาด และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
3. ศึกษาระดมความ
คิดเห็นต่อการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ชาวต่างประเทศ และ
มัคคุเทศก์ ที่มีตอ่
ศักยภาพในการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
การศึกษาเรี ยนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์วงั สวน
ผักกาด และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
4. เสนอแนะแนวทางใน
การจัดการพิพิธภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม

4.แบบประเมินระดับความ ดาเนินการให้ เกิด
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ประสิทธิภาพสูงสุด
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
3. แนวทางการ
และมัคคุเทศก์ที่มีตอ่ การ ประเมินใน
จัดการพิพิธภัณฑ์ทาง
ศักยภาพและผล
วัฒนธรรมในการเป็ น
การปฏิบตั งิ านของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
องค์กรพิพธิ ภัณฑ์
การศึกษาเรี ยนรู้
5.แบบประเมิน
เปรี ยบเทียบคุณภาพ/
ศักยภาพ ของพิพิธภัณฑ์
ทัง้ 2 แห่ง

สมควรมีการจัดทาแผนกล
ยุ ท ธ์ โดยอาศัย การวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น า (ก า ร วิ จั ย
ร่ วมกับสถาบันอื่น ๆ) เพื่อ
ร ะ บุ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่
ตอบสนองต่อปั จจัยที่ย่อม
เ กิ ด ขึ น้ ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ที่
องค์กรพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ นา
หลักการของ ICOM ฯลฯ
เป็ นแนวทางปฏิ บัติ ที่ จ ะ
ส่ง ผลต่อ การบริ ห ารและ
พั ฒ นางานจั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์ให้ เกิดกิจกรรม
ที่สร้ างแรงจูงใจในการเข้ า
ชม และเกิ ด การเรี ยนรู้
พ ร้ อ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม
เพลิ ด เพลิ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
วิ ธี ก ารจั ด แสดงชิ น้ ส่ ว น
วัตถุ
476
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาเปรี ยบเทียบ
คุณภาพ
การบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
ภายในพื ้นที่ฝั่งพระ
นครและฝั่งธนบุรี จาก
การคัดเลือก
กรณีศกึ ษา จานวน 4
แห่ง ถึงรูปแบบในการ
ดาเนินงานและการ
บริหารจัดการว่ามี
ความแตกต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไร
2.ศึกษาถึงปัจจัยในการ
ดาเนินงานที่ทาให้ การ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
ภายในพื ้นที่ฝั่งพระ

1.
พิพิธภัณฑ์
2.
พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน
3.
การบริ หาร
จัดการ
4.
การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนท้ องถิ่น
5.
นโยบายรัฐกับ
การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น

1.
แบบ
สัมภาษณ์ (Openended)
2.
เครื่ องมือจัด
กระทาข้ อมูล – แบบ
สังเกตุการณ์ และแบบ
จดบันทึกภาคสนาม

1.การบริ หารและการ
ดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์
2. แนวทางการ
เปรี ยบเทียบเชิง
องค์ประกอบใน
การบริ หารจัดการ
3. การกาหนดกรอบ
มาตรฐานการ
บริหารองค์กร
ภายใน
4. การวางกรอบ
มาตรฐานการ
ดาเนินงานส่วน
ร่วมของชุมชน
ท้ องถิ่นในระบบ
การบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริ มการศึกษาข้ อมูล
ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ก า ร
บริ ห ารงานองค์ ก ร และ
แผนของกิ จ กรรมแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนท้ องถิ่น
. . . . ค ว ร มี ก ร อ บ ก า ร
วางแผนความสาเร็ จและ
กรอบการประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ง านที่ มี ค วามเป็ น
สากล
.... ควรมี ส่ ว นร่ วม กั บ
ชุมชน (สถาบันการศึกษา)
เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รและ
ก า ร ส อ น ที่ มี เ นื ้ อ ห า
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นครและฝั่งธนบุรี จาก
การคัดเลือก
กรณีศกึ ษา จานวน 4
แห่ง ประสบ
ความสาเร็จหรื อ
ล้ มเหลว
3.พัฒนาแนวทางในการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครหรื อ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น
ๆ ที่เหมาะสม โดยเน้ น
การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนท้ องถิ่นในการ
ดาเนินงานเป็ นสาคัญ
เพื่อให้ พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ตลอด

เกี่ยวกับชุมชนท้ องถิ่นของ
กรุงเทพ ฯ

478
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ชีวิตของชุมชน และ
เยาวชนในท้ องถิ่น
อย่างแท้ จริง
O เ ชิ ง 1.ศึกษาความเป็ นมา
คุณภาพ
การบริ หารจัดการ
ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารการ
จัดการพิพิธภัณฑ์พล
เรื อเอก พระเจ้ าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
อาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์
2.เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พลเรื อเอก
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าอาภากร

1.
การบริ หาร
จัดการและการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2.
มรดกทาง
วัฒนธรรม
3.
แหล่งเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
4.
พิพิธภัณฑ์
5.
การบริ หาร
จัดการพิพิธภัณฑ์

1.
แบบ
1. แนวทางการบริหาร
สัมภาษณ์ (Nonจัดการพิพิธภัณฑ์
structured/Open-end)
(บุคคลสาคัญ)
2.
แบบสอบถาม 2. กิจกรรมส่งเสริม
(Open-ended/Rating
การตลาดและการ
Scale-5)
ประชาสัมพันธ์
3. แนวทางการจัดการ
ทางวัฒนธรรม

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริมการวิจยั ด้ านการ
จัดการความรู้สาหรับ
บุคลากรภัณฑารักษ์ และ
การสื่อสารและการตลาด
เพื่อการจัดการทาง
วัฒนธรรม
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
479

เกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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O ผสานวิ ธี 1.ศึกษาสภาพปัจจุบนั
วิจยั
ในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครให้
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
2.พัฒนาแนวทางในการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น
กรุงเทพมหานครให้

โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมการส่งเสริมการ
ดาเนินงาน (การตลาด
และประชาสัมพันธ์)

1.
การเรี ยนรู้ตลอด 1.แบบสัมภาษณ์ (Nonชีวิต
structured/Open2.
พิพิธภัณฑ์
ended)
3.
พิพิธภัณฑ์
2.แบบสอบถามเดลฟาย
ท้ องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เทคนิค
4.
เทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบเดลฟาย

1.แนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ์
2.เทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบเดล
ฟายเทคนิค
3.ผลข้ อมูลการวิจยั
งานนี ้ เป็ นส่วนหนึง่
ของการวางกรอบ
นโยบายของ
กรุงเทพฯ ที่

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริมการวิจยั ด้ านการ
จัดการความรู้สาหรับ
บุคลากรภัณฑารักษ์ ด้ าน
การสื่อสาร และด้ าน
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เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต

สามารถนาไป
พัฒนาและ
ปรับปรุงในด้ าน
การดาเนินงานของ
แหล่งเรี ยนรู้
ประเภทพิพิธภัณฑ์
อื่น

การตลาด เพื่อการจัดการ
ทางวัฒนธรรม
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมการส่งเสริมการ
ดาเนินงาน (การตลาด
และประชาสัมพันธ์)
... สร้ างชุดโครงการวิจยั ที่
เน้ นการผสานวิธีวิจยั ให้
มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะทุน
ทางวัฒนธรรม กับ การ
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
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บนฐานของสังคมการ
เรี ยนรู้ หรื อ การสร้ าง
เครื อข่ายภูมิปัญญาชุมชน
ท้ องถิ่นที่ก่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ในทุกเวลา ทุก
สถานที่ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ สงั คมไทยเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
20

O เ ชิ ง 1.กาหนดยุทธศาสตร์
คุณภาพ
การจัดการพิพิธภัณฑ์
โบราณสถานและศา
สนสถาน ร่วมกับ
ท้ องถิ่นและจังหวัด
2.ศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร

1. พิพิธภัณฑ์
2. โบราณสถาน
3. ศาสนสถาน
4. การพัฒนาชุมชน

1.
แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Nonstructured/Openended)
2.
แบบ
สัมภาษณ์ในการประชุม
กลุม่ ย่อย (Structured
/Open-ended)
3.
เครื่ องมือจัด
กระทาข้ อมูล – เครื่ อง

1.ยุทธศาสตร์ การ
จัดการพิพิธภัณฑ์
โบราณสถาน
และศาสนสถาน
2.แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
ภัณฑารักษ์
3.แนวทางการจัดการ
มีสว่ นร่วมกับชุมชน

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริมการวิจยั ด้ านการ
จัดการความรู้สาหรับ
482

บันทึกเสียง แบบ
สังเกตการณ์ แบบ
สังเกตการณ์ และ กล้ อง
ถ่ายภาพ

บุคลากรภัณฑารักษ์ ด้ าน
การพัฒนารูปแบบการ
ฝึ กอบรม ด้ านการสื่อสาร
และพัฒนาการตลาดพิ
พิพิธภัณฑ์ เพื่อการจัดการ
ทางวัฒนธรรม (ชุมชน
ท้ องถิ่น)
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การจัดการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
483
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O เ ชิ ง 1. ศึกษาขีด
คุณภาพ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
2. ศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น
จังหวัดนครราชสีมา

1.สังคมและวัฒนธรรม
1.
แบบสารวจ 1.วิธีการ
O ด้ านนโยบาย
O
2.พิพิธภัณฑ์
ข้ อมูลด้ านการบริหาร
กระบวนการบริหาร ด้ านชุมชนและพื ้นที่
3.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดการ และการ
O ด้ านสาธารณะ
O
4.พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น จัง หวัด 2.
แบบ
ดาเนินงาน ของ
ด้ านวิชาการ
นครราชสีมา
สัมภาษณ์ (Structured
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
5.การวิจยั เชิงคุณภาพ
/Non-structured)
โดยชุมชนในพื ้นที่มี
3.
แบบ
ส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์
ดาเนินงานเป็ น
.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่
(Participatory/Nonหลัก
ศึกษากระบวนการบริหาร
Participatory
2.แนวทางการมีสว่ น จัดการทรัพยากร
Observation)
ร่วมของบุคคลใน วัฒนธรรมและทรัพยากร
4.
เครื่ องมือจัด
ท้ องถิ่น เช่น
ทางการบริหาร (บุคคล
กระทาข้ อมูล – กล้ อง
ชาวบ้ าน พระสงฆ์ และวัตถุวฒ
ั นธรรม)
ถ่ายรูป เครื่ องถ่ายวีดีโอ
องค์การบริหารส่วน เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการ
และแบบจดบันทึก
ตาบล โรงเรี ยน
ปฏิบตั งิ านสาหรับบุคลา
ภาคสนาม
นักวิชาการ
องค์กร (พิพิธภัณฑ์) และ
มหาวิทยาลัย (การ บรรลุผลตามภารกิจและ
ตัดสินใจ แนว
เป้าหมายของสถาบันหรื อ
ปฏิบตั ิ การรับ
องค์กร (พิพิธภัณฑ์) อย่าง
484

ผลประโยชน์ การ
ติดตามและ
ประเมินผล)
3.แนวการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และ
อุปสรรค ของชุมชน
ท้ องถิ่น เพื่อนา
ข้ อมูลค้ นพบมา
บริหารจัดการ และ
เพิ่มขีด
ความสามารถของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
.... เสริมการวิจยั แบบ
(Participation Action
Research) โดยให้ ชมุ ชน
ท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการตังแต่
้ การ
ค้ นหาปัญหาและความ
ต้ องการ ร่วมกาหนด
แนวทาง วางแผนแก้ ไข
ปัญหา การปฏิบตั ิตาม
แผน และการประเมินผล
(ลงสารวจภาคสนาม และ
มุง่ ศึกษาพื ้นที่กรณีศกึ ษา
เฉพาะ)
.... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
485

จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การจัดการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เก็บข้ อมูลจาก ผู้ร้ ู ผู้
ปฏิบตั ิ และผู้มีบทบาท
เกี่ยวข้ อง โดยที่ผลของ
ข้ อมูลวิจยั จะส่งผลต่อ
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมใน
อนาคต
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O เ ชิ ง 1. ศึกษากระบวนการ
คุณภาพ
ศึกษาประวัตศิ าสตร์

1.
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น

1.
แบบ
สัมภาษณ์ (Structured)

1.บทเรี ยนที่เกิดขึ ้น
จากงานวิจยั นี ้ คือ

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
486

O

ท้ องถิ่นพื ้นที่เมือง
โบราณกันทรวิชยั
2. จัดกระบวนการเรี ยนรู้
ร่วมกันกับชุมชนเมือง
โบราณกันทรวิชยั
3. ศึกษารูปแบบการ
จัดการพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคล

2.
การจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3.
การ
เปลี่ยนแปลงสังคม
4.
การจัดแสดง
นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
5.
การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการอย่างมีสว่ นร่วม
6.
พื ้นที่เมือง
โบราณกันทรวิชยั

2.
เครื่ องมือจัด
กระทาข้ อมูล – กล้ อง
ถ่ายรูป แบบจดบันทึก
ภาคสนาม เครื่ อง
อัดเสียง วีดีโอ เอกสาร
เผยแพร่เฉพาะ แผนผัง
การสร้ างเครื อญาติและ
สายตระกูลสาคัญใน
พื ้นที่เมืองโบราณกันทร
วิชยั และแผนที่คนู ้าคัน
ดินพื ้นเมืองโบราณกันทร
วิชยั

หลักการเลือกพื ้นที่
กรณีศกึ ษา และ
ค้ นหาโจทย์วิจยั
แนวทางการจัด
กระทาและ
วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดเวทีแห่งการ
เรี ยนรู้ การทัศน
ศึกษาดูงาน
ภาคสนาม การร่วม
ปฏิบตั ิกิจกรรม
โครงการในพื ้นที่
กรณีศกึ ษา การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างทีมงาน
นักวิจยั และแต่ละ
โครงการ การ
ปฏิบตั งิ านวิจยั
แบบ (PAR)

O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O

.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่
ศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและทรัพยากร
ทางการบริหาร (บุคคล
และวัตถุวฒ
ั นธรรม)
เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านสาหรับบุคลา
องค์กร (พิพิธภัณฑ์) และ
บรรลุผลตามภารกิจและ
เป้าหมายของสถาบันหรื อ
องค์กร (พิพิธภัณฑ์) อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

487

.... เสริมการวิจยั แบบ
(Participation Action
Research) โดยให้ ชมุ ชน
ท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการตังแต่
้ การ
ค้ นหาปัญหาและความ
ต้ องการ ร่วมกาหนด
แนวทาง วางแผนแก้ ไข
ปัญหา การปฏิบตั ิตาม
แผน และการประเมินผล
(ลงสารวจภาคสนาม และ
มุง่ ศึกษาพื ้นที่กรณีศกึ ษา
เฉพาะ) เพื่อบูรณาการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น
และยังสามารถขยายพื ้นที่
การศึกษาไปยังชุมชน
เมืองโบราณอื่น ๆ ใน

488

ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาบริ บทเชิงการ 1.
การจัด
ปริมาณ
ท่องเที่ยวของ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่า 2.
การตลาด
ทวี
3.
การพัฒนา
ส่วนผสมทางการตลาด

.... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การจัดการ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
1.
แบบสอบถาม 1.นโยบายการ
O ด้ านนโยบาย
O
(Open-ended)
ส่งเสริมการ
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
2.
แบบ
ท่องเที่ยวในระดับ O ด้ านสาธารณะ
O
สัมภาษณ์ (Structured)
จังหวัด การบริ หาร ด้ านวิชาการ
จัดการและ
489

2.ศึกษาวิเคราะห์
ส่วนผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่า
ทวี
3.เสนอแนะกลยุทธ์การ
พัฒนาส่วนผสมทาง
การตลาดของ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่า
ทวีให้ ได้ รับความนิยม
มากยิ่งขึ ้น

4.
การวิเคราะห์
SWOT
5.
การวางแผน
การตลาดการท่องเที่ยว
6.
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
7.
หนึง่ ตาบล หนึง่
ผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบตั กิ ารที่มี
ความสอดคล้ องต่อ
การส่งเสริมและ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้ าน
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
2.แนววิเคราะห์
ส่วนผสมทาง
การตลาด 4 ด้ าน
คือ สินค้ า ราคา
การจัดจาหน่าย
และการตลาด

.... บู ร ณาการศาสตร์
ระหว่ า งสาขาวิ ท ยการ
จั ด การและการจั ด การ
ท รั พ ย า ก ร วั ฒ น ธ ร ร ม
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร วิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ รู ป แบบการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก รทาง
วั ฒ นธรรม (การจั ด การ
แสดงนิทรรศการ กิจกรรม
การส่งเสริ มการตลาดและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ท่องเที่ยว และกลยุทธ์ การ
พั ฒ น า ส่ ว น ผ ส ม ท า ง
การตลาดของพิพิธภัณฑ์)
.... ข้ อควรระวังในการเก็บ
ข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
เป้าหมายที่เหมาะสมตาม
490

ศั ก ย ภ า พ ผู้ วิ จั ย (เ ช่ น
ทั ก ษะทาง ภ าษา และ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ก ลุ่ ม
ชาวบ้ าน)
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O ผสานวิ ธี 1. ศึกษาการมีสว่ นร่วม
วิจยั
ของท้ องถิ่น ความ
ต้ องการของคนใน
ท้ องถิ่น และการ
ดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เขตสัมพันธวงศ์
2. ศึกษาความพึงพอใจ
และความต้ องการ
ของผู้เข้ าชมภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เขตสัมพันธวงศ์ ด้ าน
ที่ตงอาคาร
ั้
องค์ประกอบอาคาร

1.
พิพิธภัณฑสถาน 1.
แบบสอบถาม 1.การวางแผนการใข้
2.
พิพิธภัณฑ์
ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ทรัพยากรกายภาพ
ท้ องถิ่น
ท้ องถิ่น
ภายในพิพิธภัณฑ์
3.
การออกแบบ
(Selective/Openท้ องถิ่น การจัดการ
และการบริ หารจัดการ
ended)
องค์ประกอบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.
แบบสอบถาม ภายในอาคาร
คนในท้ องถิ่น (Openความต้ องการของ
ended/Rating Scale-5
คนท้ องถิ่น ความ
level)
พึงพอใจของผู้เข้ า
3.
แบบ
ชม และการ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่
ดาเนินงาน โดย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Inสัมพันธ์กบั
depth Interview)
ค่าใช้ จา่ ยที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่ม

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... ควรพิจารณา
ความสัมพันธ์ด้านปัจจัย
เกี่ยวข้ อง 6 ด้ าน คือ
ผู้ออกแบบ พื ้นที่ภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์
การออกแบบพื ้นที่การจัด
แสดงเนิ ้อหาที่เชื่อมโยง
ไปสูก่ ารท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท้องถิ่น การ
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เนื ้อหาในการจัดแสดง
และการจัดระบบ
เทคนิคของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น เขตสัม
พันธวงศ์
3. ศึกษาความสัมพันธ์
ของการมีสว่ นร่วม
ความต้ องการของคน
ในท้ องถิ่น และการ
ดาเนินงานกับความ
พึงพอใจของผู้เข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เขตสัมพันธวงศ์
4. กาหนดแนวทางใน
การออกแบบและการ
บริหารจัดการพื ้นที่
ภายในพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น เขตสัมพันธว

4.
แบบสารวจ
ลักษณะทางกายภาพ

ประสิทธิภาพใน
การใช้ พื ้นที่ให้ มี
ความสัมพันธ์
ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยน
ลักษณะการใช้ งาน
ค่าใช้ จา่ ย และ
ผู้ใช้ งาน
2.แนวทางการใช้
ประโยชน์จาก
ประสิทธิภาพทาง
พื ้นที่และรายได้
ส่วนการบริหาร
จัดการพื ้นที่ภายใน
ของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น
3.แนวทางการ
วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองค์กร การ
สร้ างความร่วมมือระหว่าง
บุคลากรขององค์กรกับ
ชาวบ้ านในท้ องถิ่น
.... เสริมการวิจยั และ
พัฒนาการออกแบบการ
จัดแสดง ที่สามารถ
สื่อสารให้ ผ้ เู ข้ าชมเกิดการ
รับรู้สิ่งที่จดั แสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย
ศึกษาข้ อมูลด้ าน
องค์ประกอบและแนวทาง
จัดการดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้ นแบบ
โดยเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยในการจัดแสดง การ
รับรู้ และความเข้ าใจ
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งศ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาแนวทางการ
คุณภาพ
บริหารจัดการ
Museum Shop ของ
พิพิธภัณฑ์ที่ประสบ
ความสาเร็จใน
ต่างประเทศ ร่วมกับ
การศึกษา
สถานการณ์ของ

ดาเนินงาน โดย
เปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าใช้ จ่าย
ต่อเดือนกับจานวน
ผู้เข้ าชม

1.
ประวัติศาสตร์ 1.
แบบ
พิพิธภัณฑ์ในยุโรป
สัมภาษณ์เชิงลึก (Inสหรัฐอเมริกา และประเทศ
depth Interview)
ไทย
2.
เครื่ องมือจัด
2.
ความหมายของ กระทากับข้ อมูล – แบบ
พิพิธภัณฑ์
สังเกตการณ์ (Informal
3.
ภารกิจของ
Observation) แบบจด
พิพิธภัณฑ์
บันทึกภาคสนาม

1.วิสยั ทัศน์ด้านการ
บริหารจัดการส่วน
Museum Shop
2.ปัญหา อุปสรรค
โอกาส และ
อุปสรรคในการ
ดาเนินงานของ
Museum Shop ใน

เนื ้อหาการจัดแสดงของผู้
เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
.... เสริมการวิจยั ศึกษา
วิธีการลดค่าใช้ จ่ายให้ กบั
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารการดาเนินงานที่
ยัง่ ยืน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ออกแบบและ
เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑ์
O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

... ควรมีการนา
ผลงานวิจยั ที่ค้นพบของ
แต่ละพื ้นที่กรณีศกึ ษา ใน
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Museum Shop ใน
ประเทศไทยและ
เสนอแนะแนวทางใน
การบริ หารจัดการ
Museum Shop ของ
พิพิธภัณฑ์ให้ ประสบ
ความสาเร็จ

4.
พิพิธภัณฑ์กบั
พันธกิจด้ านการให้ ความรู้
แก่สาธารณะชน
5.
พิพิธภัณฑ์กบั
พันธกิจด้ านการเงิน
6.
Museum Shop:
บริการที่สามารถซื ้อหาได้
7.
กลยุทธ์และการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
8.
พิพิธภัณฑ์กบั
การประชาสัมพันธ์
9.
นโยบายด้ าน
จริยธรรมสาหรับ Museum
Shop

ระดับสากลและ
ระดับชาติ
3.รูปแบบและ
นโยบายการ
บริหารงานของ
Museum Shop 3
ด้ าน คือ การให้
ความรู้ การสร้ าง
รายได้ และการ
ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

อัตราส่วนที่พอเหมาะและ
กาหนดเกณฑ์
ความสาคัญขององค์การ
(ประวัติความเป็ นมาที่มี
คุณค่าต่อการศึกษา อัตรา
การเผยแพร่เปรี ยบเทียบ
ในกลุม่ พิพิธภัณฑ์ของ
สากล ฯลฯ)
... เสริมการวิจยั และ
พัฒนาการออกแบบการ
จัดแสดงสินค้ าภายใน
Museum Shop ที่
สามารถสื่อถืงคุณค่าและ
มูลค่าของตัวแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
องค์กร
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.... เสริมการสร้ างแบบ
สารวจเชิงปริมาณ เพื่อ
เก็บข้ อมูล 3 ด้ าน คือ การ
ให้ ความรู้ การสร้ างรายได้
และการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร
โดยตรวจสอบข้ อมูล
เพิ่มเติม หรื อ ในกรณีที่
ต้ องการทดสอบความ
ชัดเจนจากข้ อเท็จจริงที่
ค้ นพบจากเชิงคุณภาพ
ของข้ อมูลวิจยั ที่เก็บมา
เพราะบางครัง้ ผู้เกี่ยวข้ อง
ตระหนักถึงผลที่ตามมา
ดังนัน้ แบบสารวจเชิง
ปริมาณ อาจเป็ นการชี ้
นาไปสูค่ าตอบ หรื อ
ทบทวนสิ่งที่ได้ เป็ น
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นามธรรมกลับไปสูร่ ะบบ
ชัง่ ตวงวัดเชิงงบประมาณ
และการใช้ จา่ ยของผู้เข้ า
ชมสถานที่
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O ผสานวิ ธี 1.ศึกษาความคิดเห็น
วิจยั
ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอ่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของมิวเซียม
สยาม
2.ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอ่ ส่วนประสม
ทางการตลาดของมิว
เซียม
3.ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อองค์ประกอบของ

1.
การพัฒนา
1.
แบบสอบถาม 1.ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว
(Open-ended/Rating
สภาพแวดล้ อม
2.
พิพิธภัณฑ์และ
Scale-5)
ทางการจัดการ
ประเภทของพิพิธภัณฑ์
2.
แบบ
2.ส่วนประสมทาง
3.
นักท่องเที่ยวที่มี สัมภาษณ์เชิงลึก (Inการตลาด 9 ด้ าน
ต่อพิพิธภัณฑ์
depth Interview)
คือ ผลิตภัณฑ์
4.
SWOT
ราคา การจัด
ANALYSIS
จาหน่าย การ
5.
ส่วนประสมทาง
ส่งเสริมทาง
การตลาด (9P)
การตลาด
6.
องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้ อมทาง
ของแหล่งท่องเที่ยว (3As)
กายภาพ บุคลากร
การท่องเที่ยว การ
บรรจุหีบห่อ และ

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการสร้ างแบบ
สารวจเชิงปริมาณ เพื่อ
เก็บข้ อมูล 3 ด้ าน คือ การ
ให้ ความรู้ การสร้ างรายได้
และการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร
โดยตรวจสอบข้ อมูล
เพิ่มเติม หรื อ ในกรณีที่
ต้ องการทดสอบความ
ชัดเจนจากข้ อเท็จจริงที่
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แหล่งท่องเที่ยวของมิว
เซียมสยาม
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O ผสานวิ ธี 1. ศึกษาการนาสื่อ
วิจยั
ปฏิสมั พันธ์มาใช้ ใน
การจัดแสดงในหอ
เกียรติภมู ิรถไฟ
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็น

1.พิพิธภัณฑ์
2.เทคโนโลยีที่ใช้ ในการ
นาเสนอสื่อปฏิสมั พันธ์
3.แนวทางการนาเสนอสื่อ
ปฏิสมั พันธ์

1.แบบสอบถาม (Openended)
2.แบบสัมภาษณ์ (Nonstructured)
3.เครื่ องมือจัดกระทากับ
ข้ อมูล – รายละเอียด

การจัดโปรแกรม
ตามความต้ องการ
ของท่องเที่ยว การ
ประสานงานกัน
ระหว่างองค์กร
ธุรกิจ
3. องค์ประกอบของ
ของแหล่งเรี ยนรู้ 3
ด้ าน คือ สิ่งดึงดูด
ใจ สิ่งอานวยความ
สะดวก และการ
เข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
1.
แนว
ทางการเลือกใช้ สื่อ
ปฏิสมั พันธ์
2.
การ
จัดรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์

ค้ นพบจากเชิงคุณภาพ
ของข้ อมูลวิจยั ที่เก็บมา
เพราะบางครัง้ ผู้เกี่ยวข้ อง
ตระหนักถึงผลที่ตามมา
ดังนัน้ แบบสารวจเชิง
ปริมาณ อาจเป็ นการชี ้
นาไปสูค่ าตอบ หรื อ
ทบทวนสิ่งที่ได้ เป็ น
นามธรรมกลับไปสูร่ ะบบ
ชัง่ ตวงวัดเชิงงบประมาณ
และการใช้ จา่ ยของผู้เข้ า
ชมสถานที่
O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ด้ านการ
นาสื่อปฏิสมั พันธ์มาใช้ ใน
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ของผู้ชมในหอ
4.ลักษณะการนาเสนอของ
เกียรติภมู ิรถไฟ ใน
หอเกียรติภมู ิรถไฟ
การเลือกใช้ สื่อ
5.หลักในการวิเคราะห์ความ
ปฏิสมั พันธ์สาหรับหอ คุ้มค่า
เกียรติภมู ิรถไฟ เพื่อ
เพิ่มจานวนผู้เข้ าชม
ให้ มากขึ ้น
3. นาเสนอแนวทางการ
จัดสร้ างสื่อ
ปฏิสมั พันธ์จากการ
วิเคราะห์

ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการ
3.
แนว
ลงทุน ตัวอย่างโปรแกรม วิเคราะห์การเลือกสื่อ
ใช้ งาน (Articulate)
ปฏิสมั พันธ์
วิธีการหาค่า IRR (โดย 4.
แนว
ใช้ โปรแกรม EXCELL)
ทางการวิเคราะห์
ความคุ้มทุน
5.
แนว
ทางการทาตลาด
สาหรับแหล่งเรี ยนรู้
ประเภทหอ
เกียรติภมู ิ

การจัดแสดงภายในแหล่ง
เรี ยนรู้ประเภทอื่น ๆ
.... ควรมีการกาหนดแบบ
แผนการศึกษาที่มีความ
ชัดเจน และสารวจข้ อมูล
สาคัญก่อนนาสู่
กระบวนการวิจยั ที่
เหมาะสม
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1.1.2 กลุ่มงานวิจัย – รู ปแบบการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
ใช้ เอกสารตังต่ อไปนีใ้ นการศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัย – รู ปแบบการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ดังนี ้

ลาดับ ประเภท
O เ ชิ ง
คุณภาพ
O เ ชิ ง
ปริมาณ
O ผสาน
วิธีวิจยั

วัตถุประสงค์

1.1.2 กลุม่ งานวิจยั – รูปแบบการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
กรอบทางทฤษฎี
เครื่ องมือวิจยั

องค์ความรู้ /
ผลการวิจยั

ผลงานวิจยั มีศกั ยภาพใน
การนาไปใช้ ประโยชน์
O ด้ านนโยบาย
O
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O
ด้ านวิชาการ
ข้ อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อ
ยอดวิจยั

1
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O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
ปริมาณ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน จังหวัด
อ่างทอง
2.
ศึกษา
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
พิพิธภัณฑ์และ
นักวิชาการด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษา
ที่มีตอ่ รูปแบบการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านที่เหมาะสม
ของจังหวัดอ่างทอง
3.
นาเสนอ
รูปแบบจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน

1. พิพิธภัณฑ์
1.
แบบสอบถาม 1. แนวทางในการ
2. รูปแบบพิพิธภัณฑ์
ที่ใช้ กบั กลุม่ ผู้นาชุมชน
ดาเนินการจัดตัง้
พื ้นบ้ านใน
และผู้บริหาร
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
ต่างประเทศและใน 2.
แบบสอบถาม 2. แนวทางการพัฒนา
ประเทศ
ที่ใช้ กบั กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
พิพธิ ภัณฑ์พื ้นบ้ านให้
3. เทคโนโลยีการศึกษา ด้ านพิพิธภัณฑ์และ
เป็ นแหล่งบริ การ
กับการศึกษาใน
นักวิชาการด้ าน
การศึกษานอกระบบ
พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีการศึกษา
3. แนวทางในการจัด
4. ประวัติความเป็ นมา
รวบรวมวัตถุเครื่ องใช้
ของจังหวัดอ่างทอง
สอยพื ้นบ้ านจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้ าน

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการการจัดตัง้ ฯ เพื่อ
การจัดการทางวัฒนธรรม
(ชุมชนท้ องถิ่น/แผน
โครงการ) ให้ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าประสงค์
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทาง
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จังหวัดอ่างทองโดย
สรุปจากข้ อมูลที่ได้

3

O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
คุณภาพ
ประเภท รูปแบบ
ลักษณะการบริหาร
ที่สอดคล้ องกับแนว
ทางการจัดตัง้

1. พิพิธภัณฑ์
2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
หรื อพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน

1.
แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)

วัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การ
จัดการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เสริ ม การวิจัยผสานวิธี
โดยเก็ บ ข้ อมู ล ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มี ความคาดหวัง
ต่อรู ปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็ นการเติ ม เต็ ม ให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
2.
แนวทางการ O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น O ด้ านสาธารณะ
3.
แนวทางการ O ด้ านวิชาการ
อนุรักษ์ไว้ ซงึ่
โบราณสถาน
505

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3. การจัดแสดงใน
ตาบลหน้ าพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์
อาเภอพนัสนิคม
4.การวางแผนและการ
จังหวัดชลบุรี ให้
บริหารโครงการ
ประสบความสาเร็จ
อย่างยัง่ ยืน
2.
ศึกษา
การรวบรวมลักษณะ
วัตถุหรื อตามสาระ
วิชาที่สอดคล้ องกับ
แนวทางการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ตาบลหน้ าพระธาตุ
อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ให้
ประสบความสาเร็จ
อย่างยัง่ ยืน
3.
ศึกษา
อาคารสถานที่

โบราณวัตถุ และ
ประเพณีท้องถิ่น
4.
แนวทางการ
จัดการด้ านเนื ้อหาจัด
แสดงที่สอดคล้ องกับ
รูปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น

.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการการจัดตัง้ ฯ เพื่อ
การจัดการทางวัฒนธรรม
(ชุมชนท้ องถิ่น/แผน
โครงการ) ให้ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าประสงค์
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การ
จัดการแสดงนิทรรศการ
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รวมถึงวิธีการ
นาเสนอเนื ้อหาที่จดั
แสดง ให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ตาบลหน้ า
พระธาตุ อาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
ให้ ประสบ
ความสาเร็จอย่าง
ยัง่ ยืน
O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
คุณภาพ
องค์ความรู้ที่เก็บ
รวบรวมไว้ ใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนผึ ้ง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เสริมการวิจยั ผสานวิธี
โดยเก็บข้ อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็ นการเติมเต็มให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
3. การจัดการความรู้
4. การมีสว่ นร่วม

1. แบบสัมภาษณ์
1.
แนวทางการ
(Structured/Openจัดการความรู้ในด้ าน
ended) โดยประเมินผล ภูมปิ ัญญาชาวบ้ าน
ด้ วยเครื่ องมือทางสถิติ
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วม
ทางมัชฌิมเลขคณิต
ของบุคคลและองค์การ
(แจงนับ ความถี่ และค่า สาคัญ เพื่อพัฒนาเป็ น
ร้ อยละ)
แหล่งเรี ยนรู้

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการการจัดตัง้ ฯ เพื่อ
การจัดการทางวัฒนธรรม
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2.
ศึกษา
แนวทางการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนผึ ้ง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
3.
ศึกษา
การมีสว่ นร่วมในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนผึ ้ง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

2.
วิธีการจัดตัง้ (ชุมชนท้ องถิ่น/แผน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
โครงการ) ให้ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าประสงค์
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากร
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การ
จัดการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เสริ ม การวิจัยผสานวิธี
โดยเก็ บ ข้ อมู ล ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มี ความคาดหวัง
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาและรวบรวม
ปริมาณ
ทัศนะความคิดเห็น
ของบุคคลต่าง ๆ ที่มี
ต่อรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สาหรับจังหวัด
หนองคาย
2.กาหนดรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ตามความคิดเห็น
ของกลุม่ เป้าหมายที่
เหมาะสมสาหรับ
จังหวัดหนองคาย

1.พิพิธภัณฑ์
1.แบบสัมภาษณ์ (Non2.การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ structured /Open3.การดาเนินงานของ
ended)
พิพิธภัณฑ์
2.แบบสอบถาม (Open4.การจัดกิจกรรมของ
ended)
พิพิธภัณฑ์
5.การบริ หารของ
พิพิธภัณฑ์

ต่อรู ปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็ นการเติ ม เต็ ม ให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
1.
รูปแบบ
O ด้ านนโยบาย
O
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
2.
แนวทางการ O ด้ านสาธารณะ
O
จัดตังและก
้
าหนดรูป
ด้ านวิชาการ
กิจกรรมขององค์กร
3.
การบริ หาร .... เสริมการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษา
และการดาเนินโครงการ ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการการจัดตัง้ ฯ เพื่อ
การจัดการทางวัฒนธรรม
(ชุมชนท้ องถิ่น/แผน
โครงการ) ให้ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าประสงค์
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากร
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วัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การ
จัดการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เสริมการวิจยั ผสานวิธี
โดยเก็บข้ อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็ นการเติมเต็มให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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O เ ชิ ง 1.ศึกษารูปแบบการ 1. ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง 1. แบบสัมภาษณ์ (Non- 1.
พัฒนาการ
คุณภาพ
จัดการแสดงของ
พิพิธภัณฑสถาน
structured/Openของพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถาน
ended)
แห่งชาติอบุ ลราชธานี
แห่งชาติ
2. เครื่ องมือจัดกระทา
2.
แนวทางการ
อุบลราชธานี
ข้ อมูล – กล้ องถ่ายรูป
จัดตังและการ
้
2.ศึกษาการ
แบบจดบันทึกข้ อมูล
ดาเนินงานพิพธิ ภัณฑ์
ดาเนินงานของ
เครื่ องมือวัดระยะและ
ท้ องถิ่น
พิพิธภัณฑสถาน
อุปกรณ์ในการเขียน
3.
แนวทางการ
แห่งชาติ
แบบ (ร่างแผนผังห้ องจัด จัดแสดงภายใน
อุบลราชธานี
นิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3.ศึกษาปัญหาในการ
ดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
อุบลราชธานี

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
... บูรณาการศาสตร์
ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากร
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
วิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การ
จัดการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ )
.... เสริ ม การวิจัยผสานวิธี
โดยเก็ บ ข้ อมู ล ของกลุ่ ม
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O ผ ส า น 1. วิเคราะห์การ
วิธีวิจยั
จัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศสาหรับ
พิพิธภัณฑ์พทุ ธ
ปฏิมา
2. พัฒนาการจัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศสาหรับ
พิพิธภัณฑ์พทุ ธ
ปฏิมา ประกอบด้ วย
การออกแบบการ
จัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ สาหรับ
พุทธปฏิมาและการ

1.พิพิธภัณฑ์
1. แบบประเมินความ
2.การจัดระบบ
คิดเห็น สาหรับผู้สนใจ
ทรัพยากร
ทัว่ ไปและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สารสนเทศสาหรับ
กับงานด้ านพิพิธภัณฑ์ /
พิพิธภัณฑ์
ผู้ดแู ลระบบ ที่มีความ
3.พุทธศิลปะ
คาดหวังต่อการใช้ ระบบ
4.ประเภท วัสดุ และ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เทคนิคในการ
สาหรับพิพิธภัณฑ์พทุ ธ
ก่อสร้ างพระพุทธรูป
ปฏิมา (Open-ended)
5.การพัฒนา
2.
เครื่ องมือจัด
ฐานข้ อมูลและ
กระทากับข้ อมูล – คูม่ ือ
เว็บไซต์
การใช้ ระบบทรัพยากร
สารสนเทศ คูม่ ือหัวเรื่ อง
ภาษาไทยด้ านพุทธ

1. การจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. การกาหนดหัวเรื่ อง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้ านพุทธศิลปะ
4. โปรแกรมการจัดการ
ฐานข้ อมูล และเว็บไซต์
(MySQL) ภาษา (PHP)
ในการติดต่อกับ
ฐานข้ อมูล ประมวลผล
บนระบบปฏิบตั กิ ารลี
นุกซ์ (Linux)

ตัวอย่างที่มี ความคาดหวัง
ต่อรู ปแบบการจัดตัง้ ฯ อัน
เป็ นการเติ ม เต็ ม ให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
... เสริมการพัฒนารูปแบบ
มาตรฐานในการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ งาน
ระบบทรัพยากรสารสนเทศ
สาหรับพิพิธภัณฑ์พทุ ธ
ปฏิมา
... ควรพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนด้ านการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
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พัฒนาหัวเรื่ อง
สาหรับพุทธศิลปะ
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O เ ชิ ง 1.สร้ างและประเมิน
ปริมาณ
คุณภาพแหล่ง
เรี ยนรู้บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต:

ศิลปะ แบบแผนการลง 5. ทฤษฎีการจัดหมวดหมู่
รายการทรัพยากร
และแบบแผนเมทาเด
สารสนเทศพุทธปฏิมา
ทา ที่ใช้ ในการจัดระบบ
คลังเนื ้อหาทาง
ได้ แก่ Dublin Core,
พระพุทธรูป (ปางต่าง ๆ) CDWA, VRA และ
MODS

1.หลักสูตรกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้สงั คม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สาหรับพิพิธภัณฑ์พทุ ธ
ปฏิมา โดยอาศัยแนวคิด
และหลักการด้ านการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
.... เสริมการวิจยั ผสานวิธี
โดยเก็บข้ อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้
เว็บไซต์ ฯ อันเป็ นการเติม
เต็มให้ กรอบการวาง
แผนการดาเนินการได้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

1. แบบประเมินที่ใช้ ในการ 1.
กระบวนการ O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
หาคุณภาพเครื่ องมือที่
สร้ างและพัฒนาแหล่ง O ด้ านสาธารณะ
ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เรี ยนรู้บนเครื อข่าย
O ด้ านวิชาการ
อินเทอร์ เน็ต: การ
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พิพิธภัณฑ์เมือง
พิจิตร
2.ศึกษาประสิทธิภาพ
ของแหล่งเรี ยนรู้บน
เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต:
พิพิธภัณฑ์เมือง
พิจิตร
3.เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน
ก่อนการเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู้บน
เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต:
พิพิธภัณฑ์เมือง
พิจิตร

2.พิพิธภัณฑ์
3.แหล่งเรี ยนรู้
4.เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
5.การออกแบบและ
พัฒนาระบบการ
เรี ยนการสอน
6.การประเมินสื่อการ
เรี ยนการสอน
7.การประเมินสื่อการ
เรี ยนการสอน
8.การวัดและ
ประเมินผลการ
เรี ยนรู้
9.จิตวิทยาวัยรุ่น

2. แบบประเมินคุณภาพ
แหล่งเรี ยนรู้บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
3. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

กาหนดปัญหา การ
วิเคราะห์ การออกแบบ
การพัฒนา การทดลอง
ใช้ การประเมินผล และ
การปรับปรุงให้ สมบูรณ์
2.
แนวทางการ
สารวจหาประสิทธิภาพ
แหล่งเรี ยนรู้บน
เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต

.... ควรนาโปรแกรมด้ าน
กราฟิ กต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ กบั
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้ นและการจูงใจ
ในการเรี ยนรู้ตอ่ ยอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
.... ควรติดตามและ
ประเมินผลการทดลอง
เครื่ องมือ (คุณภาพของ
แหล่งเรี ยนรู้ ) โดยมีระบบ
การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
.... เสริมการวิจยั ผสานวิธี
โดยเก็บข้ อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความคาดหวัง
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ต่อรูปแบบการจัดตัง้
เว็บไซต์ ฯ (แหล่งเรี ยนรู้)
อันเป็ นการเติมเต็มให้ กรอบ
การวางแผนการดาเนินการ
ได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
9

O เ ชิ ง 1. ศึกษาความคิดเห็น
ปริมาณ
ของข้ าราชการ
ทหารในสานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม (ในศาลา
ว่าการกลาโหม) ที่มี
ต่อแนวทางในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความคิดเห็น
ของข้ าราชการ
ทหารในสานักงาน

1.การให้ บริการ
1. แบบสอบถาม (4 Level 1.
แนวทาง
2.ชนิดของพิพิธภัณฑ์
of Likert Rating
เสนอแนะเชิงนโยบาย
3.พิพิธภัณฑ์ทหาร
Scale/Open-ended)
เชิงปฏิบตั กิ าร และเชิง
4.การจัดแสดง
2. แบบประเมินที่ใช้ ในการ วิชาการ
5.การบริ หารจัดการ
หาคุณภาพเครื่ องมือที่
งานพิพิธภัณฑ์ทหาร ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O

.... เสริมการวิจยั ผสานวิธี
โดยเก็บข้ อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความคาดหวัง
ต่อรูปแบบการจัดตัง้ ฯ
(แหล่งเรี ยนรู้ ) อันเป็ นการ
เติมเต็มให้ กรอบการวาง
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ปลัดกระทรวง
กลาโหม (ในศาลา
ว่าการกลาโหม) ที่มี
ต่อแนวทางในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ
จาแนกตามตัวแปร
เพศ อัตราชันยศ
้
อายุ ระดับ
การศึกษา ความ
สนใจใน
ประวัติศาสตร์ และ
พิพิธภัณฑ์
10

O ผ ส า น 1. ศึกษารูปแบบและ 1.การประชาสัมพันธ์
วิธีวิจยั
โครงสร้ างของระบบ 2.ประวัติหอศิลป์
ประชาสัมพันธ์ ของ สมเด็จพระนางเจ้ า
พิพิธภัณฑ์
สิริกิต์ิ
ศิลปกรรมสมัยใหม่
พระบรมราชินีนาถ

แผนการดาเนินการได้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

1. แบบสอบถาม (Openended/Rating Scale5)
2. แบบสัมภาษณ์
(Structured)

1.
รูปแบบและ O ด้ านนโยบาย
โครงสร้ างระบบ
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
ประชาสัมพันธ์ หอศิลป์ O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O
O
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2. ศึกษาบทบาท
หน้ าที่ของการ
ประชาสัมพันธ์ ของ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมสมัยใหม่
3. ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการ
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ ของ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมสมัยใหม่

3. เครื่ องมือจัดกระทากับ 2.
บทบาทและ
ข้ อมูล – ตาราง
หน้ าที่ของกรม
นิทรรศการที่แสดง ณ
ประชาสัมพันธ์
หอศิลป์ สมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

... เสริมการวิจยั ด้ าน
รูปแบบกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมสมัยใหม่ โดย
วิเคราะห์บริบทขององค์กร
บริหารจัดการองค์กร และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์
ที่เป็ นข้ อเท็จจริง ก่อนที่จะ
บูรณาการผลข้ อมูล
การศึกษากับการปริ ทรรศน์
วรรณกรรมสูร่ ะบบการหา
ค่าความตรงเชิงเนื ้อหา
วิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ของ
รูปแบบการประชาสัมพันธ์
ของพิพิธภัณฑ์ศลิ ปกรรม
สมัยใหม่ (ประกอบด้ วย
แนวคิด วิธีการโดยรวมของ
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แผนประชาสัมพันธ์ที่ได้
ออกแบบขึ ้นดัง
วัตถุประสงค์ที่กาหนด โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ
ของกระบวนการสื่อสาร
เช่น เนื ้อหาของสาร ช่อง
ทางการนาเสนอ และสื่อที่
ใช้ ในการประชาสัมพันธ์)
11

O เ ชิ ง 1. ศึกษากระบวนการ 1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
คุณภาพ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ชน 2.การมี ส่ ว นร่ ว มของ (In-depth Interview)
เผ่าบ้ านจะแล ใน
ชุมชน
2. เครื่ องมือจัดกระทากับ
ที่นี ้หมายถึง“ ซุ้มดิน 3. การสร้ างพลังชุมชน
ข้ อมูล – แบบจดบันทึก
ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ข้ อมูล เครื่ องบันทึกเสียง
ชีวิตชนเผ่าบ้ านจะ
กล้ องถ่ายภาพ
แล” แม่ยาว อ.
เมือง จ.ว. เชียวราย
และเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า

1. บริบทของชนเผ่าลาหู่
2. ความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน
3. แนวทางการรักษา
วัฒนธรรมของชุมชน
4. กระบวนการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
5. กระบวนการมีสว่ นมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
เสริมสร้ างพลังชุมชน

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ

... เสริมการวิจยั ด้ าน
รูปแบบกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมสมัยใหม่ โดย
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ออนไลน์
(www.hilltribe.org)

เพื่อนาไปสูก่ ารมีชมุ ชน วิเคราะห์บริบทของ
ที่เข้ มแข็ง
วัฒนธรรมชุมชน
สภาวะการณ์ที่ผ้ นู าชุมชน
และชาวบ้ านดาเนินการกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สื่อ
ถึงวัฒนธรรมชนเผ่า และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์
ที่เป็ นข้ อเท็จจริง ก่อนที่จะ
บูรณาการผลข้ อมูล
การศึกษากับการปริ ทรรศน์
วรรณกรรม (การอนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผ่า) สูร่ ะบบ
การหาค่าความตรงเชิง
เนื ้อหาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ ของรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ของ
พิพิธภัณฑ์ (เครื่ องมือที่
นาไปสูก่ ารเชื่อมโยงองค์
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ความรู้ทางวัฒนธรรมชน
เผ่า)
.... เสริมการวิจยั ศึกษาแนว
ทางการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน และกิจกรรมการ
มีสว่ นร่วมของผู้มีบทบาท
และมีสว่ นได้ รับผลกระทบ
จากแนวทางเลือกในการ
อนุรักษ์และถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
โดยครอบคลุมด้ าน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ของ
เนื ้อหาที่สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจเรื่ องของ
วัฒนธรรมชนเผ่าของ
ตนเองและการเรี ยนรู้อย่าง
อิสระในด้ านสถานการณ์
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ข่าวสารบ้ านเมืองจากโลก
ภายนอก
12

O ผ ส า น 1. ศึกษาทรัพยากร
วิธีวิจยั
สารสนเทศที่อยูใ่ น
ท้ องถิ่นที่นาไปใช้ ใน
การจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
2. ศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
3.การมีสว่ นร่วม
4.บริบทสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

1. แบบสนทนากลุม่
(Focus Group)
2. แบบสอบถาม (Openended)

1.
การจัดการ
ความรู้ในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.
องค์ความรู้
และภูมิปัญญาชาวบ้ าน
3.
แนวทางการ
มีสว่ นร่วมในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
4.
ตัวแปร
ศึกษาในด้ านความ
ต้ องการของชุมชน
ท้ องถิ่นต่อการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั แบบผสาน
วิ ธี วิ จั ย ที่ มี ก ารแบ่ ง ระยะ
ศึกษา เพื่อให้ เกิดข้ อมูลที่มี
ความเชื่ อ มโยงและมี มิ ติ
แห่ง ฐานมโนทัศน์ ข องการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
(พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) แ ล ะ ก า ร
ประเมินความเป็ นไปได้ ของ
แนวทางการจัด ตัง้ ฯ โดย
อ า ศั ย ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่มีผล
ต่อ งานวิ จัย (?) เพื่ อ เสนอ
521

แนวทางการการบริ หาร
จัดตัง้ ฯ และกระบวนการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม
..... ควรมี ก ารสร้ างและ
ควบคุม คุณภาพเครื่ อ งมื อ
การวิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ
แบบแผนโครงการวิจยั

13

O ผ ส า น 1. ศึกษาหาอัตลักษณ์
วิธีวิจยั
พิพิธภัณฑ์ของ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น
2. นาเสนอแนวทางใน
การจัดการอัต
ลักษณ์พิพิธภัณฑ์
ของ

1.อัตลักษณ์
1. แบบสัมภาษณ์
2.อัตลักษณ์กบั งาน
(Structured/Informal
พิพิธภัณฑ์
Interview)
3.การประเมินคุณค่า 2. แบบสอบถาม (Openทรัพยากรพิพิธภัณฑ์ ended/Rating Scale4.การจัดการ
5)
ทรัพยากรวัฒนธรรม 3. เครื่ องมือจัดกระทากับ
5.วัฒนธรรมทวารวดี
ข้ อมูล – แบบจดจด

1.
แนวทาง
การศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับอัตลักษณ์
พิพิธภัณฑ์
2.
กระบวนการ
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ให้ มีการ

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
…. เสริมการวิจยั เอกสาร
สนเทศที่มีความสัมพันธ์กบั
โครงสร้ างองค์กร
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)
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พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น
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6.วัฒนธรรมทวารวดี
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7.ใบเสมาหินทรายใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

O เ ชิ ง 1. ศึกษา
1.วิธีการเก็บข้ อมูล
คุณภาพ
ประวัติศาสตร์
แบบประวัติศาสตร์
สังคมและ
บอกเล่า
วัฒนธรรมของ
2.การศึกษา
หมูบ่ ้ านมะขามล้ น
ประวัติศาสตร์
เพื่อนาไปหา
ท้ องถิ่น
แนวทางจัดตัง้
3. ทฤษฎีการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงทาง
ของหมูบ่ ้ านร่วมกับ
สังคมและ
ชุมชน
วัฒนธรรม
4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บันทึกข้ อมูล ตาราง
สาเร็จของ Taro
Yamane

แสดงตัวตนซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน
ของพิพิธภัณฑ์ที่ถือเป็ น
ตัวแทนวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค (ในประเทศ
ไทย)

1. แบบสัมภาษณ์
2. เครื่ องมือจัดกระทากับ
ข้ อมูล – แบบจดบันทึก
ภาคสนาม เครื่ อง
บันทึกเสียง

1.
แนว
ทางการรวบรวมข้ อมูล
ท้ องถิ่น โดยร่วมกัน
ศึกษากับชาวบ้ านใน
ชุมชน
2.
กระบวนการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น
และการบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ มี
ความยัง่ ยืน

เพื่อสนับสนุนแนวความคิด
การบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลด้ านโบราณคดี สู่การ
จัดการอัตลักษณ์
พิพิธภัณฑ์ และการจัด
แสดงนิทรรศการเฉพาะทาง
O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
และวิเคราะห์โครงการ
กอปรกับการเสนอ
แนวความคิดการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน

523

5. การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
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O เ ชิ ง 1.ศึกษาเนื ้อหา
คุณภาพ
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นของบ้ าน
หนองขาว

1.การจัดนิทรรศการ
2.ความรู้สกึ ที่มีตอ่
อาคารจัดแสดง
นิทรรศการ

.... ควรมีการวางกรอบ
แผนการวิจยั ที่ชดั เจนและมี
ระบบ โดยเฉพาะการ
ปริทรรศน์วรรณกรรม
เพื่อที่จะนาองค์ความรู้เกี่ยว
โยงกับฐานข้ อมูลพื ้นถิ่น
ทางภาษา วิถีชีวิต เอก
สารสนเทศในอดีตหรื อ
หลักฐานทางโบราณคดี
ต่าง ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม
ไว้ ตามแหล่งต่าง ๆ ที่ยงั มี
ร่องรอยให้ ค้นหาหรื อสืบหา
จากบุคคลในพื ้นถิ่น
ปัจจุบนั
1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(Structured/In-depth
Interview)

1.
การวิจยั
แบบเชิงปฏิบตั กิ าร
อย่างมีสว่ นร่วม

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
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2.ศึกษารูปแบบการ
จัดแสดงนิทรรศการ
ที่เหมาะสมกับ
อาคารโกวิทอิน
ทาทร
กลุม่ เป้าหมาย และ
เนื ้อหานิทรรศการ
3.สังเคราะห์แนวทาง
การจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
บ้ านหนองขาว
4.นาเสนอผลแนว
ทางการจัดแสดง
นิทรรศการของกลุม่
ชาวบ้ านหนองขาว
O เ ชิ ง 1. ศึกษาและประมวล
คุณภาพ
องค์ความรู้ใน
ภาพรวมเกี่ยวกับวัง

3.ระยะเวลาในการเข้ า 2.แบบสัมภาษณ์ไม่เป็ น
ชม
ทางการ (Informal
4.การปฏิสมั พันธ์
Interview)
ระหว่างผู้เข้ าชม
3.เครื่ องมือจัดกระทากับ
5.การศึกษาพฤติกรรม ข้ อมูล – แบบ
ผู้เข้ าชม
สังเกตการณ์ แบบจด
6.บทบาทด้ าน
บันทึกภาคสนาม
การศึกษา
7.การสร้ างการเรี ยนรู้
8.การให้ ข้อมูลพื ้นฐาน
9.สื่อนิทรรศการ

2.
แนวทางการ .... เสริมการวิจยั ศึกษา
จัดแสดงนิทรรศการใน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการจัดการนิทรรศการ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น

1.การศึกษา
ประวัติศาสตร์ จาก

1.
SWOT
ANALYSIS

1. แบบสัมภาษณ์
2. เครื่ องมือจัดกระทากับ
ข้ อมูล – เครื่ อง

... ควรมีการประเมิน
แบบจาลองที่ผา่ นการ
วิพากษ์จากกลุม่ ชาวบ้ าน
และผู้มีบทบาทสาคัญต่อ
การวิจยั

O ด้ านนโยบาย
ด้ านชุมชนและพื ้นที่

O
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สาเกและชีวิตของผู้
การบอกเล่า (Oral
ที่เกี่ยวข้ องกับสาเก
History Theory)
เพื่อเป็ นหลักฐาน
2.การวิเคราะห์ด้วย
ทางประวัตศิ าสตร์
SWOT ANALYSIS
ของประเทศไทย
และ TOWS
2. นาองค์ความรู้
MATRIX
ทังหมดมาศึ
้
กษา
ความเป็ นไปได้ เพื่อ
พัฒนาและจัดตังวั
้ ง
สาเกให้ เป็ น
พิพิธภัณฑ์บ้าน
บุคคลสาคัญ
(Historic House
Museum) ต่อไป

บันทึกเสียง แบบจด
บันทึกภาคสนาม

2.
TOWS
MATRIX
3.
ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้ าน
เอกสาร
4.
การวิจยั
ภาคสนาม
5.
วิธีพรรณา
ความวิเคราะห์
6.
Snow Ball
Interview
7.
องค์ความรู้
ทางประวัตศิ าสตร์
8.
กฏบัญญัติ
และกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องกับ
โบราณสถานและ
อาคารอนุรักษ์ในเขต
กรุงรัตนโกสินทร์

O ด้ านสาธารณะ
ด้ านวิชาการ

O

.... เสริมการวิจยั ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
บ้ านบุคคลสาคัญ และการ
จัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการ
ให้ นา่ สนใจ
... ควรมีองค์กรพิเศษหรื อ
ส่วนร่วมของสมาคมที่มี
บทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้าน
บุคคลสาคัญ ได้ ให้
คาแนะนาปรึกษาด้ านการ
อนุรักษ์ องค์ความรู้ของ
Historic House Museum
และกระบวนการจัดเก็บ
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ข้ อมูลทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ฯ
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O เ ชิ ง 1. ศึกษาความต้ องการ
คุณภาพ
ของนักเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นและตอน
ปลายเกี่ยวกับการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
เมืองสุราษฎร์
2. ศึกษารูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เมืองสุ
ราษฎร์ ธานีที่
สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
(นักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
และตอนปลาย

1.แหล่งการเรี ยนรู้
1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 1.แนวทางในการจัด
O ด้ านนโยบาย
O
ตลอดชีวิต
(In-depth Interview)
นิทรรศการและการ
ด้ านชุมชนและพื ้นที่
2.การศึกษาตลอดชีวิต 2.แบบสัมภาษณ์ในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เมือง O ด้ านสาธารณะ
O
3.การเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สนทนากลุม่ (Focus
สาคัญในประเทศไทย ด้ านวิชาการ
สาคัญ
Group
2.การบริ หารจัดการข้ อมูล
4.การเรี ยนรู้
Interview/Discussion)
สารสนเทศที่เหมาะสม .... เสริมการวิจยั ศึกษา
5.จิตวิทยาวัยรุ่น
3.เครื่ องมือจัดกระทากับ
และสอดคล้ องกับการ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
6.พิพิธภัณฑ์ (เอกสาร) ข้ อมูล – แบบ
จัดแหล่งเรี ยนรู้และ
ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
7.สุราษฎร์ ธานี
สังเกตการณ์ แบบจด
สาระการเรี ยนรู้ตาม
และการจัดกิจกรรมหรื อ
(เอกสาร)
บันทึกข้ อมูล เครื่ อง
ความคาดหวังของกลุม่ นิทรรศการให้ น่าสนใจ
บันทึกเสียง
ผู้ใช้ บริการ
... ควรมีองค์กรพิเศษหรื อ
ส่วนร่วมของสมาคมที่มี
บทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้าน
บุคคลสาคัญ ได้ ให้
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โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธานี)
3. ศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์เมืองสุ
ราษฎร์ ธานีใน
อนาคต

คาแนะนาปรึกษาด้ านการ
อนุรักษ์ องค์ความรู้ของ
City Museum และ
กระบวนการจัดเก็บข้ อมูล
ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ ฯ
... ควรมีการทบทวนถึง
แบบจาลองที่ค้นพบ สูก่ าร
ประยุกต์ได้ จริง (Expertise
Judgements)
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หัสนัย ริยาพันธ์. (2540). การนาเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
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1.1.3 กลุ่มงานวิจัย-โครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
ใช้ เอกสารตังต่ อไปนีใ้ นการศึกษา โดยแสดงผลที่ได้ รับจากการศึกษาดังนี ้
1.1.3 กลุม่ งานวิจยั – โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
กรอบทางทฤษฎี
เครื่ องมือวิจยั
องค์ความรู้ /
ผลการวิจยั

ลาดั
บ

ประเภท
O เ ชิ ง
คุณภาพ
O เ ชิ ง
ปริ มาณ
O ผสานวิธี
วิจยั

1

O เ ชิ ง 1. สารวจ สืบค้ น 1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
คุณ ภา ความหมาย ประวัติ 2.พิพิธภัณฑ์สถานวิทยา
พ
ความเป็ นมา วัตถุ
3.การบริ หารจัดการ
ทางวัฒนธรรมชุมชน
พิพิธภัณฑ์
ตาบลน ้าอ้ อย อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์

วัตถุประสงค์

1. แบบสัมภาษณ์ 1.
แนวทาง
2.
เครื่ อง การศึกษาศักยภาพ
มือจัดกระทา
ในการดาเนินการ
ข้ อมูล – กล้ อง
จัดการพิพิธภัณฑ์
ถ่ายรูป วีดีโอ
ชุมชน
แบบสังเกตการณ์ 2.
แนว
ภาคสนาม
ทางการจัดทาบัญชี

ผลงานวิจยั มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ ประโยชน์
O ด้ า นนโยบาย
O ด้ า นชุม ชนและ
พื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
ข้ อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อยอดวิจยั
O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากร
ทางการบริหาร (บุคคลและวัตถุวฒ
ั นธรรม)
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2.
จัดทา
บัญชีและฐานข้ อมูล
ของวัตถุทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ตาบลท่าน ้าอ้ อย
อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
3.
ศึกษา
โอกาสและความ
เป็ นไปได้ ได้ ในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
ชุมชนท้ องถิ่น ตาบล
ท่าน ้าอ้ อย อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์

(Participatory
และฐานข้ อมูลของ
Observation)
วัตถุทางวัฒนธรรม
และแบบจด
ชุมชน
บันทึกภาคสนาม 3.
แนวทาง
การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ
(เชิงคุณภาพ
เบื ้องต้ น)
4.
แนว
ทางการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วมของชาวบ้ านใน
ชุมชน (กิจกรรม)

เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านสาหรับ
บุคลากรองค์กร (พิพิธภัณฑ์) และบรรลุผลตาม
ภารกิจและเป้าหมายของสถาบันหรื อองค์กร
(พิพิธภัณฑ์) อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
.... เสริมการวิจยั แบบ (Participation Action
Research) โดยให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการตังแต่
้ การค้ นหาปัญหาและความ
ต้ องการ ร่วมกาหนดแนวทาง วางแผนแก้ ไข
ปัญหา การปฏิบตั ิตามแผน และการ
ประเมินผล (ลงสารวจภาคสนาม และ มุง่
ศึกษาพื ้นที่กรณีศกึ ษาเฉพาะ)
... บูรณาการศาสตร์ ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์
ชุมชน) โดยเฉพาะการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(การสารวจสภาพแวดล้ อมทางการจัดการ
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(ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การจัดการแสดงนิทรรศการ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

2

O
1.
ศึกษา
ผ ส า น แนวทางในการจัดตัง้
วิธีวิจยั
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
ไทย-รามัญ ของ
จังหวัดปทุมธานี ให้
เป็ นแหล่งข้ อมูลแหล่ง
รวบรวมวัตถุสิ่งของที่
เป็ นศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุและ
หลักฐานทาง
วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ที่

1.พิพิธภัณฑ์
2.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรื อ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
3.การจัดแสดงในพิธ
ภัณฑ์
4.การวางแผนและการ
บริหารโครงการ
5.วัฒนธรรมและการ
บริหารจัดการ
วัฒนธรรม
6.การบริหารการตลาด

1.แบบสัมภาษณ์
(Open-ended)
2.แบบสอบถาม
(Open-ended)

.... เสริ มการวิจัยผสานวิธี โดยเก็บข้ อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความคาดหวังต่อรู ปแบบการ
จัดตัง้ ฯ อันเป็ นการเติม เต็ม ให้ กรอบการวาง
แผนการดาเนินการได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
1.แนวทางในการจัดตัง้ O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
พิพิธภัณฑ์ ฯ
O ด้ านสาธารณะ
2.แนวทางการบริหาร O ด้ านวิชาการ
จัดการโครงการ
3.แนวทางการบริหาร .... .... เสริมการวิจยั แบบ (Participation
การตลาด
Action Research) โดยให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นมีสว่ น
ร่วมใน กระบวนการตังแต่
้ การค้ นหาปัญหา
และความต้ องการ ร่วมกาหนดแนวทาง
วางแผนแก้ ไขปัญหา การปฏิบตั ิตามแผน และ
การประเมินผล (ลงสารวจภาคสนาม และ มุง่
ศึกษาพื ้นที่กรณีศกึ ษาเฉพาะ)
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มีอยูใ่ นจังหวัด
ปทุมธานี ตามความ
ต้ องการของชุมชน
2.
ศึกษา
แนวทางในการจัด
แสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ให้ มีความ
น่าสนใจ ทังในด้
้ าน
เนื ้อหาและรูปแบบ
การนาเสนอ เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
ของจังหวัดปทุมธานี
เป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ และ
ค้ นคว้ าวิจยั ตลอดจน
จนเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ อง
3.
ศึกษา
แนวทางการบริหาร

... บูรณาการศาสตร์ ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์
ชุมชน) โดยเฉพาะการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(การสารวจสภาพแวดล้ อมทางการจัดการ
(ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า) การจัดการแสดงนิทรรศการ
(ระบบเทคโนโลยีประยุกต์) กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
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3

จัดการพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านไทย-รามัญ
ของจังหวัดปทุมธานี
ให้ เกิดประสิทธิภาพ
และมีรายได้ เพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน
4.
เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัด และ
สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลด้ านการ
เสริมการท่องเที่ยว
O
1.
ศึกษา
ผ ส า น ข้ อมูลเบื ้องต้ น
วิธีวิจยั
เกี่ยวกับความสนใจ
ด้ านละครไทยของ
ประชาชนทัว่ ไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร

1.การละครไทย
2.การบริ หารจัดการ
3.การบริ หารการตลาด
4.การศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ
5.พิพิธภัณฑ์

1.
แบบ
สัมภาษณ์
(Structured/Op
en-ended)

1.
การศึกษ O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
าความเป็ นไปได้ ของ O ด้ านสาธารณะ
โครงการและการ
O ด้ านวิชาการ
วิเคราะห์โครงการ
.... เสริมการวิจยั ศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาด
ของพิพิธภัณฑ์ โดยสร้ างเครื่ องมือการวิจยั เพื่อ
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เพื่อนามา
ประกอบการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ละครไทย
2.
ศึกษา
ความเป็ นไปได้ และ
แนวทางการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ละครไทย
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
และแหล่งข้ อมูล
ทางด้ านละครไทย
3.
ศึกษา
และวางแนวทางการ
จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ละครไทย
ให้ มีความน่าสนใจ
ทังในด้
้ านเนื ้อหาและ
รูปแบบการนาเสนอ
4.
ศึกษา
และวางแนวทางการ

2.
แบบส 2.
การ
อบถาม (Openบริหารจัดการ
ended)
พิพิธภัณฑ์
3.
เครื่ อง 3.
การ
มือจัดกระทากับ
บริหารจัดการตลาด
ข้ อมูล – แบบจด
พิพิธภัณฑ์
บันทึกข้ อมูล
เครื่ องบันทึกเสียง

เก็บข้ อมูลและจัดกระทากับข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือ
ที่สามารถนาไปสูก่ ารรวบรวมแหล่งข้ อมูลที่
เสนอแนะคาตอบที่มีความเป็ นไปได้ สงู
ประกอบกับการประมาณค่าทางสถิติวิเคราะห์
ที่สามารถสื่อสารถึงระดับความต้ องการของ
กลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายที่ชดั เจน เพื่อนาไปสู่การ
เขียนโครงการเสนอ ฯ
...ควรมีแนวทางการต่อยอดองค์ความรู้
โดยเฉพาะแนวทางการสร้ างเครื อข่ายความ
ร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ และบุคคลทาง
วิชาชีพการละครไทยให้ ขยายวงกว้ างยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ การสืบทอดและสานต่อศิลปะการละคร
ไทยนี ้จะได้ มีความยัง่ ยืน และจะมีพิพิธภัณฑ์
ละครไทยทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางหรื อองค์กรที่
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/สมาพันธ์
ต่างๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
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บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ละครไทย
ให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
O เ ชิ ง 1.
ศึกษา
ป ริ ม า ความคิดเห็นและ
ณ
ความต้ องการของ
นักเรี ยน นักศึกษา
ครูอาจารย์ และ
ประชาชน ที่มีตอ่
พิพิธภัณฑ์การบิน
และอวกาศแห่งชาติ
2.
ศึกษา
ความคิดเห็นของ
กลุม่ ผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
ความเป็ นไปได้ ใน

1. โครงการ
2. พิพิธภัณฑสถาน
3. ความหมายของ
พิพิธภัณฑสถาน
4. บทบาทและหน้ าที่ของ
พิพิธภัณฑสถาน
5. ความสาคัญของ
พิพิธภัณฑสถานเพื่อ
การศึกษาและ
ประชาชน
6. พิพิธภัณฑสถานของ
กองทัพไทย

1.
แบบสอบถาม/
แบบสอบถามเดล
ฟายเทคนิค
(Structured/Ope
n-ended) ใช้ กบั
กลุม่ ตัวอย่าง
โครงการ (บุคคล
ทัว่ ไป ผู้บริหาร
และกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ
2.
แบบ
ประเมินต้ นแบบ

1.การวางกรอบการ
วิจยั เชิงปริมาณที่
เกี่ยวกับการศึกษา
โครงการ
2.เดลฟายเทคนิค
3.แนวทางกาหนด
กรอบการพัฒนา
โครงการทาง
วัฒนธรรม
4.แนวทางเสนอกรอบ
การดาเนินการ
โครงการใดๆ ที่บรรจุ
สาระสาคัญไว้ ใน

O ด้ า นนโยบาย
พื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ

O ด้ า นชุม ชนและ
O ด้ านวิชาการ

... บูรณาการศาสตร์ ระหว่างสาขาวิทยการ
จัดการและทรัพยากรวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์)
โดยเฉพาะการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (การสารวจ
สภาพแวดล้ อมทางการจัดการ (ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า)
การจัดการแสดงนิทรรศการ (ระบบเทคโนโลยี
ประยุกต์) กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
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การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
การบินและอวกาศ
แห่งชาติ
3.
สร้ าง
ต้ นแบบโครงการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การ
บินและอวกาศ
แห่งชาติ

7. พิพิธภัณฑ์ของ
กองทัพบก
8. พิพิธภัณฑ์ของ
กองทัพเรื อ
9. พิพิธภัณฑ์ของ
กองทัพอากาศ
10.พิพิธภัณฑ์การบินและ
อวกาศในต่างประเทศ
11.พิพิธภัณฑ์การบินและ
อวกาศในประเทศไทย
12.โครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์การบินและ
อวกาศ
13.เทคนิคเดลฟาย

ชิ ้นงาน (โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ส่วนของต้ นแบบ
ชิ ้นงาน

.... เสริมการวิจยั ทางเอกสาร การสารวจแหล่ง
ทรัพยากร การเปิ ดเสวนาการวิจยั เพื่อสารวจหา
องค์ประกอบที่สงั เคราะห์ขึ ้นจากผลข้ อมูลการ
วิจยั ในภาพรวม ทดสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
และความน่าเชื่อถือของคุณภาพเครื่ องมือการ
วิจยั ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
.... เนื่องจากเป็ นโครงการระดับชาติ
จาเป็ นต้ องเสนอแนวทางการจัดโครงสร้ าง
หน่วยงานที่สอดคล้ องกับภารกิจหลักและรอง
โดยสมควรมีการควบรวมอานาจการบริหาร
หรื อลดความซ ้าซ้ อน และสร้ างความสะดวกต่อ
การประสานงานหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนและบริ การสนอง
ความต้ องการต่อผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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O
1.
ศึกษา
1. สภาพการพัฒนาการ
ผ ส า น และจัดทาแผนหลัก
ท่องเที่ยวจังหวัด
วิธีวิจยั
พิพิธภัณฑ์ฝิ่น
เชียงราย
สามเหลี่ยมทองคา 2. ตลาดการท่องเที่ยว
2.
ใช้ เป็ น
กรอบและแนวทางใน
การออกแบบ
รายละเอียดและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
สามเหลี่ยมทองคาใน
ระยะต่อไป
3.
ศึกษา
ความเหมาะสม
ทางด้ านเศรษฐกิจ
และด้ านการเงินของ
โครงการ
4.
ประเมินผ
ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม

1.
1.การกาหนดแผนการ
เครื่ องมือจัด
วิจยั โครงการ
กระทากับข้ อมูล – 2.กรอบและแนวทางใน
แบบจดบันทึก
การออกแบบ
ข้ อมูล แผนที่ ฯ
รายละเอียดและ
รายละเอียดทาง
พัฒนาพื ้นที่ทาง
สถิติ โปรแกรม
วัฒนธรรมให้ เป็ น
การสร้ างภาพ ฯ
พิพิธภัณฑ์
3.แนวการวิเคราะห์
โครงการที่จะต้ องได้
ข้ อมูลทางเศรษฐกิจ
การเงิน และ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม โดยที่นา
ข้ อมูลเหล่านันสู
้ ่
กระบวนการ
เสนอแนะแนว
ทางการบริหาร
โครงการและ

O ด้ า นนโยบาย
พื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ

O ด้ า นชุม ชนและ
O ด้ านวิชาการ

.... การวิจยั ศึกษาโครงการที่ลอ่ แหลมทาง
ชื่อเสียงของพื ้นที่โครงการมีทงโอกาสและ
ั้
อุปสรรค ดังนันการวิ
้
เคราะห์สภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพ โดยสารวจหาจุดเด่นและจุดด้ อย
เสียก่อน และการพัฒนาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
จึงได้ กาหนดแนวความคิดในการพัฒนาพื ้นที่
โครงการจากข้ อเสนอทางจุดประสงค์ สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ดังนัน้
งานวิจยั อื่นที่ใกล้ เคียงอาจประยุกต์แนวการ
เสนอแนะ ดังนี ้
1.เป็ นสถานที่สร้ างสื่อการศึกษา เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้เรื่ อง ... บทบาทของ ... ต่อสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง และความสัมพันธ์
ระหว่างสถานที่กบั ชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณ
พื ้นที่ใกล้ เคียงของโครงการ
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5.
เสนอแนะ
แนวทางการบริหาร
โครงการและ
แผนการดาเนินงาน
ให้ บรรลุผล

แผนการดาเนินงาน
ให้ สาเร็จ

2.เป็ นสถานที่สร้ างภาพพจน์ที่ดีแก่ชนกลุม่ น้ อย
และประเทศไทย โดยแสดงให้ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริมภายใต้ ......
รวมทังแสดงให้
้
เห็นว่ามีวฒ
ั นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่จรรโลงให้ ชนกลุม่
น้ อยดาเนินวิถีชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน
และกาลังพัฒนาเปลี่ยนไป ไม่ใช่ภาพพจน์ที่
สื่อทางลบในประชาคมโลก
3.เป็ นสถานที่ที่จะให้ ชนกลุม่ น้ อยเผ่าต่าง ๆ ได้
เกิดจิตสานึกที่ดีตอ่ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง
4.การพัฒนาโครงการ คานึงถึงสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นแบบอย่าง
ของการพัฒนาโครงการอื่น ๆ
5.การพัฒนาโครงการ คานึงถึงความเป็ นไปได้
ทางการเงิน และการศึกษาทางเลือก
(กิจกรรม)
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O
1.
ศึกษา
1. พิพิธภัณฑ์
ผ ส า น แนวทางในการ
2. ละครเด็ก
วิธีวิจยั
จัดการแสดงใน
3. กิจกรรมพิเศษ
พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพ
2.
สร้ าง
รูปแบบกลุม่ ละคร
เด็กจาลองใน
พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพ
3.
วิเคราะห์
ผลลัพธ์ตา่ ง ๆ เพื่อ
ประเมินความเป็ นไป
ได้ ในการประกอบ
ธุรกิจจริง
4.
เป็ น
โครงการต้ นแบบ
ให้ กบั โครงการอื่น
หรื อผู้ที่สนใจได้

1. แบบสอบถาม
(Open-ended)
2. แบบสัมภาษณ์
(Indepth/Openended)
3. เครื่ องมือจัด
กระทากับข้ อมูล
– แบบจดบันทึก
ข้ อมูล

1.SWOT ANALYSIS
2.แนวคิดและทฤษฎี
ด้ านละครเด็ก
3.การศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของ
โครงการและ
วิเคราะห์โครงการ
4.กรอบแนวทางการ
จัดการและรูปแบบ
การแสดงของกลุม่
ละครเด็ก 3 ด้ าน คือ
การจัดการองค์กร
การออกแบบละคร
เด็ก และการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
... เสริมกระบวนการทดสอบคุณภาพของ “ร่าง
ต้ นแบบ” และแนวทางการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรม (การจัดการแสดงละครเด็ก) ใน
พิพิธภัณฑ์เด็ก เพื่อที่จะส่งเสริมการเรี ยนรู้ทาง
มรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อเยาวชน และผู้ที่
สนใจอย่างเหมาะสม
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นาไปใช้ ประโยชน์
ต่อไป
O
1.
ศึกษาหา
ผ ส า น ความสัมพันธ์
วิธีวิจยั
ระหว่างงาน
ประติมากรรมกับ
สิ่งแวดล้ อม ณ
อาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เป็ นที่
สร้ างสรรค์ผลงาน
และกาหนดขอบเขต
ของเนื ้อหาเพื่อ
สร้ างสรรค์งาน
ประติมากรรม
2.
ศึกษา
และหาความสัมพันธ์
ระหว่างงาน
ประติมากรรมกับ
สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นภูมิ

1. ประติมากรรมก่อนเข้ า 1. ต้ นแบบ
1.รูปทรงและโครงสร้ าง
สูย่ คุ ใหม่
ประติมากรรม
ทางประติมากรรม
(คริสต์ศตวรรษที่ 19) 2. เครื่ องมือจัด
2. ประติมากรรมสมัยใหม่
กระทากับข้ อมูล
3. วิวฒ
ั นาการของศิลปะ
– ภาพสถานที่
ร่วมสมัย
จริง กระดาษ
4. อิทธิพลจากศิลปะ
สาหรับทาร่าง
สมัยใหม่
ฯลฯ
5. อิทธิพลของการ
สร้ างสรรค์
6. อิทธิพลจากศิลปกรรม
7. วิวฒ
ั นาการของ
Minimal Sculpture
8. อิทธิพลทาง
สถาปั ตยกรรม
บทความบางส่วนจาก
สันต์ สุวจั ฉราภินนั ท์

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
.... เสริมการวิจยั ศึกษาการผสานแนวความคิด
ในการสร้ างสรรค์งานประติมากรรมกับ
สิ่งแวดล้ อมอื่นที่บง่ บอกถึงเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีการ
ทดสอบคุณภาพของงานร่างที่พฒ
ั นาขึ ้นตาม
กระบวนการวิจยั

543

8

ปัญญาทาง
9. แนวความคิดเกี่ยวกับ
สถาปั ตยกรรม
การสร้ างสรรค์
3.
สร้ างสรร 10.ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค์งานประติมากรรมที่ ศิลปะกับวิทยาศาสตร์
มีคณ
ุ ค่าและความ
งามทางสนุทรี ยภาพ
ไว้ แสดงต่อสายตา
4.
เป็ นแหล่ง
รวบรวม
แนวความคิด
สร้ างสรรค์การเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเนื ้อหา
ทางด้ าน
ประติมากรรมแบบ
สมัยใหม่เป็ นแนวทาง
แก่ผ้ สู นใจ
O
1.
ศึกษา
1.กรอบแนวคิดเชิง
1. แบบสอบถาม
ผ ส า น สภาพแวดล้ อมใน
ประวัติศาสตร์
วิธีวิจยั
พิพิธภัณฑ์สถาน

1.การประเมิน
สภาพแวดล้ อม
อาคาร

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
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แห่งชาติ พระนคร
และออกแบบ
ปรับปรุงให้
สอดคล้ องกับ
ลักษณะและรูปแบบ
อาคาร
2.
ศึกษา
สภาพแวดล้ อม
ภายในพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พระ
นคร และออกแบบให้
พิพิธภัณฑ์ได้
แสดงออกถึงจิต
วิญญาณของสถานที่
3.
ศึกษา
สภาพแวดล้ อม
ภายในพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พระ
นคร และออกแบบให้

2.กรอบแนวคิดความพึง
พอใจของกลุม่ ผู้ใช้
อาคาร
3.กรอบแนวคิดสภาพ
อาคารปัจจุบนั
4.แนวการวิเคราะห์
เนื ้อหาจัดแสดง
5.แนวการวิเคราะห์
มาตรฐานพิพิธภัณฑ์
สากล

2. แบบสัมภาษณ์ 2.รูปแบบการจัดแสดง
(Structured/Op และเรื่ องราวทาง
en-ended)
ประวัตศิ าสตร์ ให้
3. เครื่ องมือจัด
เหมาะสมกับพื ้นที่
กระทากับข้ อมูล และความต่อเนื่อง
– แบบ
3.มาตรฐานงาน
สังเกตการณ์
พิพิธภัณฑสถาน
แบบจดบันทึก
สากล
แผนที่พฤติกรรม

.... เสริมการวิจยั ศึกษาแนวทางในการ
ออกแบบและปรับปรุงอาคาร ที่มีความสาคัญ
ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
.... เสริมการวิจยั และออกแบบเชิงบูรณาการ
ระหว่างเนื ้อหากับพื ้นที่อาคาร โดยสร้ าง
มาตรฐานงานพิพิธภัณฑ์ให้ กบั พื ้นที่จดั แสดง
เพื่อสร้ างความประทับใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
.... ควรมีการกาหนดรายการตรวจสอบแผนที่
พฤติกรรม (องค์ประกอบ) ในสภาพแวดล้ อม
กรณีศกึ ษาเฉพาะ โดยที่ควบคุมกรอบ
ระยะเวลาและลักษณะของพื ้นที่
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พิพิธภัณฑ์ให้ อยูใ่ น
มาตรฐานของการ
เป็ นพิพิธภัณฑ์สถาน
ในระดับสากล
O
1.
ประเมิน 1. โครงการคาราวาน
ผ ส า น ปัจจัยนาเข้ าของ
วิทยาศาสตร์
วิธีวิจยั
โครงการคาราวาน
2. การประเมินโครงการ
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
2.
ประเมิน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
โครงการคาราวาน
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี

1.
แบบส 1.ปัจจัยนาเข้ าของ
อบถาม (Openโครงการ
ended/Rating
2.กระบวนการ
Scale-5)
ดาเนินงานของ
2.
แบบ
โครงการ
สัมภาษณ์
3.องค์ประกอบด้ าน
(Structured/Ope ผลสาเร็จของ
n-ended)
โครงการ
3. เครื่ องมือจัด
กระทากับข้ อมูล
– แบบจดบันทึก
ข้ อมูล แบบ
ตรวจสอบหาค่า
IOC

O ด้ านชุมชนและพื ้นที่
O ด้ านสาธารณะ
O ด้ านวิชาการ
... เสริมการศึกษาสภาพแวดล้ อมทางการ
จัดการ (SWOT ANALYSIS) และ การวิจยั
ประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของ
กลุม่ เป้าหมายต่อโครงการ เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาด้ านรูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
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3. ประเมินผลสาเร็จ
ของโครงการ
คาราวาน
วิทยาศาสตร์ ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
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