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Abstract 
 

 

 The development of a form of administration for local community museums 

promoting life-long learning, the objectives of which are as follows 1) to study the 

problems, needs and good practice of operating local museums; 2) to develop a form 

of administration for the learning centers in local communities or local museums; 

and (3) to evaluate the form of administration for local community museums. The 

research and development users with mixed method. The field data collection was 

carried out by using a questionnaire and an interview script as tools.  

The findings of the research pointed out that the problems with local 

museums include management structure, budget management, plans for activities, 

participation to the construction of local curricula, the participation of activity 

leaders, museum networks, investigation of the histories of the local neighborhood, 

the presentation of information, display, leisure space services, knowledge of 

service works and public relations. In addition, concerning the urgent need for 

problem solving, it was discovered that the most urgent aspects are as follows : 

budget management, plans for activities, personnel management plans, the 

determination of the local curricula, network of museums, materials, organization 

of contents by the museums, development for personnel  museums, an investigation 

of the histories of the local neighborhood, souvenir shops, public relations, 

materials for promoting  learning and the knowledge of marketing and services. 

 The form of the administration of local museums to promote life-long 

learning was a workshop for sixteen museums from four regions, which has passed 

the assessment and received approval from nine experts. It was discovered that the 

administration of local museums consisted of four dimensions and eighteen 

components. The first dimension was the management of structure and plans the 

components of which were : 1) goals, objectives and the commitment of the 

operation of museums; 2) management structure; and 3) annual operational plans. 

The second dimension was the management of participation, the components of 

which were 1) participation by community members, 2) participation by 

educational institutes, 3) internal and external networks, and 4) local activity 
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การออกแบบการจัดแสดงส่ิงสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน คือ การนําความรู้ของคนในท้องถ่ินเป็น

ตัวนํา สามารถส่ือสารกับคนในท้องถ่ิน โดยการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องเกิดจากความต้องการภายใน

ของคนท้องถ่ินซ่ึงเนื้อหาในการจัดแสดงเป็นเรื่องท่ีต้องเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ินเน้นที่เนื้อหาใน

เรื่องประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรมท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องส่ิงของ

ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีราคาแพง มากกว่าเน้ือหา ทําให้มาตรการในการรักษาป้องกัน ทําให้เสีย

ค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการสงวนรักษาทั้งทรัพยากรด้านกําลังคนและงบประมาณ จุดอ่อนหน่ึงที่

พิพิธภัณฑ์เน้นเพียงเรื่องศิลปวัตถุทําให้คนสนใจเพียงแค่ช่วงเวลาหน่ึงแล้วก็หายไปในที่สุดก็ดํารงอยู่

มิได้นาน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551: 19-20) ซ่ึงการส่ือสารงานพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นการจัดแสดงผ่าน

การเล่าเรื่องท่ีมีเนื้อหาทางราชการ บางครั้งเมื่อเยาวชนหรือเด็กเรียนรู้ก็จะเป็นการใช้ภาษาท่ีเข้าใจ

ยากหรือมีเนื้อหาที่มากเกิน บางครั้งนิทรรศการเยาวชนไม่มีพ้ืนฐานความรู้มาก่อนการนําหลักการ

บริหารจัดการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติ ให้คนไทยได้รับการเรียนรู้

ตลอดชีวิตจากพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้  

ซ่ึงศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน SPRS Model for Community Local Museum 

to Promote Lifelong Learning  ประกอบด้วย 4 มิติ 18 องค์ประกอบดังนี้ 

มิติที่ 1  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างและแผนงาน  (S: Structure and planning 

Management)  มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์  2) โครงสร้างการบริหารการจัดการ  3) แผนในการ

ดําเนินกิจกรรมรายปี 

มิติที่ 2  การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม  (P : Participation Management) 

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  2) การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา/

หน่วยงาน  3) เครือข่ายภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์  4) ผู้นําทํากิจกรรมในท้องถ่ิน 

มิติที่ 3  การบริหารจัดการด้านทรพัยากร  (R : Resource Management)  มี 6 

องค์ประกอบ  ได้แก่  1) การบริหารจัดการงานบุคลากร  2) การบริหารจัดการงบประมาณ  3) การ
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1.2 โครงสร้างการบริหาร  

การกําหนดหน้าที่ในความรับผิดชอบในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน แบ่งได้เป็น 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย บุคลากรในการดําเนินงาน

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ข้ึนอยู่กับขนาดของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของแต่ละชุมชน หากมีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

ก็สามารถในการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบได้เป็นฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือให้งานพิพิธภัณฑ์นั้นดําเนินไป

อย่างคล่องตัว โครงสร้างในการบริหารน้ันข้ึนอยู่กับขนาดของพิพิธภัณฑ์ที่จัดต้ัง เนื่องจากพิพิธภัณฑ์

ขนาดเล็กก็จะสามารถมีคณะทํางานโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายงาน ซ่ึงจะคอยดูแลโดยภาพรวมและสามารถ

ในการดําเนินงานได้ทุกฝ่าย ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ก็จะสามารถแบ่งฝ่ายงานรับผิดชอบออกเป็น

ฝ่ายๆ แต่ถ้าพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุสําคัญอาจจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนตามโครงสร้างในการ 

ดูแลรักษา  ดูแลความปลอดภัยและเวรในการรักษาโบราณวัตถุ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์จันเสน  

มีประธานเป็นท่านพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ และนายอําเภอตาคลี  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็น

หน่วยงานราชการในอําเภอตาคลี และมีแบ่งการทํางานออกเป็นฝ่ายงานดังนี้  ฝ่ายภัณฑารักษ์  

ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ฝ่ายของที่ระลึก  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายเลขานุการ 

ซ่ึงหน้าที่ความรับผิดชอบและดําเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน  

1.3 แผนงานพิพิธภัณฑท้์องถ่ิน 

แผนงาน กําหนดแผนดําเนินกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะดําเนินกิจกรรมโดยมีการ

วางแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ซ่ึงแผนงานน้ันอาจจะเป็นแผนระยะส้ันหรือแผนงาน

ระยะยาวข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่แต่ละพิพิธภัณฑ์จะสร้างสรรค์ข้ึน เป็นการกําหนดตารางวันเวลาทําการ

ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้กรรมการพิพิธภัณฑ์ได้มีการวางแผนร่วมกัน 

แผนงานในการดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์นั้นจะต้องมีการวางแผนให้มีความสอดคล้อง

กับประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถ่ิน โดยการดําเนินกิจกรรมแทรกความเป็นเอกลักษณ์  

ความเช่ือ วัฒนธรรม สอดคล้องกับงานประจําปี หรือประเพณีสําคัญๆ ของท้องถ่ิน เชื่อมโยงและ 

บอกเล่าสู่วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ อาจจัดเป็นนิทรรศการช่ัวคราวหมุนเวียนเป็น

เรื่องราวในแต่ละเดือน  ตัวอย่างเช่น  ประเพณีบุญมหาชาติ ในพิพิธภณัฑ์ก็จัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวกับงาน

บุญมหาชาติที่ค้นพบในอดีต เครื่องทําขนมโบราณ ที่เคยใช้ในอดีตของงานเทศมหาชาติของชุมชน 
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การดําเนินการการมีส่วนร่วม แนวคิดในการเห็นคุณค่าของทุกคน ซ่ึงทุกคนในชุมชน 

มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  โดยให้ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้องถ่ิน 

นักวิชาการ เด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เข้ามาร่วมทํากิจกรรม บุคคลเหล่านี้มีส่วนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ในองค์ความรู้ที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม ซ่ึงสถานท่ีที่ทุกคนสามารถมามีส่วนร่วม

คือสถานท่ีที่เป็นสาธารณะไม่เป็นชองคนใดคนหน่ึง 

2.2 การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา / หน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในท้องถ่ิน เป็นการมีส่วนร่วมการ 

เข้ามาร่วมมือของหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

ในชุมชนให้เห็นความสําคัญ เป็นการจัดการศึกษาในระบบและเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ให้ความร่วมมือให้ความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางโบราณสถาน     

การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา ถือว่าเป็นส่ิงสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซ่ึงถ้า

สถาบันการศึกษาในชุมชนให้ความสนใจในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะทําให้งานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถ

ดําเนินงานได้คล่องตัวข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิชาการ การดึงการมีส่วนร่วมของ ครู อาจารย์ 

นักวิชาการมหาวิทยาลัยที่อยู่ในชุมชนเข้ามาดําเนินงานพิพิธภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น โรงเรียน กศน. 

มหาวิทยาลัย หน่วยงาน เข้ามาจัดหลักสูตรร่วมกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยดึงความเช่ือมโยงระหว่าง

รายวิชา และทรัพยากรทางวัฒนธรรม การเรียนรู้เรื่องเครื่องทองเหลือง บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ข้ึนอยู่

กับพิพิธภัณฑ์ที่มีองค์ความรู้ในแต่ละท้องถ่ิน 

2.3 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายในและภายนอกชุมชน 

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน เป็นเครือข่ายที่เกิดข้ึนภายในชุมชน เชื่อมโยงกับความรู้

ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ กับวิถีชีวิตจริงในการดําเนินกิจกรรมอยู่ รวมถึงสภาพจริงของการ

ดํารงชีวิตของตนในชุมชน การสาธิต การบรรยายความรู้ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับนิทรรศการท่ีจัด

แสดงส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสของจริงได้ลงมือทํา  
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เครือข่ายภายนอกชุมชน เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนภายนอกท่ีเชื่อมต่อกันในแนวคิดและการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ร่วมกันเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมตัวกันเพ่ืออุดมการณ์และผลประโยชน์

ร่วมกัน ทํางานร่วมกันเพ่ือการอนุรักษ์ เป็นภาคีเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ในการทํางานพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินแลกเปล่ียนประสบการณ์   

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน เชื่อมโยงองค์ความรู้ในการจัดนิทรรศการกับการวิถีชีวิต

จริงกับคนในชุมชนท้องถ่ินให้ผู้เข้าชมได้ชม ได้สัมผัสของจริง ได้ลงมือทํา ได้สนทนา ได้เรียนรู้จาก 

ของจริงกับส่ิงท่ีจัดแสดง บางส่ิงอาจเปล่ียนแปลงไปจากภูมิปัญญาหรือส่ิงของท่ีมีการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์ ทั้งเรื่องของเครื่องมือท่ีใช้ในอดีต อาชีพ การเกษตร อาหาร ขนม การแสดง เกิดการเรียนรู้

จริง ความบันเทิง ศิลปะการแสดงที่เกิดจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ิน  

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายนอกชุมชน คนนอกชุมชนจะเป็นการร่วมมือกันในแนวทางในการ

พัฒนาส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินร่วมกัน เช่น เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ภาคเหนือ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินภาคใต้ มีการรวมตัวกันของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ

แลกเปลี่ยนสนับสนุน ความรู้ทางวิชาการการจัดการพิพิธภัณฑ์ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย โดยการร่วมตัว มูลนิธิต่างๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

2.4 ผู้นําทํากิจกรรมในท้องถ่ิน 

ผู้นําทํากิจกรรมในท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้นต้องมีผู้นําในการดําเนินกิจกรรม อาจไม่ได้

เป็นคนเดียวกับประธานในการดูแลพิพิธภัณฑ์ก็เป็นได้ โดยผู้นําทํากิจกรรมเป็นผู้ที่มีความสามารถ 

ในการนําการมีส่วนร่วม ผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติการตามแผน ในการคิดหรือปฏิบัติกิจกรรม 

ผู้นําทํากิจกรรมเป็นบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานในการประสานความร่วมมือ 

ความต้องการ แผนงานในการลงปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจในการทํางานของชุมชน 

สามารถประสานกับทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วม จัดการในส่วนของทรัพยากร กิจกรรมและ

บริหารจัดการงบประมาณให้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน จัดการประชุม เตรียมงาน ดึงการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน จัดการของเครือข่าย และส่ิงสําคัญคือการถ่ายทอดถ้าผู้นําไม่อยู่ต้องมีตัวแทน

เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีความยั่งยืนให้มีการสืบทอดสืบสานงานต่อ 
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บุคลากรพิพิธภัณฑ์ ก่อนลงไปสู่การจัดแสดง ตัวอย่าง เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร

ทํางานพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวตํานานท้องถ่ิน เกี่ยวกับภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ การฝึกอบรม

การหอผ้าห่อคัมภีร์ การเขียนตัวอักษรธรรม มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร 

3.2 การบรหิารจัดการงบประมาณ 

การจัดการด้านงบประมาณ พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรแต่การจัดการใน

การบริหารงานน้ันล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา  บางพิพิธภัณฑ์ประสบปัญหาในเรื่องของ

งบประมาณ ซ่ึงในการเปิดพิพิธภัณฑ์นั้นล้วนแต่มีค่าใช้จ่าย ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าบุคลากร ค่าบํารุงรักษา 

ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดแสดง  ค่าใช้จ่ายของการอนุรักษ์  งานประชาสัมพันธ์ ซ่ึงการบริหาร

จัดการควรมีแผนงานในการใช้งบประมาณ คือ การหาแหล่งทุนในการสนับสนุนกิจกรรม การบริหาร

งบประมาณแผนในการลงทุน และแผนการบํารุงรักษา รวมถึงแผนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรต่างๆ 

การจัดการด้านงบประมาณ ในการระดมทุนให้ได้งบในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ิน สามารถดึงการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ินร่วมแรงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ผ่านกิจกรรม เช่น การทอดผ้าป่าเพ่ือการบํารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม เป็นการระดมทุนอย่างหนึ่ง

ของท้องถ่ิน การจัดการเกี่ยวกับส่ิงของท่ีมีความสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์ เช่น การจําหน่ายเสื้อที่มี

ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ออกมาจําหน่ายเพ่ือระดมทุน หรือจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการ

กุศล จัดงานเทศการประจําปี การเดินวิ่งการกุศลเพ่ือระดมทุน หรือแม้แต่การรับบริจาคต่างๆ การ

เขียนเสนอโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเม่ือพิพิธภัณฑ์มีเงินทุนแล้วจะต้องวางแผนในการใช้เงิน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน นอกจากนั้นยังสามารถในการเปิดพ้ืนที่ในจําหน่ายของที่ระลึก

ในห้องสุดท้ายในการเยี่ยมชม  

3.3 การจัดการด้านการดูแลรักษา และอนุรักษ์ ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากร

โบราณคดี    

ทรัพยากรวัฒนธรรม (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2548 : 20) คือ ทรัพยากรโบราณคดี  ทาง

ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทั้งทรัพยากรทางโบราณคดี และ
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ทรัพยากรท่ีเป็นวัตถุทางชาติพันธุ์  ได้แก่ ทรัพยากรเชิงนามธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา วรรณกรรม 

ดนตรี การละเล่น การแสดง ปรัมปราคติ นิทาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนพิธี 

พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ ระเบียบข้อห้าม  

ทรัพยากรโบราณคดี คือ วัฒนธรรมท่ีสามารถจับต้องได้ สถานที่ ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงรวมถึง

วัตถุที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ ในอดีตทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงสมามารถนํามาจัดการให้เกิดประโยชน์

ในการดํารงชีวิตแก่คนในยุคปัจจุบัน  ได้แก่ 1) แหล่งโบราณคดี สถานท่ีคนในอดีตเข้าไปทํากิจกรรม

ต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีเพาะปลูก คอกสัตว์ เหมืองแร่โบราณ สุสานฝังศพ  2) โบราณสถาน ส่ิงก่อสร้างที่ทํา

ด้วยวัสดุต่างๆ ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  3) โบราณวัตถุ ส่ิงของ วัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้  

ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

การจัดการทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรทางด้านโบราณคดี คือ กระบวนการ

ให้ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากรโบราณคดีให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนในท้องถ่ินเจ้าของ

ถ่ินกําเนิด ด้วยการปลูกจิตสํานักและการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และถ่ายทอดความรู้ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน พบทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรโบราณคดี เป็นจํานวนมาก  

มีเรื่องราวเกี่ยวกับ วิธีชีวิต ภูมิปัญญา ควรมีการจัดการลงทะเบียนพิพิธภัณฑ์ จัดทํารายละเอียด 

หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรโบราณคดี เรื่องราวต่างๆ จดบันทึกที่

ถูกต้องสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลอ้าอิงทางวิชาการ เน้น การสืบค้นข้อมูล การบันทึก การตรวจสอบความ

ถูกต้อง การอนุรักษ์ การเผยแพร่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของในท้องถ่ิน ให้เรียนรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์

ของตน ซ่ึงหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ คือ การรวบรวม  การตรวจสอบ  การทําหลักฐาน  การสงวนรักษา 

การจัดแสดง การให้การศึกษา การให้การศึกษาแก่ประชาชน (Douglas A. Allan, 1960 : 14-26) 

การดูแลรักษา การเก็บรักษาวัตถุที่เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ จะต้องมีการบันทึกจด

ลงทะเบียน การดูแลและอนุรักษ์ให้ถูกวิธีในการดูและรักษา วัตถุอันมีค่า ต้องมีความปลอดภัย และ 

มีการตรวจสอบทะเบียนในการเก็บรักษาทวนทะเบียนวัสดุ มีการจัดการให้เป็นระเบียบ บันทึกภาพ

และเก็บข้อมูลจัดทําบันชีรายการวัตถุ และกําหนดจุดเด่นของศิลปวัตถุ และเอกลักษณ์ของวัตถุ 

กําหนดหมวดหมู่และเน้ือหา 
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การอนุรักษ์ประเพณี เป็นการอนุรักษ์ประเพณีดังเดิม กระบวนการท่ีชุมชนในอดีตได้ถือ

ประปฏิบัติมีการรวบรวมภาพเก่า และทําการจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน เก็บหลักฐาน

ร่องรอย สอบถามจากผู้สูงอายุ 

3.4 สถานท่ี ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์  

สถานท่ี เป็นที่ ต้ังตัวพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซ่ึงเป็นของชุมชน ซ่ึงจะต้องมีความเป็นพ้ืนที่

สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ได้ทุกคน ซ่ึงสถานที่อาจจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้จากบริเวณที่มี

คุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นพ้ืนที่สร้างการมีส่วนร่วม นอกจากน้ันยังต้องวางแผนในเร่ืองของการจัด

แสดงพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ของคนในชุมชน สามารถมาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ

ชุมชนเกิดการเรียนรู้ปรึกษาหารือ 

อาคารเป็นพ้ืนที่ต้ังแต่การจัดต้ัง พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์  

ซ่ึงจะต้องมีสภาพท่ีมีความแข็งแรง ความมั่นคง ถาวร สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 

วางแผนเรื่องห้องต่างๆ ในการจัดแสดง และความปลอดภัยในการเก็บรักษา 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัวอาคารต้องมีความมั่นคง ดูศักยภาพของพ้ืนที่ ระบบสาธารณูปโภค  

ทางเข้าออกในการจัดกิจกรรม พ้ืนท่ีในการรองรับคน และความม่ันคงแข็งแรง หลังคามีความคงทน 

บางแห่งใช้อาคารเก่ามาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ก็ต้องมีการวางแผน การขยายปรับปรุงหรือ ต่อเติม

อาคาร วางแผนเรื่องห้องต่างๆ ในการจัดแสดง และความปลอดภัยในการเก็บรักษา เรื่องของไฟไหม้ 

น้ําท่วม บางแห่งมีศิลปวัตถุลํ้าค่าควรมีการประกันวัตถุ 

3.5 สื่อ วัสดุ เทคโนโลยี 

ส่ือ วัสดุ เทคโนโลยี คือ การใช้ส่ือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดแสดงให้มีความน่าสนใจ

การใช้ เสียงในการบรรยายตามบอร์ดนิทรรศการ การใช้แสงส่องสว่างวัตถุ การจําลองวัตถุ การจัด

แสดงส่ิงของแบบเสมือนจริง ให้มีความโดดเด่น การจัดโดยใช้ส่ือที่อยู่ในท้องถ่ินที่มีความเหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีส่ือสมัยใหม่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้    
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วันสําคัญทางศาสนา เช่น  การทําบุญข้าวจ่ี  กิจกรรมสาธิตการทําข้าวจ่ี ให้นักเรียนหรือผู้เข้าชม 

ได้ลองทําข้าวจ่ี และในเดือนหกทําบุญบ้ังไฟ เชื่อมโยงความเช่ือในท้องถ่ินกับนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

ในเรื่องพญาแถน สาธิตและจัดแสดงการทําบ้ังไฟภูมิปัญญาของคนในจังหวัดยโสธร นอกจากน้ัน

กิจกรรมยังสามารถมีได้หลากหลายตามเพศ และวัย  

การจัดกิจกรรมผ่านการลงมือทําด้วยตนเอง เช่น การทําตุงเพ่ือถวายพระด้วยตนเอง  

ในความเชื่อของคนภาคเหนือ เป็นการอนุรักษ์ความรู้ปราชญ์ผู้ทําตุง ในภาคเหนือแล้ว ได้ลงมือทําตุง

เพ่ือเป็นพุทธบูชา เกิดการเรียนรู้การทําตุง ส่วนผู้สอนก็ได้ถ่ายทอดศิลปะการทําตุง 

การจัดกิจกรรมสาธิตการทําขนมโบราณ การจัดกิจกรรมสาธิตการทําว่าวโบราณบือรือมัส 

กิจกรรมสาธิตการป้ันดินให้เป็นภาชนะเครื่องใช้  เรียนรู้เรื่องการเผาภาชนะด้วยเตาเผาโบราณ  

การสาธิตเรื่องการเผาถ่านกว่าจะเป็นถ่านท่ีใช้มีกระบวนการอย่างไร  สาธิตการปักผ้าหน้าหมอนและ

ให้ลองลงมือปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนในแต่ละเดือนโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้บรรยาย 

4.2 บริการนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว และป้ายคําบรรยายเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

นิทรรศการถาวร เป็นนิทรรศการที่สร้างข้ึนเพ่ือเรื่องราวและเหตุการณ์ที่บอกเล่า บรรยาย 

เรื่องราว ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางโบราณคดี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยนิทรรศการน้ันมีระยะเวลาในการจัดที่ 5-10 ปีข้ึนไปใช้ระยะเวลานานกว่าจะมีแผนงานในการ

ปรับปรุงซ่ึงบางแห่งสร้างด้วยงบประมาณสูง จึงใช้เวลาในการเปล่ียนเป็นระยะยาวซึ่งในการทําข้อมูล

ต้องใช้การมีส่วนร่วมและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนักวิชาการและปราชญ์ในชุมชน  

นิทรรศการช่ัวคราว เป็นนิทรรศการหมุนเวียนสอดรับกับกิจกรรมการเรียนรู้และแผนงาน

ที่สอดคล้องกับกิจกรรมรายเดือนท่ีวางแผนข้ึนหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปแต่ละเดือนเพ่ือสร้างการ 

เข้ามาชมซํ้าตามปฏิทินกิจกรรม  จัดตามประเด็น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีประกอบ 

ใช้การสาธิต การจัดบรรยาย และเทคนิคในการนําเสนอ 



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า�
�

 

www.kpi.ac.th หน้า 19	

ป้ายคําบรรยาย เป็นป้ายบอกเล่าเรื่องราวของ ประกอบการจัดแสดงทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมทางโบราณคดี  มีขนาดพอเหมาะแสดงบอกช่ือ และรายละเอียดยุคสมัยและเวลา และการ

ค้นพบ ได้มาจากแหล่งใด  มีแสงสว่างช่วยในการเน้น 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นการวางแผน โครงสร้าง ตามจุดประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ 

ที่เป็นการวางแผนระยะยาวกําหนดแยกประเภทในการจัดแสดงเป็นหมวดหมู่เล่าเรื่องชุมชนท้องถ่ิน 

กําหนดแบ่งโซน แบ่งห้องตามขนาดของพิพิธภัณฑ์ เส้นทางในการเดินชมนิทรรศการ โดยเน้นการ 

มีส่วนร่วม นอกจากน้ันนิทรรศการชั่วคราวเป็นกิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมหรือปฏิทิน

กิจกรรมการเรียนรู้รายเดือนที่จัดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลาและป้ายคําบรรยายที่บอก

ประวัติความเป็นมา นทิรรศการเน้นการใช้ส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือเน้นความสนใจ 

4.3 บริการนํา ชมเส้นทางการนําชม / เส้นทางชมท้องถ่ิน 

บริการนําชม พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชม มัคคุเทศก์ นําชมในพิพิธภัณฑ์และชุมชน

เส้นทางการนําชม บุคลากรในท้องถ่ินที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ของต้นกําเนิดทรัพยากรวัฒนธรรม 

และทรัพยากรโบราณคดีที่มีความรู้กับถ่ินกําเนิดของทรัพยากรเป็นผู้ที่ให้การบริการนําชม มัคคุเทศก์

นําชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยจัดอบรมให้ความรู้รุ่นแรก โดยใช้กลยุทธ์ในการอบรมให้กับครู ผู้ใหญ่  

เข้ามามีส่วนร่วม ทํางานกับโรงเรียนในชุมชนท้องถ่ินก่อน และระยะท่ี 2 นํานักเรียนเข้ามาอบรม 

รับสมัครอาสาสมัครเข้ามาเข้าค่ายอบรมเป็นมัคคุเทศก์น้อย ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร

วัฒนธรรม ทรัพยากรโบราณคดี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปราชญ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับคนในท้องถ่ินรู้จัก

ท้องถ่ิน รู้จักตัวเอง และพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ โดยให้ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ 

จันเสน โครงการมัคคุเทศก์น้อย ผู้ที่สามารถนําชมพิพิธภัณฑ์เกิดการเรียนรู้ทั้งพิพิธภัณฑ์ด้วย

การศึกษาและสามารถอธิบายความรู้ในแต่ละตู้ได้ ซ่ึงการเรียนรู้ไม่ได้เกิดเพียงเด็ก ผู้ปกครองเรียนรู้

จากเด็ก ด้วย สําคัญ คือ พ่อแม่เข้าใจและให้ความสําคัญที่เด็กได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลายท่ีเข้ามา

เยี่ยมชม ซ่ึงในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการก็จะมีน้องๆ มัคคุเทศก์มาทําหน้าที่บรรยายนําชม 

เส้นทางการนําชม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เส้นทางเดินเข้าชมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หลังจากได้ชมนิทรรศการที่จัดแสดงได้เรียนรู้ของจริงไปตามหมู่บ้านเชื่อมโยงกับปราชญ์ชุมชน  
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน เป็นเมืองพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ 

มีชีวิตได้สัมผัสของจริง วิถีชีวิตจริง การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยการนําชม

ของคนในท้องถ่ินรวมถึงการบรรยายโดยคนในท้องถ่ินและต้นกําเนินของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จะมีโบราณวัตถุ ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ วิธีชีวิต ภูมิปัญญา ต้องมีการ

จัดการลงทะเบียนพิพิธภัณฑ์ จดทะเบียนทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากรโบราณคดี กําหนดเส้นทาง

นําชม ทําแผนท่ีเดินดินเส้นทางภาพวาดในชุมชน กิจกรรมที่ทําให้คนในท้องถ่ินรู้จักชุมชนของตนเอง

มากข้ึน รู้จักบ้านของปราชญ์ท้องถ่ิน บ้านท่ีทําขนมท้องถ่ิน ภูมิปัญญา ปราชญ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับ

ท้องถ่ิน รวมกันเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตทั้งชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์ ปราชญ์ คนในชุมชน เป็นผู้นําชม  

เป็นคนเล่าเรื่อง รู้จักชุมชนของตน เอกรักษ์ของชุมชน ตัวอย่างเช่น เส้นทางนําชม พิพิธภัณฑ์ชุมชน

เขายี่สาร หลังจากชมพิพิธภัณฑ์แล้วมีมัคคุเทศก์นําชมท้องถ่ินเรียนรู้กิจกรรมการเผาถ่าน ชมปราชญ์

ทํากระป๋องดักปูแสมท่ีทําจากกระป๋องนมจากปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้  จัดกิจกรรมสาธิตทําผ้า 

มัดย้อมจากสีธรรมชาติ ก็คือ จากพืชท่ีอยู่ในชายเลนมาทําเป็นผ้ามัดย้อมสวมใส่กัน  กิจกรรมเรียนรู้

การทําอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ขนมชะคราม แกงอ่อม อะไรต่างๆ ที่เป็นพืชข้ึนอยู่ในชุมชน  กิจกรรม

ล่องเรือชมวิถีชีวิต 2 ฝ่ังคลอง 2 ชุมชน ชุมชนยี่สารมีการล่องเรือชมวิถีชีวิต 2 ฝ่ัง ไปจนถึงปากอ่าว

ตะบูน  ไปดูวิธีการเล้ียงหอยแครง หอยแมลงภู่ แล้วก็หอยนางรม  แล้วมีการจัดกิจกรรมชมวัด

โบราณสถานบ้านทรงไทย 

4.4 การประชาสัมพันธ์  

เป็นการส่ือการกิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้มีการดําเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและ

คนในชุมชนท้องถ่ินทราบข่าวสารนอกจากนั้นยังส่ือการกับกลุ่มนักท่องเท่ียว ให้สาธารณะได้รู้จัก 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน สร้างมูลค่าทางภูมิปัญญา ผู้สนใจศึกษาทราบเป็นการบริการให้ประชาชนท่ีสนใจ

ในการศึกษาค้นคว้าซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงถ้าพิพิธภัณฑ์ต้องมีกิจกรรมและการ

ประชาสัมพันธ์ที่มีการเคล่ือนไหว โดยการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสาร โดยคํานึงถึงการเปิดรับส่ือ

ของแต่ละวัย ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน 
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เตรียมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เลือกใช้ส่ือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

ส่ือสาร ส่ือท้องถ่ิน ส่ือพ้ืนบ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์นั้นสามารถ

แบ่งออกได้เป็น การส่ือสารภายในบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมภายใน

ให้ทราบข่าวสารการดําเนินงานภายในคนในท้องถ่ินทราบถึงการทํางาน และการส่ือสารภายนอกกับ

กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ส่ือสารมวลชน นอกจากน้ันต้องเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร เช่น ส่ือวิทยุ วิทยุชุมชน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์  Facebook ส่ือสมัยใหม่ ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพับ  หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ิน ป้ายโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้สามารถส่ือสาร กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับความต้องการ 

และคํานึงถึงการเข้าถึงส่ือในแต่ละ  

4.5 สิ่งอํานวยความสะดวก ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จําหน่ายของท่ีระลึก 

การจําหน่ายของที่ระลึก เป็นการสร้างรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ ร้านจําหน่ายของที่ระลึก  

ที่มีกลุ่มเป้าหมายในอํานาจซ้ือมาก และน้อยต่างกัน มีสินค้าทุกกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ โดย

จะต้องเช่ือมโยงกับวัตถุจัดแสดง ประวัติศาสตร์ สร้างมูลค่าให้กับพิพิธภัณฑ์ มีการจําลอง เป็นของ 

ที่ระลึก เช่น ผ้าทอลายเอกลักษณ์ ขนมโบราณแห่งเดียวในประเทศ 

การจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม เป็นการบริการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้บริการ อํานวย

ความสะดวกให้กับผู้เข้าชม ที่เข้ามาเรียนรู้หรือทํากิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงสามารถอยู่ภายใน

บริเวณเดียวกันกับการจําหน่ายของท่ีระลึก เป็นส่วนท่ีจะสร้างรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ข้ึนอยู่กับขนาด

ของพิพิธภัณฑ์ พิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์จําหน่ายของที่ระลึก  ซ่ึงของท่ีระลึกนั้น ไม่ใช่เพียงแต่สร้างรายได้เท่านั้นของท่ี

ระลึกสามารถสร้างมูลคา่และในเรื่องการตลาด 

1) มูลค่าทางจิตใจ ซ่ึงของท่ีระลึกจะมีเอกลักษณ์เชื่อมสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์องค์

ความรู้ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าในท้องถ่ิน สัญลักษณ์ท้องถ่ิน การจําลองวัตถุและย่อ

ขนาด อาจจะรวมถึงงานสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปยังความรู้ที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ 

ตัวอย่างเช่น ลายผ้าทอจากพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เชื่อมโยงกับภาพวาดว่าชุมชน
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ด้านการบริการ เน้นเพ่ือให้องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์ทําอย่างไรเพ่ือตอบสนองต่อผู้ชม (Customer 

Perspective) กล่าวคือ ผู้รับบริการ ผู้ชมพิพิธภัณฑ์ ในมุมมองนี้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในหน้าที่

พิพิธภัณฑ์จะต้องให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงจะต้องให้บริการแก่

ประชาชน ตามบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์  

 มิติท่ี 2  การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม   P: Participation Management   มี 4 

องค์ประกอบ ได้แก่  1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  2) การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา/

หน่วยงาน  3) เครือข่ายภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์  4) ผู้นําทํากิจกรรมในท้องถ่ิน ซ่ึงการจัด

กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ให้คนในท้องถ่ิน เช่นเดียวกับ เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, (2558: 39) กล่าวว่า 

การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีความคิดในการพัฒนาเป็นที่ต้ัง สามัคคีเป็นส่ิงเสริม พร้อมทั้งต้องมอง

ให้เห็น ความเป็นท้องถ่ินของตนเอง เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ิน   ซ่ึงกล่าว คือ เข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาทํากิจกรรม เช่น กิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่อง โดยเกิดการ

เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า (Narrative) (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550: 57-58) จากภาพถ่ายซ่ึงเรื่องเล่า 

มีบทบาทในการตรึกตรองสะท้อนความคิดที่ตนเองได้สัมผัส ผ่านประสบการณ์ที่ตนได้เรียนรู้ เป็นการ

จัดเวทีให้คนในท้องถ่ินมารวมกัน โดยคนในชุมชนนําภาพเก่ามาจัด กิจกรรมจัดแสดงภาพของตน 

แล้วมาเล่าเรื่องเก่าเกี่ยวกับคนในภาพและประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ที่ใช้ประสบการณ์เก่าของตนร่วมกัน การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ต่อยอดความรู้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมวงสนทนากับ

เรื่องในชุมชนในอดีตสะท้อนความคิดและเกิดการอภิปรายในเรื่องราววัตถุสถานท่ี ตัวบุคคล ที่แสดง

ในภาพ (Reflection and Discussion) เกิดเป็นความรู้สร้างข้ึนภายในตัวบุคคลในการวงสนทนานี้

เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการ

มีส่วนร่วม พิพิธภัณฑ์กับขับเคล่ือนได้จึงจะต้องมองในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ิน มิติการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม เน้นการเติบโตเน้นการตอบสู่วิสัยทัศน์ ทําอย่างไร 

ให้องค์กร ไปสู่เป้าหมายและการเปล่ียนแปลงขององค์กร (Learning and Growth)  ในมุมมองนี้การ

ที่จะทําให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินประสบความสําเร็จในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ จําเป็นต้องการท่ีจะ 
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มองในเรื่องของความเติบโตเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพ่ือจะให้พิพิธภัณฑ์เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของคน 

ในชุมชน การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับ

พิพิธภัณฑ์ นําทํากิจกรรมในท้องถ่ินเป็นผู้นําทางความคิดในการนําทํากิจกรรมการมีส่วนร่วม 

มิติท่ี 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากร  R: Resource Management  มี 6 

องค์ประกอบ  ได้แก่  1) การบริหารจัดการงานบุคลากร  2) การบริหารจัดการงบประมาณ  3) การ

จัดการด้านการทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรโบราณคดี การดูแลรักษา  4) การจัดแสดงและ

นิทรรศการ  5) สถานที่และตัวอาคารพิพิธภัณฑ์  6) ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี  การ

บริหารงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีสําคัญจะต้องมีการบริหารทรัพยากร มุ่งเน้นมุมมองกระบวนการ

ภายในเน้นความพึงพอใจ (Internal Business Process) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแบบการบริการ

ของคนภายในชุมชน  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภายในในมุมมองนี้ จึงต้องมองการจัดการในเรื่อง 

ทรัพยากร โครงสร้างในการบริหารจัดการ แผนในการดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซ่ึงมี

เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ภายในท้องถ่ินสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

เช่น ประเพณี 12 เดือน พิพิธภัณฑ์สามารถจัดกิจกรรมชั่วคราวสลับหมุนเวียนเปล่ียนไปเพ่ือให้เข้ากับ

การนําเสนอองค์ความรู้ท้องถ่ิน และกระตุ้นการกลับใช้พ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

 มิติท่ี 4  การบริหารจัดการด้านการบริการ  S: Service Management มี 5 

องค์ประกอบ  ได้แก่  1) กิจกรรมการเรียนรู้  2) บริการนิทรรศการถาวร-ชั่วคราว ป้ายคําบรรยาย

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  3) การประชาสัมพันธ์  4) บริการนําชมและเส้นทางการนําชมท้องถ่ิน   

5) จําหน่ายของที่ระลึกอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จะต้องดําเนิน กิจกรรมส่งเสริม

การศึกษาในระบบการศึกษา สอดคล้องกับคํากล่าวของ วลัยลักษณ์  ทรงสิริ, (2556 : 213) 

ประสบการณ์ในการทํางาน มัคคุเทศก์ ถือเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์และการบริหารงานท่ีดี  

การก้าวสู่อนาคตของพิพิธภัณฑ์จันเสนท่ีเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการแสวงหาแนวทางร่วมเพ่ือ

สร้างความรู้เผยแพร่ทั้งแก่คนในท้องถ่ินและผู้ที่มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเพ่ือเป็นสถานท่ี

เรียนรู้นอกระบบและนอกร้องเรียนมากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงการเช่ือมโยงเข้าไปในระบบ

โรงเรียน  การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ินเป็น
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แหล่งรวบรวมทรัพยากรวัตถุ อันเป็นส่ิงที่ใกล้ตัวกับผู้ที่อยู่ในชุมชนได้เรียนรู้ท้องถ่ินตนเองเพิ่มข้ึน 

ด้วยการเชื่อมเข้าไปในหลักสูตรท้องถ่ิน การเรียนรู้ในวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยเป็นแหล่งค้นคว้า

ต้นกําเนิดขององค์ความรู้ท้องถ่ินเช่ือมกับหน้าที่หลักของพิพิธภัณฑ์ ในการสงวนรักษา เก็บรักษา 

ดูแลรักษา หน้าที่ในการค้นคว้า หน้าที่ในการให้การศึกษา หน้าที่ในการจัดแสดงและเผยแพร่ หน้าที่

ในการให้การศึกษา ซ่ึงโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ันยังสามารถจัดด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริการป้ายและนิทรรศการถาวรเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการนําชม เส้นทางการนําชมในชุมชน ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายใน

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การจําหน่ายของที่ระลึกอาหารและเครื่องด่ืม ให้กับผู้เข้าชม มีของที่ระลึกเป็น

คุณค่าทางจิตใจและเป็นการบริหารรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน นอกจากน้ันยังต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องถ่ินได้รับทราบข่าวสารการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์   

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งใช้พิพิธภัณฑ์ในการสนับสนุน 

องค์ความรู้ ให้กับปราชญ์ชาวบ้านมาทํากิจกรรมร่วมกันในการสอนอาชีพการทําผ้ามัดย้อม  

การรวมกลุ่มอาชีพ ศึกษาเรียนรู้การทอผ้าจนสามารถสร้างรายได้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเช่ือมโยงการ

ทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกับการศึกษานอกระบบ

เป็นสถานที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีความยืดหยุ่นพิพิธภัณฑ์ก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์มีการจัดนิทรรศการถาวรบอกเล่าเรื่องราว

ต่างๆของคนในท้องถ่ิน เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา เครื่องใช้ ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์เปิดให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถ

เรียนรู้ในเรื่องท่ีตนเองสนใจที่ชื่นชอบท่ีจะศึกษา หรือเป็นนักสะสมก็จะแสวงหาความรู้กับเรื่องท่ี

ตนเองสนใจ ก็จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็จะต้องมีการจัดแสดง

นิทรรศการท่ีรองรับการเรียนรู้ที่หลายหลาย เพศ หลาย วัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิต 

จัดนิทรรศการช่ัวคราวสลับหมุนเวียนเปล่ียนไปในการจัดแสดงเรื่องท่ีมีเรื่องราวเอกลักษณ์ของแต่ละ

ท้องถ่ินพ้ืนที่ มีการจัดกิจกรรมสาธิตการทําขนมโบราณ 
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ซ่ึงการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย รูปแบบเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ันพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังสนับสนุนการเรียนรู้นอกระบบ

และสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงสนับสนุนส่งเสริมกับการจัด

การศึกษาตลอดชีวิตที่ต้ังแต่เกิดจนตายท่ีเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนอันเป็นที่ทุกคนในชุมชนต้อง

ช่วยกันอนุรักษ์ นอกจากนั้นผู้จัดพิพิธภัณฑ์จะต้องดําเนินกิจกรรมให้รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย 

ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถเข้ามาเรียนรู้ภายในตัวพิพิธภัณฑ์ได้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนัญญา นวลศรี, 2552: 179) กิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ์จัดมีความ

หลากหลายในขอบเขตภาระหน้าที่ของแต่ละแห่ง  วิเคราะห์หาจุดเด่น กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม 

จัดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและจัดกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาน่าสนใจ จัดทํา

นอกสถานที่หรือทําส่ือต่างๆ ให้น่าสนใจ  ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมควรมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง

นิทรรศการชั่วคราวและถาวร และจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมตามความต้องการ 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความสําคัญกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและเป็นจุดเด่นที่ทําให้พิพิธภัณฑ์

สามารถสนับสนุนการศึกษาได้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย โดยการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ต้อง

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชนเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันโดยรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่ผู้วจัิยได้ศึกษาข้ึน เกิดข้ึนจากกรอบการบริหารแบบสมดุล  ซ่ึง พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีทรัพยากรจํานวน

มาก ซ่ึงเป็นกระบวนการจากภายในพิพิธภัณฑ์ที่จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร ในมุมมองน้ี 

ซ่ึงการทํางานด้านพิพิธภัณฑ์ไม่มุ่งเน้นในการหาผลกําไรจึงปรับเปลี่ยน ให้พิพิธภัณฑ์ บรรลุผลสําเร็จ

ด้านการเงิน พิพิธภัณฑ์ควรทําอย่างไร โดยการบริหารจัดการด้านทรัพยากร การจัดการด้านการเงิน 

(Financial Perspective)  จะต้องมีการจัดการ  การบริหารจัดการงานบุคลากร  การบริหารจัดการ

งานงบประมาณ  การจัดการการดูแลรักษา  ด้านทรัพยากรวัตถุ  ทรัพยากรโบราณสถาน การจัด

แสดง สถานท่ีตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ส่ือ วัสดุเทคโนโลยี และนิทรรศการ ซ่ึงผู้บริหารงานพิพิธภัณฑ์ 

ต้องคํานึงถึง  

  

  



 

www.

 

 

จัดการพิ

ตลอดชี ิ

ในพิพิธภ

ส่งเสริม

ส่งเสริมใ

วัฒนธร

ท้องถ่ิน

พิพิธภัณ

ใช้ได้อย

จัดการพ

เอกลักษ

การเรีย

นับวันยิ่

จัดการโ

ในการบ

ดําเนินง

จัดการพ

ข้าพเจ้า

ของคนใ

และนําช

ข้อเส

วิ

.kpi.ac.th

1) ข้อเสนอ

พิพิธภัณฑ์  ค

วิตของคนใน

ภัณฑ์ท้องถ่ิน

มการเรียนรู้

ให้รักท้องถ่ิน

รม การดําร

ควรมีการพั

ณฑ์ท้องถ่ินไ

ย่างเหมาะสม

พิพิธภัณฑ์ข

ษณ์ของท้องถิ

2) การศึกษ

ยนรู้ตลอดชีวิ

ยิ่งจะสูญหาย

โดยชุมชนท้อ

บริหารน้ันจ

งานพิพิธภัณ

พิพิธภัณฑ์ซึ

าของหน่วยง

ในท้องถ่ิน แ

ชม  การจัดพิ

สนอแนะ 

วิทยานิพนธ์ฉ

h 

อแนะหากนํ

ควรบริหารจั

นท้องถ่ิน แล

นเพ่ือส่งเสริ

้ในระบบกา

นและภูมิปัญ

รงชีวิตของผู้ค

พัฒนากิจกร

ไปใช้จําเป็น

ม โดยพิพิธภ

ของท้องถ่ิน

ถ่ินที่สามารถ

ษาวิจัยในครั้

วิตในแต่ละ

ยไป โดยใช้พ

องถ่ินด้วยก

จะสอดคล้อ

ณฑ์ท้องถ่ิน คื

ซ่ึงไม่ใช่ของ

งาน หรือขอ

และเม่ือเกิดขึ

พิพิธภัณฑ์ท้

ฉบับนีไ้ด้รับ

นําแนวทางจ

จัดการให้ครบ

ละหัวใจสําคั

มการเรียนรู้

ารศึกษา นอ

ญญาที่มีในท้

คนในท้องถ่ิน

รรมการเรียน

ต้องศึกษาข้

ภัณฑ์ที่เริ่มต้

ด้วยการมีส

ถอนุรักษ์ควา

รั้งต่อไปการศึ

ท้องถ่ินตาม

พิพิธภัณฑ์เป็

ารบริหารแบ

องกับการบ

คือ ทุกคนใน

งคนใดคนห

งคนอ่ืนๆ จา

ข้ึนแล้วคนท้

องถ่ิน การจั

บการสนับส
�

จากการวิจัย

บทั้ง 4 มิติอ

คัญคือ กิจก

รู้ตลอดชีวิต 

อกระบบกา

ท้องถ่ิน ไม่ว่า

น นอกจาก

นรู้อย่างต่อ

ข้อมูลเบ้ืองต้

ต้น ควรเกิดจ

ส่วนร่วมศึก

ามเป็นท้องถิ

ศึกษารูปแบ

มประเพณี 1

ป็นศูนย์กลา

บบบวร คือ 

บริหารจัดกา

ท้องถ่ินเป็น

นึ่ง  พิพิธภั

ากภายนอก

ท้องถ่ินต้องเป็

จัดพิพิธภัณฑ

สนุนจากสถา

ยไปใช้  ผู้วิจ

อย่างสมดุล เ

รรมการส่งเ

 ส่ิงสําคัญใน

ารศึกษา แล

าจะเป็นเรื่อง

กนั้นการจัดก

อเนื่อง สําหร

ต้นของท้องถิ

จากความต้อ

ษาศักยภาพ

ถ่ินได้อย่างยั่

บบการจัดกิจ

 12 เดือนขอ

างในการจัด

 บ้าน วัด โร

ารแบบมีส่ว

เจ้าของพิพิธ

ภัณฑ์ท้องถ่ิน

 ส่ิงที่แสดงคื

ป็นเจ้าของ ท

ฑ์ไม่เพียงการ

าบันพระปก

จัยให้ข้อแน

 เพ่ือให้พิพิธภ

สริมการศึก

การขับเคล่ือ

ละการเรียน

งของประวัติ

กิจกรรมควร

รับผู้นํารูปแ

ถ่ินตนเอง ดู

องการของค

พของท้องถิ

ังยืน 

จกรรมพิพิธ

องไทย  ส่ิงข

กิจกรรมที่พิ

รงเรียน การ

วนร่วม ซ่ึงเ

ธภัณฑ์และมี

นว่าเป็นของ

คือ เนื้อหาที

 ทําหน้าที่ดูแ

รจัดแสดงส่ิง

กเกล้า�

นะนําว่า ใน

ภัณฑ์ส่งเสริม

ษาวิจัยการ

อน คือ การ

นรู้ตามอัธยา

ติศาสตร์ท้อง

รมีการจัดอย

แบบการบริ

ดูองค์ประกอ

คนในชุมชนท

ถ่ิน โดยเฉพ

ธภัณฑ์ท้องถ่ิ

ของเครื่องใช

พิพิธภัณฑ์มี

รมีส่วนร่วมซึ

เป็นส่ิงที่สํา

มีส่วนร่วมใน

งคนท้องถ่ิน

ที่เป็นวิถีชีวิต

แลกันเอง รว

งของบรรดาโ

หน้า 27

การบริหาร

มการเรียนรู้

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

าศัย ในการ

งถ่ิน อาหาร

ย่างต่อเน่ือง

หารจัดการ

อบและปรับ

ที่จะบริหาร

าะอย่างยิ่ง

ถ่ินที่ส่งเสริม

ช้ในท้องถ่ิน

การบริหาร

ซ่ึงโครงสร้าง

าคัญในการ

นการบริหาร

น ไม่ใช่ของ

 วัฒนธรรม

มถึงอธิบาย

โบราณวัตถุ

7	

้

 

 

 



 

www.

แต่เพียง

ทางสังค

จัดเป็นพิ

พิพิธภัณ

ท้องถ่ิน 

 

วิ

.kpi.ac.th

งอย่างเดียว 

คม และชีวิต

พิพิธภัณฑ์ต้ั

ณฑ์ต้องคํานึ

 เครื่องมือเค

วิทยานิพนธ์ฉ

h 

  หากจะต้อง

วัฒนธรรมข

ั้งข้ึนเพ่ือคน

นึงถึงยุคในก

ครื่องใช้ต่างๆ

ฉบับนีไ้ด้รับ

งสัมพันธ์กับ

ของผู้คนที่มีอ

นในท้องถ่ิน 

การสืบทอด

ๆ ต่อไป ซ่ึงนั

บการสนับส
�

บเนื้อหาในด้า

อยู่ตามชุมช

 นอกน้ันผู้

ดในการอนุรั

นบัวันพิพิธภั

สนุนจากสถา

านประวัติศา

นต่างๆ ในพื

ผู้ที่จะสืบทอ

รักษ์ สงวนรั

ัณฑ์ท้องถ่ินถ

าบันพระปก

าสตร์ทางวัฒ

พ้ืนที่หรือท้อ

อดให้พิพิธภัณ

รักษาประเพ

ถูกปิดตัวลงเ

กเกล้า�

ฒนธรรม ปร

งถ่ิน พิพิธภั

ณฑ์ยั่งยืนก็เ

พณีเอกลักษ

เป็นจํานวนม

หน้า 28

ระวัติศาสตร์

ัณฑ์ท้องถ่ิน

เป็นจุดที่คน

ษณ์พ้ืนบ้าน

มาก  

8	

 


