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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยตั้งแตเริ่มเปด

กิจการมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) ภายใตกรอบการจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูล
เฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ แลวนําผลการศึกษา
มาวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT Analysis เพ่ือนําไปสูการหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยที่เหมาะสมตอไปในอนาคต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาทําการศึกษา มีการสัมภาษณบุคลากร
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในเชิงลึก  

ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑแรกและพิพิธภัณฑเดียวใน
ประเทศไทยที่จัดแสดงวัตถุสะสมและนิทรรศการเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทย 
รวมท้ังพิพิธภัณฑนี้ไดมีความโดดเดนอยูที่กระบวนการกอตั้งและการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เปนพิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรธงชาติไทยที่สมบูรณของประเทศไทย และจาก
การที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน ทําใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และ
สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว หัวใจสําคัญของการพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ก็คือ การ
รวมมือกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยกับเครือขายพิพิธภัณฑที่มีอยูใน
ประเทศตาง ๆ 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคตดังนี้ พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยควรมีการทําทะเบียนวัตถุและทําบัญชีจัดซื้อวัตถุเพ่ือเก็บขอมูลของวัตถุสะสมแตละชิ้นไวเปน
หลักฐาน, พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรขอมูล
ทางวิชาการในวงกวาง, ควรมีการจดสถิติการเขาชม รวมทั้งควรสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมอยาง
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนพิพิธภัณฑที่มีการ
จัดการที่สมบูรณแบบ เหมาะแกการนํารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑฯ ไปเปนตัวอยางใหกับ
พิพิธภัณฑเอกชนหรือพิพิธภัณฑอื่น ๆ ไดตอไปในอนาคต 
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This research aims to study the Thai national flag museum management, 

since it has opened in 2006 until now (2015) within three aspects of management 
which are the museum specific information, the organization management, and the 
museum services. The findings were analyzed by using SWOT Analysis, in order to 
find the appropriate way of Thai national flag museum management in the future. 
This was qualitative research by making an in-depth interview for the staff of Thai 
national flag museum. 

The result was shown that the Thai national flag museum is the first and 
only one museum in Thailand which exhibits the collection objects and the exhibition 
about history and development of the Thai national flag. This museum has been 
outstanding in the process of establishing and processing. The goal of setting and 
operating the museum is to set up the museum to be the complete historic learning 
center of Thai national flag. As the Thai national flag museum is private sector, the 
management runs quickly. The key to develop this museum is to collaborate and 
cooperate between Thai national flag museum and the network of Thai national flag 
museum in other countries around the world. 

The researcher has some suggestions for setting up Thai national flag 
museum in the future as following issues. The Thai national flag museum should 
record the data of objects and do accounting in purchasing objects for keeping each 
of collecting objects as evidence.  The museum should promote activities in various 
events, provide academic information in large area, and record the statistic of visitors.  
Moreover, the museum should survey the statistic of visitors in order to develop Thai 
national flag museum to be the better museum, and to manage it to be the perfect 
museum that could take the pattern of management to be a role model for the other 
private museums in the future. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความเมตตา ความเขาใจ การ
สนับสนุน การอนุเคราะหชวยเหลือ และกําลังใจจากบุคคลที่เปนที่รักและเคารพหลายทานที่ลวนมี
คุณูปการสําคัญตอผูศึกษา จึงขอนอมระลึกถึงและกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน อาจารยที่ปรึกษา
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่สละเวลาในการตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธของผูศึกษา คอย
แนะนําใหคําปรึกษา ตลอดจนใหกําลังใจแกผูศึกษาเร่ือยมา  

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และศาสตราจารยพิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่สละเวลา
อันมีคาในการอานสอบและชี้แนะแนวทาง จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง รวมทั้งกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแกผูศึกษาตลอดมา 

ที่สําคัญยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ คุณพฤฒิพล ประชุมผล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยและคุณจันทกาญจน คลอยสาย รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ท่ีไดสละเวลาใน
การตอบคําถามและบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนย่ิงแกผูศึกษา ตลอดจนนํ้าใจไมตรี
ท่ีมีใหผูศึกษาเร่ือยมา 

ขอกราบขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหทุนอุดหนุนการ
ทําวิทยานิพนธแกผูศึกษา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM) รุน ๔  
รวมท้ังคุณเมธาวี ศิริวงศ คุณนุชจรี ศรีวิเชียร คุณสุธิดา บุณยาดิศัย คุณณัฐฐิญา เชวงวนิช 
และคุณดวง ลิน ท่ีคอยแนะนํา ใหความชวยเหลือ และคอยเปนกําลังใจใหกับผูศึกษาเร่ือยมา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณปู คุณยา คุณแมบุญธรรม และญาติทุกคนในตระกูลคุมโภคา
และรัตนรมโพธ์ิทอง ท่ีคอยใหกําลังใจ ใหความรัก และคอยหวงใยหลานสาวคนน้ีเสมอมา   

สุดทายน้ีขอเทิดทูนบิดามารดา ผูท่ีลูกเคารพรักย่ิง และเปนผูมีพระคุณอยางสูงสุด
ในชีวิตลูก ท่ีคอยอบรมส่ังสอน คอยใหกําลังใจ ใหโอกาส และใหการศึกษา รวมท้ังใหความรัก
ความหวงใย คอยชวยเหลือ และสนับสนุนลูกในทุก ๆ เร่ืองตลอดมา คุณประโยชนท่ีเกิดจาก
การศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูศึกษาขออุทิศใหแกบรรพบุรุษผูลวงลับทุกทาน ท่ีใหความรัก
ความเมตตาแกผูศึกษาเสมอมา หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอ
นอมรับไวเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังตอไป 
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