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งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
(พ.ศ. 2549 – 2558) และวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพื่อนาจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
มาหาแนวทางแก้ไขปัญ หาและข้อบกพร่อง อัน จะมี ส่วนช่ วยพัฒ นาพิพิ ธภัณฑ์ ธงชาติไทยและพั ฒนากิจการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่า พิพิ ธภัณฑ์ ธงชาติ ไทยมี รูป แบบการจั ดการ 3 ด้ าน คือ ด้า นข้อมูล เฉพาะของ
พิพิธภัณฑ์ ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบริการงานพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
1. ด้ า นข้ อ มู ล เฉพาะของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทยเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ อกชน (private
museum) จัดตั้งขึ้นโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึ่ง ได้สะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยมาเป็นระยะเวลานานถึง
20 กว่าปี โดยเริ่มสะสมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2549 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงธงชาติไทยและประวัติของธงชาติไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน มี
วัตถุสะสมที่มีรูปธงชาติไทย ลวดลายธงชาติไทย และแถบสีธงชาติไทยอยู่เป็นจานวนมาก
2. การบริหารองค์กร เป็นไปในรูปแบบที่ทาตามเจตนารมณ์และความตั้งใจของผู้บริหารเองโดยได้
ยึดมั่นและดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยวางเอาไว้ตลอดมา
3. การบริการงานพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้บริการแก่ผู้เข้าชมทั้งนิทรรศการถาวรใน
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย นิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดขึ้นหรื อได้รับเชิญ
ไปเป็นวิทยากรและจัดแสดงผลงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
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คาสาคัญ : พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย พิพิธภัณฑ์ธงสยาม
Abstract

This research is a qualitative research, aims to study the Thai national flag museum
management (2006 - 2015) in three aspects of management are the museum specific
information, the organization management, and the museum services. Then bring all three
aspects of management were analyzed by using SWOT Analysis, including offer the way to
improve Thai national flag museum in the future.
Then the management of Thai national flag museum have three aspects are as
follow:
1. Museum specific information Thai national flag museum is a private museum
was establish by Mr. Pluethipol Prachumpol, who collects the objects about Thai national flag
over 20 years (1992 - present). This museum was opened to the public for the first time since
2006. Inside the museum showcasing objects and history about Thai national flag from the
past to the present.
2. Organization management It was made from the spirit and intent of Thai
national flag museum’s director. By the adherence and implementation of the objectives of
Thai national flag museum frequently.
3. Museum services Thai national flag museum is offered to visitors, who visit all
of exhibition and activities including website and various media outlets of Thai national flag
museum.
Keywords : Museum, Thai National Flag, Thai National Flag Museum, Siam Flag Museum
บทนา

ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นสถานที่รวบรวม สะสม
และจัดแสดงวัตถุอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่พิพิธภัณฑ์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติ
และมวลมนุษยชาติอีกด้วย นอกจากนี้แล้วพิพิธภัณฑ์ยังเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้สาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
อีกประการหนึ่งด้วย (อลงกรณ์ จุฑาเกตุ, 2557: 1113 - 1124) ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ให้ความสาคัญต่อพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับการจัดการในเรื่องของ
การศึกษา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความสาคัญต่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
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วั ต ถุ ส ะสมที่ จั ด แสดงอยู่ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ถือ เป็ น โบราณวั ต ถุ ที่ ส ะท้ อนความมี อารยธรรมและความ
เจริญรุ่งเรืองของมนุษย์และประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการ ดูแล และรักษาวัตถุสะสม
เหล่านี้ให้คงอยู่ถาวรตลอดไปนั้นถือเป็นหน้าที่ที่สาคัญที่พิพิธภัณฑ์ควรกระทาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาให้มรดกทาง
วัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมของประเทศชาติดารงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน โดยหน้าที่หลักของ
พิพิธภัณฑ์ คือ การดาเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่
เป็นวัตถุ การเก็บรวบรวมอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของชาติ การศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้านการสงวนรักษา การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นของธรรมชาติและของโลกเพื่อให้ความรู้กับคนในชาติและในโลกการดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายงานพิพิธภัณฑ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้กา้ วทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเลิศขององค์กร และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจน
ชุมชน ให้มีการประสานงานร่วมกันในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาโดยชุมชนเพื่อชุมชน
จากหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและ
พั ฒ นาประเทศชาติ ใ นฐานะที่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จึ ง เป็ น สถาบั น ที่ มี
ความสาคัญต่อมนุษย์ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลก รวมทั้งยังเป็นสถาบันที่ดาเนินการโดยไม่
แสวงหาผลกาไรแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนอกจากการตระหนักถึง ภาระหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แล้ว การศึกษาการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ในแต่ละด้านก็ถือเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง เพื่อให้สามารถนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุด
แข็งในแต่ละด้าน แล้วนาจุดอ่อนหรื อปัญหาที่พบมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไปใน
อนาคต
ผลการสารวจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ก รมหาชน) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
พบว่าฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีรายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,378 แห่ง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
2558) ซึ่ ง มี ทั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ใ นสั ง กั ด กรมศิ ล ปากร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พิพิธภัณฑ์ประจาวัดหรือองค์การทางศาสนา และพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของเอกชน นอกจากมีพิพิธภัณฑ์ใหม่ ๆ เปิดตัว
ขึ้นมาเป็นจานวนมากในทุก ๆ ปีแล้ว แต่ อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ที่เคยมี อยู่ก็มีการปิดตัวลงด้วยเช่นกัน อาทิ
พิพิธภัณฑ์เอกชน พิพิธภัณฑ์ของวัด พิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
ที่มีงบประมาณสนับสนุนอยู่ทุกปีก็ได้มีการปิดตัวลงอย่างถาวร จากปัญหาดังกล่าวนี้ ทาให้เกิดคาถามว่า “จะทา
อย่างไรให้พิพิธภัณฑ์สามารถพึ่งตนเองและสามารถดารงอยู่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถาวรตลอดไป” สิ่งนี้ถือ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีของพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai national flag museum) เป็นตัวอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการยก
ย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และสื่อมวลชนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน จัดตั้งโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อานวยการ
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ที่สะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยมานานถึง 23 ปี (เริ่มสะสมประมาณ พ.ศ. 2535 – 2558)
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พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากความตั้งใจจริงของคุณพฤฒิพล ที่ต้องการทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิด รวมทั้ง
อยากจะเห็นคนไทยรักชาติ รักแผ่นดินจากสัญลักษณ์อัน สูงสุดของชาติ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธงชาติ
ไทยอย่างถูกต้อง ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงใช้เงินทุนส่วนตัวที่มีอยู่รวมทั้งจากการขอกู้ธนาคารเพื่อนามาสร้างเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้ศึกษาโดยไม่เก็บค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้เดิมชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ธงสยาม” เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2549 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 23 ตุลาคม 2550 พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล
และวัตถุสะสม รวมทั้งจัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวข้องกับธงชาติไทยตั้งแต่อดีตที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความสาคัญในด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวัตถุชิ้นเอกซึ่งบางอย่างมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก และมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์
ของชาติที่เกี่ยวข้องกับธงชาติไทยซึ่งหาชมได้ยาก สาหรับวัตถุชิ้นเอกที่สาคัญและถือว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าต่อประเทศชาตินั้น ได้แก่ ธงช้างเผือกผืนสมบูรณ์ผืนเก่าดั้งเดิมที่ใช้เป็นธงชาติสาหรับรับเสด็จรัชกาลที่ 5,
ธงสยามริ้วขาวแดง หรือธงสยามแดงขาวห้าริ้ว พ.ศ. 2549 ทาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 อันเป็นผืนสุดท้ายที่เก่าแก่
ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก เดิมจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธัชวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาพิพิธภัณฑ์ธงชาติ
ไทยได้ทาการจัดซื้อระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยเงื่อนไขพิเศษเพื่อนาธงผืนนี้กลับสู่ประเทศไทยและนามาจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
นอกจากนั้น พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยยังได้รวบรวมเอกสารสาคัญ เช่น ผังธงโบราณแรกเริ่มบันทึกธงช้าง
เป็นธงชาติสยามสมัยรัชกาลที่ 2 ค.ศ. 1819 (พ.ศ. 2362) ที่มีชื่อว่า “Musgraves Royal Navaland Merchant
Flags of All Nations and Codes of Signals” ที่ถือว่าเป็นเอกสารสาคัญที่พิมพ์รูปธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุด
เท่าที่มีการค้นพบอีกด้วย, หนังสือ Flags of Maritime Nations และผังธงนานาชาติ ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการ
ของกองทัพเรืออเมริกาที่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นเอกสารเก่าแก่มากอีกชุดหนึ่งที่มีความสาคั ญทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ของธงชาติ ไ ทย รวมถึง หนั ง สื อส าคัญ ที่ สุ ด ที่ เกี่ย วกั บ ธงชาติ ไ ทย คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
แบบอย่างธงสยาม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)* ออกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือเป็นกฎหมายธงเล่มแรกของประเทศไทย
ไทย นอกจากนี้ของที่ระลึกที่มีรูปธงชาติไทยในสมัยต่าง ๆ จากทั่วโลกที่ได้นามาจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธงชาติ
ไทยแห่งนี้ยังมีอีกมากมาย เช่น ภาพเก่าที่หาชมได้ยากที่มีธงช้างปรากฏอยู่ในภาพ เช่น ภาพรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ
เยือนสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ, การ์ดเกมธงชาติ, เข็มกลัด, ธงช้างบนรูปยาซิกาแรต, แผนผังธงโลก
ป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งไปรษณียบัตรที่มีรูปธงช้างและธงไตรรงค์ เป็นต้น วัตถุสะสมในพิพิธภัณฑ์ธง
ชาติไทยแห่งนี้ เมื่อกล่าวถึงมูลค่าทางด้านราคาแล้วอาจจะเทียบไม่ได้กับมูลค่าในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
ชาติที่นับว่ามีคุณค่ามหาศาลอันยากที่จะประเมินราคาได้
นอกจากการจั ดแสดงวั ตถุสะสมและการให้ความรู้ในพิพิ ธภัณฑ์ แล้ ว พิพิ ธภัณฑ์ ธงชาติไ ทยยัง ได้
เผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการทางสื่ อ ต่ า งๆ อาทิ หนั ง สื อ พิ ม พ์ หนั ง สื อวิ ช าการ วารสาร วิ ท ยุ โทรทั ศน์ และสื่ อ
อินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook),ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line) และเว็บไซต์ (Website) ของพิพิธภัณฑ์
ธงชาติไทย เป็นต้น รวมถึงการแสดงภาพเป็นวิดีโอบนเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ทั้งที่เป็นแบบแนะนาพิพิธภัณฑ์
*

พ.ศ. 2325 นับเป็น ร.ศ. 1
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และออกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมากถึง 1,500 กว่ารายการ และในปัจจุบันได้มีผู้ชมจากทั่ว
โลกเข้าชมผ่านทางช่องพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยบนเว็บไซต์ยูทูปมากกว่า 13,000,000 ครั้ง (จากการสารวจข้อมูล ที่
เปิ ด ให้เข้า ชมตั้ ง แต่วั น ที่ 17 มิถุน ายน 2552 ถึง วัน ที่ 2 เมษายน 2558) รวมทั้ง การจั ดนิ ท รรศการเคลื่ อนที่
การจัดทาของที่ระลึกแจกและจาหน่ายตามวาระสาคัญ ๆ การไปบรรยายให้ความรู้ตามโรงเรียนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการไปร่วมประชุมเกี่ยวกับธงในฐานะนักธัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ในการประชุมธัชวิทยานานาชาติ** อีกประการหนึ่งด้วย จนทาให้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่ง
หนึ่ ง ที่ ถูกกล่ า วถึง มากที่สุ ด ในประเทศไทย ได้ รับ การยอมรับและได้ถูกบั น ทึกอยู่ ในหนั ง สื อ บั น ทึ กไทยเบฟ
(ThaiBev Records) พ.ศ. 2555 รวมทั้งหนังสือบันทึกไทย (Thailand Book of Records) ฉบับปฐมฤกษ์
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ยิ่งไปกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยยังได้จัดตั้งสมาคมนักธัชวิทยาแห่งประเทศไทย *
ขึ้นมา เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติไทยที่เป็นองค์ความรู้ในระดับสากล โดยขึ้นตรงต่อสมาพันธ์ธัชวิทยา
นานาชาติ** และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับโลกอย่างชมรมธงโลก *** โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม
และเผยแพร่ผลงานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาด้วย จากการที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
ได้นาวิธีการต่าง ๆ อาทิ E-marketing หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์” มาประยุกต์ใช้เพื่อ

**

การประชุมธัชวิทยานานาชาติ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประชุม “ICV” (International Congress of Vexillology)

เป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่เหล่านักธัชวิทยาจากทั่วโลกจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธงร่วมกัน โดยจะมี
การหมุนเวีย นสถานที่จัดงานไปยังประเทศสมาชิกของสมาพันธ์ธัชวิทยานานาชาติทั่วโลก จั ดขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน
ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) ที่เมืองเมอเดอร์แบร์ก (Muiderberg) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Rob Raeside, 2015b)
*

สมาคมนักธัชวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ Thai Vexillological Association (TVA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2556
เป็นสมาคมที่รวบรวมผู้ที่ศึกษาค้นคว้าและผู้ที่สนใจเรื่องธงชาติไทยรวมถึงธงสาคัญของไทย โดยมุ่งเน้นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติ ไทย
และธงสาคัญของไทย รวมทั้งกฎ ระเบียบ วิธีการใช้ วิธีการชัก และการประดับธงในประเทศไทย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับ
สมาชิกในสมาคมฯ และหน่วยงานธงอื่น ๆ สมาคมนักธัชวิทยาแห่งประเทศไทยนี้เป็นสมาคมที่ขึ้นตรงต่อสมาพันธ์ธัชวิทยานานาชาติ มีสมาชิก
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีคุณพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็น
ประธานสมาคม (สัมภาษณ์, จันทกาญจน์ คล้อยสาย, รองผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์
ธงชาติไทย, สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2558.)
**
สมาพันธ์ธัชวิทยานานาชาติ หรือ Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV) เป็นองค์กร
ระดับโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธงโดยเฉพาะ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60 หน่วยงานทั่วโลก
มีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮูสตัน (Houston) รัฐเท็กซัส (Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี มิเชล อาร์ ลู
แปงต์ (Michel R. Laupant) ชาวเบลเยี่ยมเป็ นประธานสมาพันธ์ในปัจ จุบั น (Fédération internationale des associations
vexillologiques, 2015; Interview, Zachary Harden, Vexillologist of North American Vexillological Association, Siloam
Springs, Arkansas, July 26 – 27, 2015.)
***
ชมรมธงโลก หรือ Flags of the World (FOTW) เป็นองค์กรระดับโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธงเช่นเดียวกับสมาพันธ์ธัช
วิทยานานาชาติ ชมรมธงโลกก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของสมาพัน ธัชวิทยานานาชาติ
มีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวูล์ฟวิลล์ (Wolfville) รัฐโนวาสโกเชีย (Nova Scotia) ประเทศแคนาดา โดยมี ร็อบ แรไซต์ (Rob Raeside)

ชาวแคนาดาเป็นผู้อานวยการชมรม (Rob Raeside, 2015a)
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วางกลยุ ทธ์ ในการด าเนิ นการให้เหมาะสมกับ การด าเนิน งานในแต่ ละด้า นของพิ พิ ธภัณ ฑ์นั้ น ได้ มีส่ วนทาให้
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้ประสบความสาเร็จดังเช่นในปัจจุบัน
จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้
ผู้ศึกษาพบว่ายังไม่ ปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจั ดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาก่อน และจาก
เหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นนั้น ทาให้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้มีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่ทาให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะเข้าไปศึกษาถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์รวมทั้งวิธีการและการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ทาง
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้นามาใช้ในการจัดการพิพิธภัณฑ์จนได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนว่าเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยม โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ที่พิ พิธภัณฑ์เริ่มเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกมา
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549 – 2558) รวมทั้งศึกษาถึงจุดอ่อนที่เป็นปัญหาของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยในปัจจุบัน เพื่อ
นาจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและพัฒนากิจการด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยได้ตอ่ ไป
ในอนาคต
การดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาค้น คว้าและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ พิพิธภัณ ฑ์ธงชาติ ไทยในด้านประวัติความเป็นมา
พัฒนาการ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ จากเอกสารต่าง ๆ
2. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของธงชาติไทยจาก
หลั กฐานต่า ง ๆ ทั้ งหลักฐานที่ เป็ น วัต ถุพ ยานและหลั กฐานที่ เป็ นลายลั กษณ์อักษร ทั้ง ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
3. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการลงภาคสนามเพื่อ เก็บข้อมูล มีการสารวจการจัดแสดงและวัตถุที่ใช้
ในการจัดแสดง เข้าไปสังเกตการณ์ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าของและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยการจดบันทึก อัดเสียงสัมภาษณ์ ถ่ายรูป และถ่ายวิดีโอ
4. นาผลการศึกษาในด้านพัฒนาการและการจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย มาวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis แล้วนาจุดอ่อน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
มาหาทางแก้ไข
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ผู้ศึกษาขอแบ่ง รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์
ธงชาติไทยออกเป็น 3 ด้าน เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและวิเคราะห์ โดยในแต่ละด้านนั้นมีขอบเขตดังนี้
1. ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ เป็นการกล่าวถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
ข้อมูลการจัดแสดง ข้อมูลของวัตถุสะสม รวมทั้งขั้นตอนการบรรยายและนาชม ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะที่ตั้งทาง
กายภาพ ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยกับ
2755

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ความหมาย อาคารพิพิธภัณฑ์และพื้นที่ใช้สอย พื้นที่จัดแสดง การจัดแสดง สื่อที่ใช้ในการจัดแสดงวัตถุสะสม
การเข้าชม การบรรยายและการนาชมพิพิธภัณฑ์ ผู้เข้าชมและกลุ่มเป้าหมาย และประโยชน์ที่ผู้เข้าชมจะได้รับ
2. ด้านการบริหารองค์กร เป็นการกล่าวถึงข้อมูลด้านการกาหนดแนวคิดและการวางแผนในการ
บริหารพิ พิ ธภั ณฑ์ ธ งชาติ ไ ทย รวมไปถึงงบประมาณและการรักษาความปลอดภัย ของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ ซึ่ง ได้ แก่
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย
รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
3. ด้านการบริการงานพิพิธภัณฑ์ เป็นการให้บริการแก่ผู้เข้าชมที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
ทั้งในนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย นิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
ได้จัดขึ้นหรือได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรและร่วมจัดแสดงผลงาน รวมทั้งเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
ธงชาติ ไ ทย ซึ่ ง ทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทยได้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน เครือข่ายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ และร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ซึ่งในแต่ละด้านนั้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis
Strength
(จุดแข็ง)

Weakness
(จุดอ่อน)

ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์
๑. เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของธงชาติ
ไทยโดยเฉพาะที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลก
๒. เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ตั้งอยู่ในที่ดินของตนเอง
มี ท า เ ล ใ ก ล้ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ส า คั ญ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้ามหา
นคร และมี รถประจ าทางผ่ า นหลายสาย ท าให้
สะดวกในการเดินทาง
๓. ตัวอาคารมีป้ายบอกชื่อพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
รวมทั้ ง มี การประดับ ธงชาติ ไทยและเชิ ญ ธงชาติ
ไทยในอดีตขึ้นสู่ยอดเสาธงของพิพิธภัณฑ์ในโอกาส
ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ท าให้ มี เอกลั ก ษณ์ แ ละมี จุ ด เด่ น ที่
ดึงดูดใจผู้เข้าชม
๔. มีการดูแลรักษาอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี มี

ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์
๑. ห้องโถงบรรยายและห้องจัดแสดงมีขนาดเล็ก
(มี พื้ น ที่ ๘๐ ตารางเมตรและ ๑๒๐ ตารางเมตร
ตามล าดั บ ) ทาให้การจั ดกิจกรรมของพิพิ ธภัณ ฑ์
ต้องทาในพื้นที่จากัดและสามารถรองรับผู้เข้าชมได้
เพี ย ง ๑๕ – ๒๐ คนเท่ านั้ น จึง จ าเป็ น ต้ องมี การ
จากัดจานวนของผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง
๒. ตัวอาคารไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทาพิพิธภัณฑ์
โดยตรง ไม่ มี บั น ไดเลื่ อ น ทางลาด หรื อ ลิ ฟ ต์ ไ ว้
ให้บริการแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
รวมทั้ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยวั ต ถุ ที่ มี
ขนาดใหญ่
๓. ไม่มีการทาทะเบียนวัตถุและระบบฐานข้อมูล
๔. ผู้ เ ข้ า ชมไม่ ส ามารถเรี ย นรู้ ก ารจั ด แสดงใน
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Strength
(จุดแข็ง)

Weakness
(จุดอ่อน)

สภาพภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส บายตา มี อ าคารและห้ อ งจั ด
แสดงขนาดเล็ก สามารถดูแลรักษาได้ง่าย รวมทั้ง
มีห้องโถงไว้สาหรับทากิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
๕. เนื่องจากมีพื้นที่จากัด จึงมีการจัดการพื้นที่ได้
อย่างคุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
๖. การจัดแสดงวัตถุ มีการแบ่งโซนในการจัดการ
แสดงที่เรียบง่าย และการจัดเรียงวัตถุในแต่ละยุค
สมัยมีความเหมาะสมกับวัตถุในแต่ละชนิด ทาให้ผู้
เข้าชมสามารถเดินชมวัตถุรอบห้องจัดแสดงได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งมีการบรรยายและนาชมทีน่ ่าสนใจ
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชวี ติ (livingmuseum)
๗. สื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความสวยงาม
อ่านง่าย และดึงดูดสายตา รวมทั้งมีการใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย และสื่อสารได้อย่างชัดเจน
๘. ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ทาให้ปลอดภัยจากน้าท่วมและ
สิ่งรบกวน
๙. มีการสะสมวัตถุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตาม
ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากวงการธั ช วิ ท ยาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
๑๐. มีการให้บริการเอกสารออนไลน์ เพื่อป้องกัน
การชารุดของเอกสาร และเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
๑๑. ผู้บรรยายและผู้นาชมมีความยินดีในการ
ให้บริการแก่ผู้เข้าชม รวมทั้งสามารถให้บริการ
ด้านข้อมูลได้เป็นอย่างดี
๑๒. ผู้เข้าชมสามารถถ่ายรูปวัตถุสะสมได้ทุกชิ้น

พิพิธภัณ ฑ์ได้ด้ว ยตนเอง เพราะมี ป้ายบอกข้อมู ล
ของวัตถุสะสมแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น
๕. ไม่ มี ก ารจดสถิ ติ ก ารเข้ า ชม ท าให้ ไ ม่ ท ราบ
จานวนและข้อมูลของผู้เข้าชม
การบริหารองค์กร
๑. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทยไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของรั ฐ จึ ง ยั ง ไม่ มี
กฎหมายรองรั บ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า น
ต่าง ๆ
๒. รายได้ จ ากการท าธุ ร กิ จ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
งบประมาณพิ เ ศษในแต่ ล ะเดื อ นไม่ แ น่ น อน
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการใน
การซื้อสินค้าในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน ทาให้
มีอุปสรรคต่อการดาเนินงานในบางโครงการที่ได้
วางแผนเอาไว้แล้ว
๓. ไม่มีการทาบัญชีงบประมาณและบัญชีจัดซื้อ
วัตถุสะสม
๔. การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับวัตถุสะสม
ต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก

การบริการงานพิพิธภัณฑ์
๑. เนื่องจากบุคลากรมีเพียง ๒ ท่านและพิพิธภัณฑ์
ธงชาติไทยมีหน้าที่หลักในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางวิชาการและจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา ทาให้
เมื่อมีการจัดกิจกรรมจัดประชุม หรือมีการบรรยาย
ที่อื่น ทางพิพิธภัณฑ์จะไม่สามารถเปิดให้บริการได้
ทาให้ผู้เข้าชมที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าพลาดโอกาส
การบริหารองค์กร
๑. มีการระบุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ ในการเข้าชม
ภารกิจขององค์กรอย่างชัดเจน มีการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการแบ่ง
2757

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Strength
(จุดแข็ง)
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทาให้ทางาน
ได้อย่างคล่องตัว และสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
กันได้
๒. ผู้ อานวยการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฯ มี ป ระสบการณ์ ใน
การก่ อ ตั้ ง และท างานด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม าก่ อ น
รวมทั้ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการตลาด
เนื่องจากเรียนจบด้านการตลาดโดยตรง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ ใ นการท างานด้ า นการตลาด จึ ง
สามารถท าธุ ร กิจ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ เป็ น อย่ า งดี และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทยเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ อกชนที่
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ มีแหล่ งเงิ นทุ นเป็น ของ
ตนเอง รวมถึงมีการจัดสรรการใช้งบประมาณได้
ด้วยตนเอง
๓. ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ฯ
เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้มีความรู้
ความสามารถในหลายด้ า น โดยเฉพาะด้ า นธั ช
วิทยาและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ทั้ง ๒ ท่านยัง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทาให้มี
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และธัชวิทยาอยู่ทั่วโลก รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องธงชาติไทยออกไปสู่
ระดับนานาชาติ
๔. ด้านความยั่งยืนขององค์กร คุณพฤฒิพลได้สอน
งานให้ กั บ ลู ก สาว เพื่ อ สื บ ทอดการด าเนิ น งาน
พิพิธภัณฑ์
๕. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และใช้
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเดียวกับ
ธนาคาร
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Strength
(จุดแข็ง)
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Weakness
(จุดอ่อน)

การบริการงานพิพิธภัณฑ์
๑. เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ที่ ส นใจทุ ก เพศ ทุ ก วั ย
ทุกระดับการศึกษา และทุกสถานภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าเข้าชม และไม่แสวงหาผลกาไร
๒ . มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง มีทั้งในรูปแบบที่ทางพิพิธภัณฑ์ธง
ชาติไทยจัดขึ้นเอง และจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๓. มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์กับ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างมั่นคง
เพื่ อสร้า งความร่ว มมือ สนับ สนุ น ส่ ง เสริม และ
ประสานงาน เพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๔. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการทางานเพื่อการศึกษามา
โดยตลอด จึงทาให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและ
สาธารณชน
๕. วัตถุที่นามาจัดแสดง เป็นวัตถุสะสมที่มีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และบางอย่างเป็น
วัตถุที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
๖. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนักเรียน นิสิต
นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง สื่ อ มวลชนในด้ า นการศึ ก ษา
ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องธงชาติไทยอย่าง
เต็มที่
๗ . มี ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ร ะ บ บ ไ ฟ ส่ อ ง ส ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องปรับอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อนอบอ้าว
ไม่มืดจนเกินไป
๘. ของที่ ร ะลึ ก ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทย เป็ น
สิน ค้า ที่มี คุณภาพ รัฐ บาลออกหนัง สือรับรองให้
จ าหน่ า ยได้ อ ย่ า งถู ก กฎหมาย สามารถใช้ ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่งมีวางจาหน่ายในร้านค้าชั้นนาที่
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Weakness
(จุดอ่อน)

มีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศ และมีร้านค้าออนไลน์
ให้บริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ทาให้สะดวกต่อผู้
ที่ต้องการซื้อสินค้า ที่อยู่ไกลจากแหล่งจาหน่าย

ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการพิพิธภัณฑ์ด้านโอกาสและอุปสรรคโดยใช้หลักการ SWOT Analysis
Opportunity
(โอกาส)

Threat
(อุปสรรค)

ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์
๑. เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แห่ง แรกและแห่ง เดี ย วใน
ประเทศไทย ที่จัดแสดงเรื่องราวของธงชาติไทยได้
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลก
จึ ง เป็ น ที่ น่ า สนใจและเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ของไทย
๒. ตั้งอยู่ใกล้ย่านที่มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
จานวนมาก เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ของชาติให้แก่เยาวชนและบุคลากร
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์
๑. มีวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทยอีกจานวนมาก
ที่อยู่ ในต่ า งประเทศ ซึ่ ง ต้ องใช้ง บประมาณที่ สู ง
มากในการซื้อคืนมา
๒. พื้นที่มีขนาดจากัด ทาให้รองรับผู้เข้าชมได้ไม่
เกิ น ๒๐ คน จนบางครั้ง ต้ อ งปฏิ เ สธผู้ เ ข้ า ชมที่
ติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ
๓. ใช้อาคารร่วมกับพิพิธภัณฑ์อื่น ทาให้การขยาย
พื้นที่ค่อนข้างลาบาก

ด้านการบริหารองค์กร
๑. การเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ทาให้ไม่ได้รับความ
ด้านการบริหารองค์กร
๑. เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องและได้ รับการ ช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เท่าที่ควร
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ร ว ม ทั้ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค ว า ม น่ า เชื่ อถื อ การบริการงานพิพิธภัณฑ์
ผู้อานวยการพิพิธ ภัณ ฑ์ฯ มี ประสบการณ์ ในการ ๑. การด าเนิ น งานบางโครงการ เมื่ อ มี ก าร
ท างานด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม าเป็ น ระยะเวลานาน ดาเนินการจริงแล้ว พันธกิจที่วางเอาไว้นั้นถือว่า
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออก เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธง
สู่สังคมอย่างสม่าเสมอ
ชาติไทย เนื่องจากการที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและ
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Opportunity
(โอกาส)
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Threat
(อุปสรรค)

๒. ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ฯ
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการทางาน รวมทั้งมีความคิดใน
การสร้างสรรค์และมีการเตรียมพร้อมสาหรับจัด
กิจ กรรมใหม่ ๆ ในด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ สั ง คมอยู่
เสมอ โดยไม่ ได้จากัดอยู่แค่เรื่องของประวั ติและ
พัฒนาการของธงชาติไทยเพียงเท่านั้น
๓. การที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีผู้อานวยการและ
ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดการองค์กรตามแผนงานที่
วางไว้อย่างเหมาะสมนั้น จะสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้ที่ทางานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถร่วมมือกันดาเนินงาน
ได้อย่างเต็มที่
๒. การเผยแพร่ความรู้ในอิน เตอร์ เน็ต นั้ น ทาให้
ความรู้อยู่ในวงจากัด ซึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้
๓. มี ข้ อ จ ากั ด บางประการในการน าวั ต ถุ ไ ปจั ด
แสดงนอกพิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดงานกลางแจ้งนั้น
ต้ อ งมี ก ารดู เ รื่ อ งสภาพภู มิ อ ากาศและความ
ปลอดภัยของวัตถุเป็นสาคัญ เป็นต้น
๔. ข้อมู ลทางประวั ติ ศาสตร์ เป็ น สิ่ง ที่ ต้องอาศัย
หลักฐานยืนยัน ทั้งหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานและ
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มาประกอบการ
วิเคราะห์ ทาให้ข้อมูลที่พบขึ้นใหม่ อาจขัดกับ
ประวัติศาสตร์และความเชื่อเดิม ซึ่งอาจทาให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ตามมาได้ ดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ งมี ก าร
การบริการงานพิพิธภัณฑ์
๑. มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายและพันธมิตร ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบ
พิพิธภัณฑ์ที่มั่ นคง รวมทั้ งมีประสิทธิ ภาพในการ
ทางาน
๒. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานใน
หลากหลายช่องทาง มีการทาพิพิธภัณฑ์ออนไลน์
รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างสม่าเสมอ
ที่มา : จากการวิเคราะห์ของผู้ศกึ ษา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและสรุปผลการศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย ภายใต้กรอบการจัดการ
3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ ด้านการบริหารองค์ก ร และด้านการบริการงานพิพิธภัณฑ์ โดยนา
SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในข้างต้นนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้
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ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์
1. ในฐานะที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ที่จัดแสดงเรื่องราวของธงชาติ
ไทยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงหาผลกาไร พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรได้รับการ
ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลควรมีมาตรการ
หรือนโยบายให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีการดาเนินการที่คล่องตัวมากขึ้น
2. พื้นที่ จัด แสดง เนื่องจากพิ พิธ ภัณ ฑ์ธ งชาติ มีพื้ นที่จ ากัดในการจัด แสดงและรองรับผู้ เข้าชม
ดังนั้นโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ (อยู่ใกล้กับที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยในปัจจุบัน ในซอยลาดพร้าว 43)
จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่นี้ จะมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับ
เด็ ก สตรีมี ค รรภ์ ผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ การ รวมทั้ ง สามารถรองรับ ผู้ เข้ า ชมได้ ม ากถึ ง 100 คนในแต่ ล ะครั้ง มี ที่
จัดกิจกรรมของทางพิ พิธภัณฑ์ฯ และมีที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพอ (ในปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการเรื่องการ
จัด หางบประมาณในการก่อสร้า งไปบางส่ วนแล้ ว กาหนดสร้า งเสร็จ ในปี 2560 เพื่ อฉลองครบรอบ 100 ปี
การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย)
3. ข้อมูลวัตถุ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรมีการทาทะเบียนวัตถุและควรทาป้ายบอกชื่อวัตถุที่จัด
แสดงรวมทั้งบอกรายละเอียดของวัตถุให้ครบทุกชิ้น ดังที่นภัสวรรณ อินทร์สวน (2555: 245 - 254) ได้กล่าวว่า
การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจาเป็นต้องมีการถ่ายภาพและบันทึก ข้อมูลของวัตถุนั้น ๆ
เอาไว้ การทาทะเบียนวัตถุนี้จะทาให้พิพิธภัณฑ์มีข้อมูลของวัตถุสะสมแต่ละชิ้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งสะดวก
ต่อการค้นหาข้อมูลและการจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังทาให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ
สามารถนาข้อมูลของวัตถุสะสมที่มีอยู่ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งนาไปต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต
และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างสะดวกอีกด้วย
จากการที่ผู้ศึกษา ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย” ในครั้งนี้ ได้ทาให้ทาง
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้เล็งเห็นความสาคัญของการทาทะเบียนวัตถุ การทาบัญชีการจัดซื้อวัตถุ รวมถึงการทา
บัญชีรายรับรายจ่ายที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งถือว่าการเริ่มดาเนินการเรื่องการทา
ทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยในครั้งนี้เป็นความสาเร็จส่วนหนึ่งของผู้ศึกษา รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจที่
การศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยของผู้ศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาให้ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการทาทะเบียนวัตถุ การทาบัญชีจัดซื้อวัตถุ รวมทั้งการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายทาง
การเงิ นอย่า งสม่าเสมอ ซึ่ง ขณะนี้ ทางพิ พิธ ภัณ ฑ์ธ งชาติไ ทยได้ เริ่มลงมื อตรวจสอบวั ตถุและเริ่ม วางแผน การ
ดาเนินงานแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา
ด้านการบริหารองค์กร
1. เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน จึงจาเป็นต้องมีการวางโครงสร้างองค์กรที่
มั่นคงในระยะยาว รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ที่เหนียวแน่นและเข้มแข็ง เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการทางานต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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2. พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมุ่งเน้นการบริการเพื่อสังคมเป็นสาคัญ จึงมีการวางแผนงานและมีการจัด
กิจ กรรมทางการศึก ษาเพื่ อให้บ ริการแก่สั ง คมอยู่ เสมอ ดั ง นั้ น คนในสั ง คมจึ ง ควรตระหนั กให้การสนั บ สนุ น
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง
3. นอกจากงบประมาณส่ ว นตั ว งบประมาณจากการขายของที่ ร ะลึ ก และจากงบประมาณ
สนั บ สนุ น พิ เ ศษแล้ ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ งชาติ ไ ทยควรมี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานในระยะยาว เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตในเรื่องของแหล่งเงินทุน และการสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยแห่งใหม่ รวมถึงโครงการใน
อนาคตต่าง ๆ อีกประการหนึ่งด้วย
4. การที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ งชาติ ไ ทยไม่ จั ด ท าบั ญ ชี ง บประมาณอย่ า งละเอีย ด ท าให้ไ ม่ มี ข้อมู ล และ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่าง ๆ เอาไว้ดูย้อนหลัง ดังนั้นทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจึงควรมีการทาบัญชี
รายรับรายจ่ายอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงข้อมู ลรายรับรายจ่ายในการดาเนินการในแต่ละด้านที่แน่นอน
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นหลักฐานสาคัญทางด้านการใช้จ่ายด้านงบประมาณและอาจเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้ในอนาคต
5. พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรทาบัญชีการจัดซื้อวัตถุสะสม รวมทั้งขอใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน
รับรองในการซื้อขายวัตถุจากร้านค้าที่ซื้อมาทุกครั้ง นอกจากนี้แล้วควรบันทึกแหล่งที่มาและประวัติของวัตถุ
สะสมโดยละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญในการยืนยันวัตถุและแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งเป็นข้อมูลสาหรับศึกษาค้นคว้าโบราณวัตถุที่สาคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติในอนาคต เพราะวัตถุสะสมที่
ซื้อมาจากร้านค้านั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าวัตถุสะสมต่าง ๆ เหล่านี้มีที่มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นจึงควร
ขอหลักฐานรับรองและใบเสร็จรับเงินรวมทั้งสาเนาบัตรประชาชนของผู้ขายและสาเนาทะเบียนการค้าของร้านค้า
นั้น ๆ เอาไว้เป็นหลักฐานรับรองด้วยทุกครั้ง
6. พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรมีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางแผนการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงกับเป้าหมายที่วางไว้
7. การวางแผนการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ทั้งภาครั ฐและเอกชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม ควรหา
แนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พิพิธภัณฑ์เอกชนและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาตนเอง เช่น สร้างความ
ร่วมมือในการดาเนินการต่าง ๆ จัดกิจกรรม จัดการประกวด หรือมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์ที่ทาคุณประโยชน์
ให้กับประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ที่ต้องพึ่งพาตนเองเหล่านี้มีกาลังใจในการทางานเพื่อสังคมมาก
ขึ้น โดยอาจจะมี การมอบเกีย รติบั ต รเพื่อเป็ นกาลั ง ใจให้พิ พิธ ภัณ ฑ์เหล่ า นี้ไ ด้ เดิน หน้ า ทางานเพื่ อสั งคมและ
ประเทศชาติต่อไป เพราะเห็นว่ารัฐได้หันมาสนใจและใส่ใจกับพิพิธภัณฑ์อันเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของชาติ
มากยิ่งขึ้น
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ด้านการบริการงานพิพิธภัณฑ์
1. พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่ข้อมูล
ทางวิชาการในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนในแวดวงการศึกษาด้านอื่นนอกจากประวัติศาสตร์และธัชวิทยา ได้เข้าถึง
ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้มากยิ่งขึ้น
2. พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยควรมีการจดสถิติการเข้าชม เพื่อให้ รู้จานวนของผู้เข้าชม รวมทั้งควรมี
การแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าชมและประเมินผลตอบรับในการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อสารวจความ
คิดเห็นของผู้เข้าชมที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดขึ้น รวมทั้งสารวจความคิดเห็น
ของผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ต่ าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เพื่อนาคาแนะนาเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการวาง
นโยบายในการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งจะสามารถนาไปพัฒนาการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยใน
อนาคตได้อีกประการหนึ่งด้วย
3. ควรมี ก ารสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ คนในชุ ม ชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
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