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การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด 
แหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม*

กชพรรณ  ปิ่นบุบผา** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์ ศลิปะและวัฒนธรรม ปญัหาและอุปสรรคทีส่่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า พร้อมท้ังแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยทั้ง 2 แห่ง เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
เยาวชน ประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาค้นคว้าข้อมลูต่างๆ 
ประกอบด้วยข้อมลูเอกสารจากหนังสือ วารสาร งานวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 
แห่ง เปิดให้บริการแกส่าธารณชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บค่าเข้าชมตามนโยบายการจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑส์ถานระหว่างประเทศ หรือ ICOM (International Council of Museum) 
เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ งานฝีมือในชุมชนและงานหัตถกรรม การถ่ายทอดเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณแีละวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้ที่ส าคัญทางกายภาพตั้งแตอ่ดีตจนถึง
ปัจจุบันแก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไป โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าอาวาสวดัสุทธาวาส 
ประธานชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมด าเนินงานในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ ภายใต้แนวคิด แหล่งเรียนรู ้

บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงสนพระทัยในวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี เมือ่
ครั้งทรงผนวช เสดจ็ธุดงค์ไปยังสถานท่ีต่างๆ และทอดพระเนตรเห็น โบราณสถาน โบราณวตัถุ จึงมีความสนพระทัย
ที่จะศึกษาประวตัิความเป็นมา และทรงมีความห่วงใยกลัวว่าโบราณวัตถุเหล่านั้น จะสญูหาย จึงโปรดเกล้าฯ ให้
น ามาเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง โดยในครั้งแรกจดัแสดงไวท้ี่พระที่น่ังราชฤดี บริเวณทางด้านตะวันออกของ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ค าวา่ พิพิธภัณฑ์ ทรงบัญญัติขึ้นหลังจากท่ีพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระที่น่ัง
ประพาส พิพิธภณัฑ์ (สมุาลี สังข์ศรี และคณะ, 2548, หน้า 7-9) ต่อมาเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอภิเนาวนิเวศน์
ขึ้นในปี 2399 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ยสิ่งของจากพระที่น่ังราชฤดไีปไว้ยังพระที่นั่งประพาสพิพิธภณัฑ์ในหมู่พระอภิ
เนาวนิเวศน์ นอกจากน้ีพระองค์ยงัทรงเก็บเครื่องราชบรรณาการจากประเทศทางยุโรปที่ส่งมาถวาย เพื่อเก็บไว้เป็นท่ี
ระลึกทางพระราชไมตรี และเมื่อมแีขกเมืองมาเข้าเฝ้าพระองค์จะทรงน าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เสมอ    
 
 
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตบางกอกน้อย ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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พิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากเป็นสถานท่ีเก็บ

โบราณวัตถุของมีค่าแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยอีกด้วย ดังปรากฏใน
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวท่ีมีไปถึงเซอร์ยอห์น เบาว์ริ่ง ราชทูตอังกฤษ เมื่อพ.ศ.2398 
กล่าวถึงส าเนาอักษรไทยโบราณที่ทรงศึกษาจากศิลาจารึกท่ีทรงรวบรวมไว้ในพิพิธภณัฑสถานของพระองค์ นับได้ว่า
เป็นการเริ่มต้นบทบาทของพิพิธภณัฑสถานท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของการพิพิธภัณฑสถานคือการเก็บ
รวบรวมสิ่งของมีค่าต่างๆ และการที่ทรงสนพระทัยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาติจากโบราณวัตถุท่ีมีอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถาน ก็นับเป็นการเริ่มต้นบทบาทของพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษาไว้ด้วยเช่นกัน (กระทรวงวัฒนธรรม, 
กรมศิลปากร, ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2546, หน้า (6)-(7)) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตรยิ์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จ
ประพาสต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรป พระองค์ทรงมีนโยบายที่จะน าความเจริญตา่งๆ ซึ่งได้ทอดพระเนตรมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ งานพิพิธภัณฑ์นับเป็นกิจการหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นในสมัยนี้ จาก
พิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ในรัชกาลก่อนมาเป็นพิพิธภณัฑสถานส าหรับประชาชนในรัชกาลนี้ ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ของพิพิธภัณฑ์ไทยในปัจจุบัน  หลังจากการเสดจ็พระราชด าเนินต่างประเทศครั้งแรก ณ ประเทศชวาในปี พ.ศ.2413  
(สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, 2548, หน้า 10) ได้โปรดฯ ให้ก่อสร้างหอคองคอเดียแบบอย่างหอประชุมของทหารที่เมือง
ปัตตาเวีย  โดยเมื่อแรกสร้างนั้นใช้เป็นสโมสรนายทหารมหาดเล็ก และต่อมาในปี พ.ศ.2417 พระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑ์ทรดุโทรมลงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงทรงโปรดฯ ให้ยา้ยศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ มาจดัการแสดง
พิพิธภัณฑ์ที่หอคอง คอเดีย เพื่อเปิดให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้น้อย กงสุลต่างประเทศ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปได้เข้าชม  
 ในราวปี พ.ศ.2430 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ที่หอคองคอเดียมายังพระที่นั่งสาม
องค์ในพระราชวังบวรสถานมงคล และได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกข้ึนเป็นกรมพิพิธภัณฑ์สถานข้ึนกับกระทรวงธรรมการ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารใินการจัดระเบียบราชการใหส้อดคล้องกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมงานของกรมพิพิธภณัฑ์สถานเข้ากับกรมศลิปากรใน พ.ศ.2455 ให้มี
ผู้บงัคับบัญชาข้ึนตรงต่อพระองค ์(กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศลิปากร, ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต,ิ 2546, หน้า 
(6)-(7)) เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นโปรดเกล้าฯ ให้โอนงานพิพิธภัณฑส์ถานไป
อยู่ในความปกครองของหอพระสมุดส าหรับพระนครใน พ.ศ.2468 และเรียกช่ือว่า “พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระ
นคร” รวมทั้งพระราชทานพื้นที่ท้ังหมดของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าให้เป็นพิพิธภณัฑสถานส าหรับ
พระนคร ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัของพิพิธภัณฑสถานไทยในปัจจุบนั และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช ได้มีพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ.2504 ออกประกาศใช้ และนบัตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมากจิการพิพิธภัณฑสถานและพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย   
ก็ได้มีการพัฒนาและขยายตัวออกไปอย่างมาก   
 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายและมีจ านวนมากท้ังของวัด ชุมชน เอกชนต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2550, หน้า 8) ก่อตั้งข้ึนโดยการบรหิารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เมือง จังหวัด เทศบาล หรือต าบลวตัถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเรื่องราวท่ีน่าสนใจของ
ท้องถิน่นั้นๆ ประชาสัมพันธ์ให้เปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และจัดกจิกรรมในด้านตา่งๆ ของท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยเป็น 1 ใน 4 เขตน าร่อง โดยกรุงเทพมหานคร ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว เริ่มด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ปีพ.ศ.2546 ต่อมาในปีพ.ศ.2554 ส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้อนุมัตจิัดตั้งพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซึ่งอยู่ในความดูแลของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า วัตถุประสงคข์องการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อท าหน้าท่ีในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถสุิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว
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ประวัติศาสตร์ ภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยท าการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนใน
ชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคญัต่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนท่ัวไป   
ท าให้ทราบเรื่องราวประวัติศาสตรค์วามเป็นมาในอดตี ปลูกจติส านึกให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอนรุักษ์และหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากน้ีการเรยีนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ยังช่วยสง่เสริมใหเ้ยาวชนใช้ความคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล 
สร้างทัศนคติทีด่ี ให้ความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง และฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นผู้วจิัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิัยมาพัฒนาต่อการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูแ้ละเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคญัทางวัฒนธรรมต่อไป   

 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
1.  ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
 2.  การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน พิจารณาจากคณุสมบัติ เปน็ผู้บริหารและเป็นเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑท์้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ได้แก่ 

 1. เป็นผู้บริหารระดับสูงส านักงานเขตบางกอกน้อย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตบางกอกน้อย  
 2. เป็นผู้บริหารระดับต้นส านักงานเขตบางกอกน้อย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 3. เป็นผู้บริหารระดับต้นส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรงุเทพมหานคร จ านวน 2 คน ได้แก ่
หัวหน้ากลุ่มงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยและหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวฒันธรรม 
 4. เป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ได้แก่นักวิชาการวัฒนธรรม
ปฏิบัติการ กลุ่มงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 5. เป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ได้แก่ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางกอกน้อย  
 6. เป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ได้แก่ ประธานชุมชนตรอกข้าวเม่า 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย  
 7. เป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย 2 คน   
 8. เป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเมา่ เขตบางกอกน้อย   

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจยัแยกเป็น
ประเด็นๆ วัตถุประสงค์ของการวจิัยครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบรหิารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน ประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญทางวัฒนธรรม 
 2. น าผลการวจิัยตามวัตถุประสงคม์าเปรยีบเทียบกับข้อมลูเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ได ้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลักกับขอ้มูลเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปราย 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ข้อมูลเอกสารและการวิจยัสนาม พบว่า  การบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า 
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 1. การวางแผน (Planning) กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการวางแผนด าเนินโครงการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของที่จะสื่อเรื่องราว ต านาน 
ประวัติศาสตร์ การพัฒนารวมทั้งเป็นแหล่งสืบทอดภูมิปัญญา และวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น ส าหรับให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี  
 การบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ไดโ้อนภารกจิงานให้ส านักงานเขตบางกอกน้อยรวม 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เพื่อการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และส าเรจ็ลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ส านักงาน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมหีนา้ที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการบริหารจัดการ พัฒนาการระดมทรัพยากร 
ทุกด้าน การเผยแพร่ข้อมลูทางวิชาการ การส่งเสริมการเผยแพร่เว็บไซด์ทางส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
และประสานงานกับส านักงานเขตบางกอกน้อย การวางแผนการบรหิารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประกอบด้วย  
  1.1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย โดยกรุงเทพมหานครเริ่มวางแผนการด าเนินงานจัดตั้ง
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน าร่องในปี 2546 เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตบางกอกน้อยมีประวตัิศาสตร์ที่น่าสนใจ ประกอบกับ
ชาวชุมชนในอดีตมีการสั่งสมภูมปิญัญาในการประกอบอาชีพ และมทีรัพยากรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ชุมชน
ขันลงหิน ชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านมะตูม  
  1.2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เริม่ด าเนินการวางแผนการจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นภายใต้การปกครองของพื้นที่ส านักงานเขตบางกอกน้อยในปี 2554 โดยความร่วมมือของอนุชา เกื้อจรูญ 
ประธานชุมชนตรอกข้าวเม่าและเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ด้วยเห็นว่าในอดีตชุมชนตรอกข้าวเม่ามีประวัติความเป็นมา
ที่ยาวนานและน่าสนใจในเรื่องการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน การประกอบอาชีพท าขนมไทยหลายชนิดจึงผลักดัน
ให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยส านักงานเขตบางกอกน้อย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีการวาง
แผนการก าหนดจัดกิจกรรมพิเศษในวาระต่างๆ  
 การวางแผนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพฯ ดังกล่าวนี้ หากน าหลักการวางแผนของ 
Samuel C. Certo and S.Trevis Certo (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 12)  นักวิชาการชาวอเมริกัน   
ซึ่งได้น าเสนอการจดัการสมัยใหมป่ี 2006 ในด้านการวางแผน (Planning) ซึ่งเน้นการก าหนดแนวทางการท างาน 
และเลือกวิธีการท างานว่าจะท าอย่างไรและจะท าเมื่อใด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
กิจกรรมการวางแผนจึงมุ่งเน้นการท างานให้บรรลเุป้าหมายด้วยการก าหนดแผนงาน (Plans) พบว่า 
กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายต้องการให้เป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียที่มีเอกลักษณ์ทางดา้นศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
จึงได้วางแผนการด าเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและพิพิธภณัฑ์
ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตบางกอกน้อย การ
วางแผนงานด้านต่างๆ โดยมผีู้อ านวยการส านักงานเขตประชุมหารอืร่วมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการ
สังคม คณะท างานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยถึงการก าหนดการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ทัง้ในและ
นอกพิพิธภัณฑ์เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนพร้อมเป็นแหล่งเรยีนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแก่
เยาวชน อีกทั้งยังน าเสนอให้เขตบางกอกน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) กรุงเทพมหานครโดยผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ โดยโครงสร้างของคณะท างานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
เป็นโครงสร้างที่เป็นทางการ หรือองค์การที่มีรูปแบบ (Formal Organization) กรุงเทพมหานคร มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น และโครงสรา้งขององค์การก าหนดความสมัพันธ์ไว้อย่างชัดเจนมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นแบบแผนหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย มสีายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้นทีชั่ดเจน มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามภารกิจงานตามต าแหน่งและความสามารถซึ่งได้รับค าสั่งการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชา  
 แนวคิดว่าด้วยองค์การ/โครงสร้างองค์การของ Certo and Certo เป็นการมอบหมายงานหรือก าหนด
หน้าท่ีให้บุคลากรหรือกลุม่บุคคลในองค์การเพื่อน าแผนงานไปปฏิบตัิตามภารกิจให้ประสบความส าเรจ็ตาม
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ โครงสร้างคณะท างานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สั่งการนโยบายและแผนงานต่างๆ ผ่านส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องในส่วนของงานบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรมให้ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ประสานงานร่วมกับส านักงานเขตที่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ในพ้ืนท่ีการปกครอง ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงาน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หัวหน้ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั และนักวิชาการวัฒนธรรม ส่วนส่งเสริม
วัฒนธรรมเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ประเมินและติดตามผลการรายงานสถิติของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
แผนงานการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มงานธุรการโดยมีนักจัดการงานท่ัวไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ส านักงานเขตบางกอกน้อย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตเป็นผู้ควบคุมในการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยเจา้หน้าที่อาสาสมคัรเป็นผู้ดูแลและเป็นผูบ้รรยายน าชม
เรื่องราวสิ่งของที่จัดแสดงแก่ประชาชน ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชน
ตรอกข้าวเม่า 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่เขตบางกอกน้อยเป็น 1 ใน 4 เขตน าร่องของโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร โดยจดัตั้งขึ้นเมือ่ปี 2546 และต่อมาในปี 2554 จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชาคมตรอกข้าวเม่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แต่เดิมการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์และประติมากรรม 
และนักวิชาการวัฒนธรรม เป็นผู้ด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนงานกจิกรรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางวัฒนธรรม การฟื้นฟูอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการของบประมาณ
สนับสนุนโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น แต่ต่อมาในปี 2558 ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ไดโ้อนภารกิจ
ทั้งหมดให้กับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางกอกน้อยจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดขัน้ตอนในการสั่งการ การจัดองค์การของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งประกอบด้วย 
  2.1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารโรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม น าเสนอประวัตศิาสตร์เรือ่งเล่าผ่านภาพถ่ายและของจ าลอง ชีวิตของผู้คนในอดีตที่ผูกพันกับสายน้ า ภาพ
ประวัติศาสตร์ 3 ยุค ได้แก่ ครั้งเสยีกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านชาวกรุงเก่าได้อพยพหนีการรุกรานของพมา่ จนหาถ่ินฐาน
ใหม่ก่อร่างสร้างบ้านแปงเมืองริมน้ าเจ้าพระยา การกอบกู้เอกราชการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนา
เมืองใหม่ และปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย์ยคุกรุงธนบุรี พรอ้มเรื่องราวของชาวบางกอกน้อยกับการประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น ท าเกษตรกรรม ท าสวนปลูกผลไม้ และเป็นแหล่งของช่างงานฝีมือ เช่น ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างเขียน 
ช่างวาดภาพ เป็นต้น โดยมีเจา้หนา้ที่อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์น าเสนอการบรรยาย จ านวน 2 คน 
  2.2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า จัดแสดงนิทรรศการใต้ศาลาการเปรียญภายในวัด
สุทธาวาส น าเสนอประวตัิของวัดสุทธาวาส เรื่องเล่าประวัติบ้านขุนนาง ขุนบ าเรอ วรการ, ขุนชาญมัชชกรรม เป็นผู้
มีบทบาทในชุมชนตรอกข้าวเม่าสมัยรัชกาลที่ 5 การจดัแสดงวัตถุโบราณ ภาพวาด ของใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุของใช้
จริงของชาวชุมชนตรอกข้าวเม่า เรื่องเล่าการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนและการประกอบอาชีพท าขนมไทย
โบราณ ได้แก่ ข้าวเม่าหมีโ่บราณ กระยาสาทร ข้าวเหนยีวแดง กาละแม และการน าเสนอศิลปวัฒนธรรม ร าโทน
กิจกรรมยามว่างในสมยัจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งปัจจุบันศลิปะการร าโทนมีชื่อเสียงและมีเอกลักษณท์ี่โดดเด่น  
โดยมเีจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภณัฑ์น าเสนอการบรรยาย จ านวน 2 คน 
 3. การมีอิทธิพล (Influencing) การสั่งการ (Directing) ส านักงานเขตบางกอกน้อยรับภารกิจในการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตบางกอก
น้อยแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการอ านวยการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น เพื่อสรรหาผู้ทีส่นใจเข้าร่วมเป็นคณะท างาน
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นในการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุน 
สรรหางบประมาณ ประสานงานแลกเปลีย่น สรา้งความร่วมมือ การเผยแพร่วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม และ
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พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและงานด้านวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อให้ส าเรจ็ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานครตั้งแต่เริม่ก่อตั้งโครงการพิพิธภัณฑท์้องถิ่น
กรุงเทพมหานครในปี 2546 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนือ่ง โดยมีนักจดัการงานท่ัวไป (เดมิต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม เป็นผูด้ าเนนิการเขียนโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
 4. การควบคุม (Controlling) กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้ส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยนักวิชาการวัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ติดตามการรายงานสรุปยอดสถิติของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจากฝา่ยพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางกอกน้อย โดยมีเจา้หน้าท่ีอาสาสมคัรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้จัดท าสรุป
ยอดจ านวนผู้ใช้บริการการเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น  

แนวคิดการควบคมุของ Certo and Certo คือการรวบรวมข้อมลูทั้งหมดเกี่ยวกับผลงานของบุคลากรใน
องค์การเพื่อน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานและเป็นตัวช้ีวัดของผลงานพบว่า ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ควบคุมและติดตามรายงานจ านวนของประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง ในแต่ละเดือนเพื่อน าสถิติมา
วิเคราะห์แผนงานในการบริหารจดัการ การรายงานผลการด าเนินงานโดยคดิจากสถติิของประชาชนท่ีเข้าชมเป็น
หลัก นอกจากน้ีจ านวนประชาชนยังเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการให้บริการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขต
บางกอกน้อย และสถิติของผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์ยังส่งผลต่อการของบประมาณสนบัสนุนโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสาธารณะ 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า กรุงเทพมหานคร เป็น
องค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาก าไร ตามค าจ ากดัความของสภาการพิพิธภัณฑส์ถานระหว่างประเทศ หรือ ICOM 
(International Council of Museum) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สงัคม และเพื่อพัฒนาสังคม เปิดโอกาสให้
สาธารณชนเข้าใช้บริการ โดยไม่มคี่าใช้จ่ายในการเก็บค่าเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นผูจ้ัดท าและด าเนินการในการ
รวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนใน
ด้านต่างๆ แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต านาน รวมทั้งเป็นแหล่งสืบทอดภูมิปญัญา วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น  
 ความส าคญัของการมสี่วนร่วมของประธานชุมชนและประชาชนเขตบางกอกน้อยคือ เข้ามามีบทบาทต่อ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนตระหนักเห็นคุณค่าและความเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ร่วมกันกับหน่วยงาน
ภาครัฐ การใหค้วามร่วมมือความเป็นจิตอาสาของชุมชนในเรื่องของการรักษาความสะอาดปรับปรุงภมูิทัศน์ถนน 
ตรอก ซอยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามโครงการด้าน
ต่างๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทัง้ 2 แหง่ สามารถให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
แสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์รวมถึงการปฏบิัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีได้ และเพื่อน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการให้บริการต่อไป      
 ถึงแม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ไม่มีนโยบายในการเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และพิพิธภณัฑ์มิใช่
องค์การที่แสวงหาก าไร แต่งบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยและมีจ ากัด 
พิพิธภัณฑ์โดยความเห็นชอบของประธานชุมชนจึงไดจ้ัดท าตูร้ับบรจิาคเงินจากนักท่องเที่ยว ประชาชน ที่มีจิตศรัทธา
เพื่อน าเงนิส่วนนี้มาปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมและเป็นค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ โดยเจา้หน้าท่ี
อาสาสมัครพิพิธภณัฑ์มหีน้าท่ีดูแลเงินบริจาคจดัท ารายงานและสรุปจ านวนเงินท่ีได้รับบริจาคใหส้ านักงานเขตทราบ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เปิดให้บริการต่อสาธารณชน
โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามสีว่นร่วม โดย
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑจ์ะสามารถแสดงความคดิเห็นและประเมินความพึงพอใจได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์และ
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นโยบายของกรุงเทพมหานครจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561, หน้า 93) ที่อธิบายว่า “การบริการสาธารณะแนวใหม่มลีักษณะส าคัญประกอบด้วย Public interest  
หมายถึง ผลประโยชน์สาธารณะ การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการตัดสินใจต้องท าเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ ่Serving หมายถึง การตกลงร่วมกัน เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผลประโยชน์
ของเอกชนและชุมชนในการจัดการสาธารณะประโยชน ์และDemocratic Theory หมายถึง การบรหิารงานแบบ
ประชาธิปไตย การบริหารภาครัฐ ต้องมีวิธีการการให้บริการที่หลากหลาย มีความเสมอภาคและยุติธรรม รวมทั้งการ
มองในแง่บวก ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบตัิงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้”  

  การน าเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนย่านบางกอกน้อย 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า กรุงเทพมหานคร จัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตรข์องท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ครัง้กรุงศรี
อยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการจ าลองสิ่งของ โบราณวัตถุ งานหัตถกรรม และภาพถ่ายในอดีต เล่าเรื่อง
วิถีชีวิตของผู้คนชุมชนย่านบางกอกน้อย ในอดีตซึ่งเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีตนั้นชาวบ้านใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน เนื่องจากพ้ืนท่ีบางกอกน้อยติดรมิน้ าเจา้พระยาท าให้ดินอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การปลูกพืชผักต่างๆ และผลไม้ บางครอบครัวประกอบอาชีพช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างเขียน ช่างวาด ต่อมา 
จึงเป็นท่ีมาของช่างสิบหมู่ บางครอบครัวประกอบอาชีพท าขนมขาย เช่น ข้าวเหนียวแดง ข้าวเม่าโบราณ กาละแม 
กระยาสาทร ซึ่งข้าวเม่าโบราณในชุมชนตรอกข้าวเม่ายังเป็นเสบียงเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งทัพในการกอบกู้
เอกราชท่ีชุมชนบ้านข้าวเม่า วิถีชีวิตของชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างเรยีบง่ายไดผ้่านกาลเวลาจากรุ่นสู่รุน่จนถึงปัจจุบัน 
ชาวชุมชนบางกอกน้อยก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายเศรษฐกิจพอเพียง มีผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชน ได้แก่ ขันลงหิน 
ข้าวเม่าโบราณ มะตมูเช่ือม เป็นสนิค้า OTOP ของเขตบางกอกน้อย ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบางกอกน้อยตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชด ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดี ในการด ารงชีวิตบน
พื้นฐานของทางสายกลาง และการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยความพอเพียง  

นโยบายกรุงเทพมหานครว่าด้วยพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการน าไปปฏิบตัิ 
นโยบายและโครงการจากรัฐบาล หรือจากกรุงเทพมหานคร ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้

ประสานงานให้ส านักงานเขตบางกอกน้อยเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งนโยบายและโครงการ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมาย  
ที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเปน็มหานครแห่งคณุภาพทีด่ีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความพร้อมในการ
รองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ท้ังด้านกายภาพและองค์ความรู ้ปัจจุบัน
ส านักงานเขตบางกอกน้อยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ านวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า 
 การน านโยบายและโครงการมาปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากเครือขา่ยภาคประชาชน เครือข่ายภาคเอกชน 
บริษัท ห้าง ร้าน สื่อรายการโทรทัศน์ ความร่วมมือจากเครือข่ายหนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการ
ประสานงาน องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนทรัพยากร ประชาชนท้ังนอกพ้ืนท่ีและในพื้นที่ได้น าวัตถสุิ่งของมาบริจาค
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เจ้าหนา้ที่พิพิธภัณฑ์ด าเนินการโดยจดัแสดงเป็นหมวดหมู่ และติดรายชื่อของประชาชนท่ี
บริจาควัตถสุิ่งของการประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรมผ่านทาง Facebook การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น  และวัฒนธรรมผ่านทางเว็บไซด์ของส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และเว็บไซดเ์กีย่วกับ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครรับนโยบายและโครงการจากรัฐบาล หรือโครงการและนโยบายที่เกิดขึ้น
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เพื่อ 
ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มศีิลปวฒันธรรมที่โดดเด่น จึงไดเ้กิดโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546 จ านวน 4 แห่งเป็นพิพิธภัณฑท์้องถิ่นน าร่อง 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก      
เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครมีค าสั่งให้ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควบคุมดูแลและสั่งการให้กองวัฒนธรรมมหีน้าท่ีเกี่ยวกับการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
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บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม คา่นิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม และ
การจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก 
หอศิลป์ การส่งเสริมและสนับสนนุ การพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยเนน้การมสี่วน
ร่วมจากประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ด าเนินงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตลอดจนส่งเสริมการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้ภารกิจงานเป็นไปด้วยความสะดวก มกีาร
ประสานงานท่ีรวดเร็วขึ้นจงึได้ยบุกองวัฒนธรรมและกองการท่องเทีย่ว น าหน่วยงาน 2 กองรวมกันยกระดับเป็น
ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหน้าท่ีดูแล และรับผิดชอบงานด้านบ ารุงรักษาศลิปวัฒนธรรม การจัด
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก หอศิลป์ และจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ประชาชน ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโอนภารกิจในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น ให้ส านักงาน
เขตที่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 25 แห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอก
น้อย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร และภารกิจในการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ทั้ง 2 แห่ง เป็นอ านาจหน้าท่ีหลักและความรับผดิชอบ
ซึ่งอยู่ในความดูแลของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม  
 ดังนั้นเมื่อเกิดโครงการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานส่งเสรมิวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์
ท้องถิ่นที่ได้รับจากส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  ส านักงานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวจึงประสานงานกับฝา่ยพฒันาชุมชนฯ ของแต่ละส านักงานเขตให้เป็นผูด้ าเนินการและรายงานผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการและนโยบาย ตลอดจนติดตามจ านวนของนักท่องเที่ยว ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อรายงานตามสายการบังคับบญัชาตามล าดับ 

 การจัดการให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ที่ส าคัญให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิน่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละวิถีชีวิตของชุมชน เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ช่วยส่งเสรมิให้เยาวชนใช้ความคิด
วิเคราะห์ ใช้เหตุผล พิจารณาสภาพแวดล้อมท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบัน สร้างทัศนคติที่ดี ให้ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริง และฝึกทักษะในการศกึษาค้นคว้าวิจัย โดยมีเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เป็นผู้ให้ข้อมูลในการ
เรียนรู้  
 การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พิพิธภัณฑ์ทอ้งถิ่น 
ส านักงานส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส านักงานเขตบางกอกน้อย ได้จดัให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  และการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน 
นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น การฝกึอบรมจึงเป็น
กระบวนการหนึ่งท่ีท าให้บุคลากรน าความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้พิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย 
 การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เน้นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีของท้องถิ่น มีการจัดแสดงภาพเล่าเรื่องในอดีต โบราณวัตถุ จดัไว้เป็นหมวดหมู่ มีล าดับ
ขั้นตอนเล่าเรื่องประวตัิของบุคคลส าคัญและความเป็นมาในแต่ละยคุสมัยตลอดจนวิถีชีวิตของชาวชุมชนย่าน
บางกอกน้อย การประกอบอาชีพต่างๆ และการจัดกจิกรรมทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และนอกพิพิธภัณฑ์ เช่น กิจกรรม
เดินทอดน่อง ท่องวัฒนธรรม การเดินเท้าเล่าเรื่อง การสาธิตท าขนมไทยโบราณ เช่น ข้าวเม่าหมี่โบราณ กาละแม 
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กระยาสาทร ข้าวเหนยีวแดง ซึ่งในปัจจุบันหาชมได้ยาก วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชน ประชาชน เกิดความ
ภาคภูมิใจ รู้สึกหวงแหนในศลิปวฒันธรรมของท้องถิ่น ความมีอัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ของชาติ 

 การวิเคราะห์ Swot เพื่อท าแผนกลยุทธ์  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า กรุงเทพมหานครได้

ตระหนักและให้ความส าคัญกับพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ยังคงอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้คลัง
ปัญญาที่ส าคัญแก่เยาวชนต่อไป ดงันั้นการวิเคราะห์จุดอ่อนจดุแข็ง (Swot Analysis) จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการ
บริหาร การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอก
ข้าวเม่า เป็นการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในพิพิธภัณฑ์น ามา
จัดท าแผนกลยุทธ์ และน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินงาน การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย  
 
ตาราง 1. ผลการวิเคราะห์จดุอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่บางกอกน้อย 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

(Threat) 
1.การจัดแสดงนิทรรศการ
เรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์
เป็นที่สนใจแก่ประชาชน 

1. การจัดสถานท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา ไม่กว้างขวาง 

1.เผยแพร่จดุเริ่มต้นของ
วิถีชีวิตชุมชนย่านบางกอก
น้อย เรื่องราวต่าง ๆ  

1. งบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีจ ากัด 

2.เป็นเส้นทางที่ส าคญัของ
การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 

2. การจัดแสดง
นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์
เป็นของจ าลอง 

2.เผยแพรภู่มิปญัญา
ท้องถิ่น มรดกทาง
วัฒนธรรม 

2. ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

3.การประชาสัมพันธ์
เผยแพรโ่ดยเว็บไซด์ของ
ส านักงานวัฒนธรรมฯ 
และส านักงานเขต 

3. ไม่มีสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดนิทรรศการ 

3.สินค้า otop ได้รับความ
สนใจจากชาวต่างชาติ เช่น 
ขันลงหิน 

3. การเปลี่ยนผู้บรหิาร
บ่อยครั้งท าให้นโยบายและ
กิจกรรมต่างๆ ไม่
ขับเคลื่อน 

4.เปิดบริการให้เข้าชมโดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

4. ป้ายประชาสมัพันธ์
พิพิธภัณฑ์ไม่ชัดเจน 

4.ได้รับความสนใจจาก
ชาวต่างชาติผลักดันให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

4. ขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง 

5. เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครมี
ความรู้และบรรยาย
เรื่องราวเป็นท่ีน่าสนใจ 

5. บุคลากรในพิพิธภัณฑ์
ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ
เพราะเป็นเพียงลูกจ้าง
รายวัน 

5.เป็นแหล่งเรยีนรู้ให้
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป 

 

  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า  
 
ตาราง 1. ผลการวิเคราะห์จดุอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ชุมนตอกข้าวเม่า 
 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอก 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
(Threat) 

1. การจัดนิทรรศการ
เรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ ์
จัดแสดงด้วยวัตถุสิ่งของ
จริง สามารถจับต้องได ้

1. การจัดสถานท่ีอยู่ในวัด 
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์แคบ
ลึกลับ 

1. เผยแพร่ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น มรดกทาง
วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

1. งบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีจ ากัด 

2. เป็นเส้นทางส าคญัของ
การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ไม่มีสื่อเทคโนโลยีจดั
แสดงภายในพิพิธภณัฑ ์

2. ผู้ประกอบการใหค้วาม
สนใจผลิตภณัฑ์ข้าวเม่า 

2. ความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนในท้องถิ่น 

3. การประชาสมัพันธ์
เผยแพรโ่ดยเว็บไซด์ของ
ส านักงานวัฒนธรรมฯ 
และส านักงานเขต 

3. บุคลากรในพิพิธภัณฑ์
ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ
เพราะเป็นเพียงลูกจ้าง
รายวัน 

3. การให้การสนับสนุน
จากชุมชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

3. เปลี่ยนผู้บริหาร
บ่อยครั้ง ท าให้นโยบาย
และกิจกรรมต่างๆ ไม่
ขับเคลื่อน 

4. จัดกิจกรรมบ่อย ไดร้ับ
ความสนใจจากประชาชน
เป็นอย่างด ี

 4. การพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจาก
ต่างชาติ 

4. ขาดการ
สนับสนุนจากรัฐบาลใน
ส่วนของการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง 

5. เปิดให้บริการใหเ้ข้าชม
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 5. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป 

 

   
จากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT) ของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่ง ได้น าผลการวิเคราะห์มาก าหนด    

กลยุทธ์ในการบริหารพิพิธภณัฑ์ไดด้ังนี ้
 1. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ไม่มีนโยบายการเกบ็ค่าเข้าชม วัตถุประสงค์เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีหน้าที่การให้บริการสาธารณะในเรื่ององค์ความรู ้ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้านศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีทอ้งถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาก าไร ตามค าจ ากดั
ความของสภาการพิพิธภัณฑส์ถานระหว่างประเทศ หรือ ICOM (International Council of Museum) จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้บริการแกส่ังคม ค าจ ากัดความของ ICOM และนโยบายกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับทฤษฎีของ พงศ์สัณห์           
ศรีสมทรัพย์ (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 4) ได้อธิบายว่า “องค์การที่ไม่แสวงหาก าไร (Non – Profit 
Organization) องค์การประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน บริการสังคมเป็นสินค้าหรือบริการ
สาธารณะ (Public Goods)”  

2. การจัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่อง 
  2.1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยจัดแสดงภายในอาคารโรงเรยีนสุวรรณารามวิทยาคม 
น าเสนอเรื่องเล่าในรูปแบบของวิชาการโดยการจดัแสดงภาพถ่ายและภาพจ าลองเหตุการณต์ั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
การกอบกู้เอกราช การสถาปนากรุงธนบุรี จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ การจัดแสดงวัตถสุิ่งของจ าลองทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่บอกเลา่เรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีต วัตถุประสงค์ในการจดัแสดงเพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
เกิดความรู้สึกภาคภมูิใจความมเีอกราชของชาติ และความเสียสละของบรรพชน   
  2.2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าจัดแสดงใต้ศาลาการเปรยีญภายในวดัสุทธาวาส 
น าเสนอเรื่องเล่าในรูปแบบพิพิธภณัฑ์แบบมีชีวิต การจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ สิ่งของต่างๆ ท่ีจดัแสดงเป็นของ
จริงทั้งหมด โดยวัตถุบางช้ินผู้เข้าชมสามารถสมัผสัและหยิบจับขึ้นมาดูได้ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ยังสื่อให้เห็น
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ภาพการประกอบอาชีพการท าขนมไทยโบราณ การใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนตรอกข้าวเม่า วัตถุประสงค์ในการจัด
แสดงเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจความมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น การน าความรู้จาก
อดีตมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 2.3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การเดินเท้าเล่าเรื่อง เดินทอดน่อง ท่องวัฒนธรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้และการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง กิจกรรมตามโครงการเป็น
กระบวนการหนึ่งท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบรูณาการด้านพิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน หันมาให้ความส าคัญและตระหนัก
ถึงความเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกัน 

 2.4. ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดท าแผ่นพับ 
2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ประกาศ
ทางเว็บไซด์และประชาสัมพันธผ์่านทาง Facebook  เผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมผลิตภณัฑ์ของ
ดีในชุมชนส่งเสรมิให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งมหานคร 

 2.5. กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ ค่าใช้จ่าย 
สาธารณูปโภค รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า การจดัฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เป็นการ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร  

3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
ส านักงานเขตบางกอกน้อยและส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วางแผนจัดกิจกรรม การด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย และพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า วัตถุประสงค์
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้ และเป็นการส่งเสรมิงานดา้นวัฒนธรรม โดยหน่วยงานภาครฐัร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน   

4. การควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าปัญหา

อุปสรรคมาปรับปรุงในการบรหิารจัดการ และประสานงานกับฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขต
บางกอกนอ้ย ติดตามและสั่งการฝา่ยพัฒนาชุมชนฯ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและนโยบาย ตลอดจน
ติดตามเพื่อสรุปยอดสถิติจ านวนของนักท่องเที่ยว ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกนอ้ย และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ ตามสายการบังคับบัญชา
ตามล าดับ 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการที่ให้ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์โดย ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2561, หน้า 1)  รวบรวม
กระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เพื่อผลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 
แห่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เป็นวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยทั้ง 2 แห่ง เป็นการน าผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่างๆ      
ทั้งภายนอกและภายในพิพิธภัณฑน์ ามาจัดท าแผนกลยุทธ์  

2. การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแผนงาน เช่น การจดัสรรงบประมาณ การจดันิทรรศการ การ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบจัดท าแผน่พับ การประกาศลงเว็บไซด์และ Facebook การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ ตลอดจนการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่มพนูองค์ความรู้ 

3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิเป็นการน าแผนงานของส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส านักงานเขต
บางกอกน้อย การด าเนินการจัดกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ น าไปปฏิบตัิเพื่อให้เกิดผลของการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย พันธกิจ วิสยัทัศน์ของกรุงเทพมหานคร   
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4. การควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดกิจกรรม การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทาง
หรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารส านักงานเขตบางกอกน้อย และส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินงานท่ีเหมาะสมทีสุ่ดและบรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในขณะเดยีวกันพิพิธภัณฑล์ูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ช้ันน าระดับโลก มีการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยวิสัยทัศน์ของลูฟร์คือ พิพิธภัณฑ์มรดกโลกท่ีโดดเด่น พิพิธภณัฑล์ูฟเป็นองค์กรที่
เก่าแก่ท่ีมุ่งก้าวไปสู่อนาคต การก าหนดแผนงานแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนมีนโยบายด้วยการใหห้น่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาเป็นพันธมิตรโดยพิพิธภณัฑ์ลูฟร์เปิดโอกาสให้นิติบุคคล ประชาชน และองค์กรต่างๆ 
สนับสนุนโครงการผ่านทางกองทุนลูฟร์ จุดเน้นยุทธศาสตร์ของพิพิธภัณฑล์ูฟคือ การจัดแสดงงานสะสม งานศิลปะ 
ของยุคโบราณ และงานศลิปะอิสลาม เนื่องจากพิพิธภัณฑล์ูฟร์เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุของพระราชวงศ์
ฝรั่งเศสและเป็นพระราชวังพร้อมมีประวัตศิาสตร์อย่างยาวนาน การประชาสัมพันธ์ของลูฟร์ เผยแพรโ่ดยสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อโสตทัศน์ ตลอดจนการจดักิจกรรมทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ให้กับผูเ้ขา้ชมด้วย
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เล็งเห็นว่าวัฒนธรรมและอารยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคญัจึงไดม้ีการจดันิทรรศการขึ้นใน
ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ แคนาดา (เกตุชพรรณ์ ค าพุฒ, หน้า 79, 
ม.ป.ป.) 

จะเห็นได้ว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย หรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑล์ูฟร์ พิพิธภณัฑ์ช้ันน าของโลก    
มีการด าเนินงานโดยการจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นหลัก เพื่อให้พิพิธภณัฑ์เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงพร้อมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีส่ าคญัให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการ และการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ไดส้อดคล้องกับแนวคิดของ Pearec II and Robinson (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 
32) ได้อธิบายว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง วิธีการปฏิบัตเิพื่อให้บรรลตุาม 
พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมายขององค์การ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและขดีความสามารถขององค์การ การวิเคราะห์
ทางเลือก การก าหนดแผนระยะยาว การพัฒนาแผนปฏิบตัิประจ าป ีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์
องค์การ” 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคดิแหล่งเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ านวน 25 แห่ง โดยส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โอนภารกิจการบริหารจัดการใหส้ านักงานเขตที่มีพิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ของพื้นที่รับผิดชอบ และสั่งการใหส้ านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานให้ค าแนะน าปรึกษา 
และตดิตามการรายงานสถติิจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจากส านักงานเขต ปัจจบุันส านักงาน
เขตบางกอกน้อย มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ านวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑท์้องถิ่นเขตบางกอกน้อย จัดแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคารโรงเรยีนสุวรรณารามวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ผู้อ านวยการส านักงานเขต
บางกอกน้อยมีอ านาจหน้าท่ีสั่งการให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ด าเนินการในเรื่องการของบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค การด าเนินการสรรหาคดัเลือกเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภณัฑ์
ท้องถิ่นแห่งละ 2 คน การเผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการจัดท าแผ่นพับ 2 
ภาษา คือ ภาษาไทยและอังกฤษ การแนะน าการให้ค าปรึกษาเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการจดัประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซด์และทาง Facebook และการสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคญัของ
พิพิธภัณฑ์ท้องซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู ้แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของชุมชน การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 
แห่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 4) ให้ความหมาย
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องค์การว่า “การรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแตส่องคนขึ้นไป มีการก าหนดโครงสร้างในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประสานงานร่วมกัน โดยมีการบรหิารจัดการทรัพยากร เช่น ทรัพยากรมนุษย์(Human Resource) งบประมาณ 
(Monetary) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และเทคโนโลยี (Technology) การน าการบริหารจัดการที่ดีหรอืธรรมา     
ภิบาลมาใช้ในองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันได้แก่ การ
คืนคุณค่าสู่สังคม การจัดหาการบริการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม การผลิตสินค้าหรือบริการที่มคีุณภาพ ซึ่งจะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ” และสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ สุจารยี์ จรัสด้วง (2552) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
การบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการพิพิธภัณฑท์้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครไดร้ับการวางแผนงานและก าหนดนโยบายโดยส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แต่ภายหลังจากการโอนภารกิจในการด าเนินงานใหส้ านักงานเขตของแต่ละพื้นท่ี
ปกครองเป็นผู้บริหารจดัการและก าหนดแผนในการด าเนินงาน การบริหารจดัการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่ฝั่งพระนคร ได้แก่ เขตวังทองหลาง และเขตพญาไท ยังคงยดึรูปแบบและกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการจากส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นส าคญั  

 จากการศึกษาผู้วจิัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขต
บางกอกน้อย และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
อาคารสถานท่ีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารของ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาและพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าจัดแสดงใต้ศาลาการ
เปรียญภายในวัดสุทธาวาส ป้ายแสดงการมตีัวตนของสถานท่ี ไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การประชาสัมพันธ์ในการจัดกจิกรรมการจัดแสดงวัตถุสิ่งของภายในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ่น 
เนื่องจากนโยบายโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นไม่ใช่นโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร นโยบายเกีย่วกบัพิพิธภัณฑ์เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นเพียงการสื่อเรื่องราวทางองค์ความรู้ไม่ใช่การสื่อเรื่องราวดา้นการใช้ชีวิต 
ดังนั้นนโยบายการให้ความส าคัญจึงน้อย ส่งผลให้การของบประมาณสนับสนุนท าได้ยาก รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครพิพิธภณัฑไ์ม่มีความมัน่คงในอาชีพเนื่องจากได้รับค่าจ้างในการดูแลพิพิธภณัฑ์เป็นรายวัน การเปลีย่น
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครบ่อยครั้งท าให้โครงการและนโยบายตา่งๆ ไม่ต่อเนื่องหรือล่าช้า มผีลกระทบต่อการบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นท าให้ระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ตระหนักถึงความ
เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และการให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ประชาชน ยังไม่
มากการด าเนินกิจกรรมบางครั้งจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเมา่ สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ ปฐมพร สงวนแก้ว 
(2557) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก  ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้การบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกของกรุงเทพมหานครส่งผลดีท าใหพ้ิพิธภัณฑช์าวบางกอกได้รับงบประมาณสนบัสนุนด้านการ
จ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และมีงบประมาณส าหรับการจดักิจกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและส าคัญต่อ
การพัฒนาพิพิธภัณฑฯ์ แต่ต่อมาได้ถูกตัดงบไปในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมา การบริหารงาน การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ระบบราชการและที่ส าคญัส านักงานเขตบางรักยังไม่ตระหนักและเขา้ใจถึงงานพิพิธภัณฑ์เท่าที่ควร เนือ่งจากภารกิจ
ของเขตบางรักมีมาก นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ นวลลออ พ่ึงพรหม (2551) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ เรือ่ง การบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑ์ศลิปะ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศลิป ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป ไดม้ีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ มาตามล าดับ ซึ่งเป็นไปค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากปัญหา
ระบบการบริหารภายในด้านงบประมาณด าเนินการที่มีจ ากดั บุคลากรไมเ่พียงพอ อารียา บุญทวี (2556) ได้วิจัย 
เรื่อง การพัฒนาการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า จุดอ่อน คือ ขาดบุคลากรที่ให้บริการ ได้แก่ ผู้ดแูลพิพิธภัณฑ์ 
ภัณฑารักษ์ การจดัเก็บข้อมลูยังไมเ่ป็นระบบ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ อุปสรรค คือ ขาดงบประมาณในการ
ประชาสมัพันธ์ ระบบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ยังไมม่ีคณะบุคลากรให้บริการน าชมพิพิธภัณฑ์ และมนัญญา 
นวลศรี (2552) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่ง



- 14 - 
 

 

เรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ยังมีปญัหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บุคลากรไม่มีความรูเ้กี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แต่การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและอัธยาศัยดีพร้อมต้อนรับประชาชนท้ังชาวไทยและต่างชาติ     
มีผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน้อยขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมที่จดัไม่มีความหลากหลาย รัฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังขาดความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเนื่องจากคนในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงคณุค่าและความ
เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นยังขาดการดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรมีวิสยัทัศน์ เช่น การส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย การสนบัสนุน
งบประมาณให้เพียงพอต่อการบรหิารพิพิธภัณฑ์ การประชาสัมพันธใ์ห้ความส าคญัของแหล่งเรยีนรู้แกป่ระชาชนใน
ชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรูม้ากขึ้น ควรมีการ
ประเมินผลและติดตามผลการจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

 ความส าเร็จของการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งคือ มีจุดเด่นท าใหเ้ป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางโดยผู้วิจัยพบว่า เรื่องราวของการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยและ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นแหล่งเรียนรู้ไว้ให้บริการแก่สาธารณชนโดยไมม่ีค่าใช้จ่ายในการเก็บค่า 
เข้าชม มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ และการน าเสนอผลงานทางวชิาการเรื่องเลา่
ประวัติศาสตร์ ประวตัิบุคคลส าคญัของย่านบางกอกน้อย วิถีชีวิตผู้คนในอดีต ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่าน
ภาพถา่ยและสิ่งของจ าลองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การหล่อพระพุทธรูปจ าลอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอก
ข้าวเม่า น าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชน การจัดแสดงเรื่องเล่าเน้นการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ท่ีเป็น
ของจริง  ซึ่งวัตถุที่จัดแสดงบางช้ินสามารถจับต้องได้ การจัดกจิกรรมพิเศษในวันส าคัญทั้งในและนอกพิพิธภัณฑ์ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังในพื้นที่นอกพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน สื่อรายการโทรทัศน์ และไดร้ับความสนใจจาก
ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตบางกอกน้อยเป็นเส้นทางที่น่าสนใจเส้นทางหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
เพราะมีประวตัิศาสตร์ที่ยาวนาน และมสีถานท่ีส าคญัๆ ทางประวัตศิาสตร์มากมาย อาทิ วัดสุวรรณาราม วัดระฆัง 
โฆสติาราม วังหลัง ร.พ.ศิรริาช สถานีรถไฟบางกอกน้อยซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นฐานที่ตั้ง
การบัญชาการ วิทยากรน าชมและเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภณัฑ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้อย่างประทับใจแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม และเขตบางกอกน้อยมีผลิตภณัฑ์ที่เป็นสินค้า OTOP ของดีของ
ชุมชน เช่น ขันลงหิน ข้าวเม่าโบราณ มะตูมเชื่อม  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผู้วจิัยขอน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบรหิารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้แกเ่ยาวชน ประชาชน และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญทางวัฒนธรรม ดังนี ้
 1. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยการให้งบประมาณสนับสนุนร่วมกบั
องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ  
 2. ด้วยพฤติกรรมของคนไทยมักไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ประเพณีศลิปวัฒนธรรม รัฐบาลจึง
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคณุค่าของวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
เช่น สนับสนุนกิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ งานประเพณตี่างๆ ตั้งแตร่ะดับประเทศ จนถึงระดับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน 
 3. การจัดนิทรรศการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัตศิาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม ควรสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อรองรับยุคการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 
 4. หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จูงใจในเรื่องต่างๆ เชน่ 
การจัดให้มีกจิกรรมที่หลากหลาย การให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เห็นคณุค่าของการมีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรยีนรู้
ของชุมชน 
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 5. การประชาสมัพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง โดยการอัพเดทข้อมูลขา่วสารใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง และการให้
ความส าคญัในเรื่องเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขาง 
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 6. การจัดการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดา้นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง  

7. การแก้ไขข้อกฎหมายในเรื่อง อาสาสมัครพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นให้ไดร้บัการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าหรือ
ข้าราชการ เพื่อให้ไดร้ับเงินเดือนประจ าและเป็นการสร้างขวัญก าลงัใจความมีอาชีพท่ีมั่นคงของบุคลากร 
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