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 การศกึษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก (Management of Bangkok Folk’s   
Museum)นี ้เป็นการศกึษาวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มุง่เน้นศกึษาความเป็นมาและ
การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเพ่ือเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน
 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเร่ิมแรกเป็นพิพิธภณัฑ์เอกชน ตัง้อยูบ่นถนนเจริญกรุง 43 ได้รับ
การก่อตัง้ขึน้เม่ือปีพ.ศ.2535 โดยอาจารย์วราพร สรุวดี ในพืน้ท่ีและบ้านของอาจารย์ด้วยทนุทรัพย์
และบริหารจดัการด้วยใจรัก เสียสละ มีวิสยัทศัน์และมุง่มัน่สงู นบัเป็นพิพิธภณัฑ์แหง่แรกและแหง่
เดียวในกรุงเทพมหานครท่ีจดัแสดงให้เหน็ถงึวิถีชีวติของชนชัน้กลางหรือคหบดีของชาวบางกอกยา่น
บางรัก และเรียกช่ือพิพิธภณัฑ์นีว้า่ “พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” ตอ่มาใน พ.ศ. 2546 อาจารย์วราพร
ได้มอบโอนพิพิธภัณฑ์นีท้ัง้ ท่ีดินและและอาคารต่างๆให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยท่ีทาง
กรุงเทพมหานครยงัคงอนญุาตให้อาจารย์พกัอาศยัอยู่ต่อไปและมีการเรียกช่ือพิพิธภณัฑ์นีใ้หม่ว่า 
“พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก” เน่ืองจากเป็นการเข้าสูโ่ครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เขตต่างๆ ในกรุงทเพมหานครท่ีก�าลงัจดัท�าในหลายเขตขณะนัน้ แต่โดยทัว่ไปแล้วยงันิยมเรียก
พิพิธภณัฑ์นีว้า่ “พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” เชน่เดมิ เม่ือกรุงเทพมหานครได้รับโอนพิพิธภณัฑ์ฯ แล้ว
ได้ด�าเนินการจดัท�านิทรรศการเก่ียวกบัความเป็นมาและพฒันาการยา่นบางรักเพ่ิมขึน้ด้วย
 จากการศึกษาพบว่า ภายใต้การบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกของ
กรุงเทพมหานครส่งผลดีท�าให้พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจ้าง
บคุลากรและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค และมีงบประมาณส�าหรับการจดักิจกรรมซึง่เป็นสิ่งท่ีดี
และส�าคญัตอ่การพฒันาพิพิธภณัฑ์ฯ แตต่อ่มาได้ถกูตดังบไปในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนั
ก็มีปัญหาหลายประการทัง้ทางด้านการบริหารจดัการ การจดักิจกรรม การดแูลรักษาความสะอาด
และการจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ อนัเกิดจากสาเหตหุลกัคือ การบริหารงาน การเบกิจา่ยงบประมาณ
ตามระบบราชการและท่ีส�าคญัส�านกังานเขตบางรักยงัไมต่ระหนกัและเข้าใจถงึงานพิพิธภณัฑ์เทา่ท่ี
ควรเน่ืองจากภารกิจของเขตบางรักท่ีมีมากมาย ดงันัน้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจงึควรมีการจดัตัง้
เป็นหนว่ยงานบริหารจดัการร่วมกนัเพ่ือก�าหนดแผนพฒันา ระยะเวลาด�าเนินงานพิพิธภณัฑ์อยา่งมี
เป้าหมายและชัดเจน ควรพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีจะมาดูแลงาน
พิพิธภณัฑ์นีใ้ห้มีความรู้ ความเข้าใจ ต้องสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายระหว่างพิพิธภณัฑ์ต่างๆ 
เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้และร่วมมือกนั อนัจะชว่ยน�าพาพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกแหง่นีใ้ห้เป็นแหลง่เรียน
รู้ของสงัคมตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน
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 This study on Management of Bangkok Folk’s Museum was qualitative research.  
It aimed to study the background and management of Bangkok Folk’s Museum to propose the 
approaches to suitable and sustainable management. 
 Bangkok Folk’s Museum located at Charoen Krung Road, Soi 43 initially was a private 
museum and established in 1992 by Ms. Waraporn Surawadee. Bangkok Folk’s Museum was 
established in the area of her house by her funds and fond, sacrificial and ambitious manage-
ment. Bangkok Folk’s Museum is the first and only one museum in Bangkok that reflects the 
lifestyle of the middle class or wealthy residents of Bang Rak district in Bangkok. This museum 
was called “Bangkok Folk’s Museum”. Later in 2003, Ms. Waraporn transferred her museum, 
land and buildings to Bangkok. The Bangkok Metropolitan Administration allowed her to con-
tinue staying here. It name was changed to “BMA local museum of “Bang Rak” district”. This 
new name reflects the establishment of project of local museums in various districts in Bangkok. 
But generally, people know it as “Bangkok Folk’s Museum”. After the museum was transferred 
to Bangkok Metropolitan Administration, the exhibition on the history and development of Bang 
Rak district has been promoted. 
 The results of this study showed that the management of Bangkok Folk’s Museum 
leads to the budget support in terms of staffing, utilities cost, and activities that are important to 
the museum development. Meanwhile, there are many problems in terms of management, ac-
tivities, cleanliness, and souvenir sales. The main causes of problems are ineffective manage-
ment, and bureaucratic budget management. More importantly, Bang Rak District Office lacks 
understanding and awareness of effective museum management due to its own plentiful missions 
and tasks. Thus, to achieve maximum benefit, an agency should be established for managing 
the museum, determining development plan, implementing the plan as target. Moreover, the 
knowledge and understanding of Bangkok Metropolitan Administration’s personnel should be 
developed and promoted to manage the museum, collaborate with network of museums in order 
to exchange knowledge and cooperation, which sustainably develop Bangkok Folk’s Museum 
as the learning resource for the society.        
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กติตกิรรมประกาศ

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี ้ส�าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ สภุาภรณ์ 

จินดามณีโรจน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ ให้แนวคิด ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ชีแ้นะแนวทาง รวมทัง้ให้ 

ก�าลงัใจเสมอมา ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

 กราบขอบพระคณุศาสตราจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์ รองศาสตราจารย์สรุพล นาถะพินธ ุ

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ ให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานวิจยั เพ่ือให้มี 

ความสมบรูณ์ขึน้ รวมทัง้คณาจารย์สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทกุทา่น ท่ีได้ถ่ายทอด

วิชาความรู้และให้ความเมตตาตอ่ผู้ศกึษาเสมอมา

 โดยเฉพาะอยา่งย่ิง บคุคลส�าคญัท่ีสดุท่ีท�าให้วทิยานิพนธ์ฉบบันีเ้กิดขึน้และส�าเร็จลงได้ 

คือ รองศาสตราจารย์วราพร สรุวดี ผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ท่ีได้เสียสละเวลาให้ข้อมลูอนัมี

ค่า และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง ซึ่งผู้ ศึกษาได้รวบรวมไว้ใน

วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ นอกจากองค์ความรู้ท่ีอาจารย์วราพรได้มอบไว้ให้แล้ว อาจารย์ยงัได้มอบแรง

บนัดาลใจและเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตท่ีได้เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้หวงั 

ผลตอบแทนใดๆ ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพอยา่งสงู นอกจากนีย้งัมีอาสาสมคัร

ปฏิบตังิานพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก คณุศศวิิมล เพชรรัตน์ และคณะอีก 5 ทา่น ท่ีได้ให้ความร่วมมือ 

ยินดีให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ขอบคุณ น้องต้อ พุฒิปัญญา เรืองสม ท่ีคอยช่วยเหลือ ผู้ศึกษา 

ขอขอบคณุจากใจ 

 ท่ีจะขาดเสยีไมไ่ด้ คือ คณะบคุคลท่ีร่วมทกุข์ร่วมสขุ ให้ก�าลงัใจและความร่วมมือชว่ยเหลอื

กนัตลอดมา คือ เพ่ือนชาว CRM 3 ได้แก่ เจ๊ียบ นกยงู อ๊ิบ พ่ีตอ่ พ่ีชยั พ่ีแอ๋ว ธานทั บี มนัแกว  

แฮค ต้น ขออภยัท่ีไมอ่าจเขียนช่ือได้หมดเพราะมีเพ่ือน CRM 3 มากถงึ 31 ทา่น ผู้ศกึษาระลกึถงึ 

ทกุทา่นเสมอ

 สดุท้ายนีข้อขอบคณุครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก ท่ีเข้าใจและให้ก�าลงัใจตลอดมาท�าให้ผู้ศกึษา

มีความมัน่ใจวา่มีครอบครัวอยูเ่คียงข้างกนัเสมอ
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