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รายงานความกาวหนา 

การจัดการความรู เรื่อง แนวปฏิบตัิทีด่ใีนการบริหารจัดการคลังวตัถพุพิิธภณัฑ  

ประจําป ๒๕๕๙ 
 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดดําเนินการ

จัดสรางหองคลังวัตถุพิพิธภัณฑในบริเวณ ชั้น ๒ ของอาคาร ๑๐ และเริ่มใชงานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ นับไดวา

เปนชวงของการวางแผนการบริหารจัดการและการทดลองการใหบริการ ดังน้ันจึงนํามาสูการจดัการความรูทีบ่คุลากรของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความเห็นรวมกันวาควรจัดการความรู เรือ่ง แนวปฏบิตัท่ีิดี

ในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ เพ่ือคนหาแนวทาง หลักปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบท             

ขององคกรในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ เพื่อใหเปนสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ไมไดจัดแสดง          

ในพิพิธภัณฑ มีการจัดเก็บรักษาทีเ่ปนระบบ มีความปลอดภัย ลดการเสื่อมสภาพ และสามารถใหบริการศึกษาคนควา

สําหรับผูสนใจไดงายและสะดวก 

 โดยการดําเนินงานการจัดการความรู ใชกระบวนการจัดการความรูของ กพร. จํานวน ๗ ขั้นตอน มีผลดังน้ี 
 

 

ขั้นท่ี ๑ การบงชี้ความรู 
      กลไกในการดําเนินงาน คือ บุคลากรของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมทุกคน โดย ดร.ไสว กันนุลา หัวหนาสํานักงานฯ  

เปนประธาน นายชุตินันท ทองคํา เปนเลขานุการ นอกจากน้ี

ผูบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาในการจัดการความรูในครั้งน้ีอีกดวย 
 

  

      จากน้ันจึงประชุมระดมความคิดเห็นถึงความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นรวมกันในการขยายงาน            

ในสวนของพิพิธภัณฑฯ ที่ไดดําเนินการจัดการความรูในสวนของงานบริการแกผูมาเย่ียมชมไปแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นํามาสูการปฏิบัติงานดานการสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดเก็บในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ จึงกําหนดเปนประเด็น  

ในการจัดการความรู คือ "แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ" โดยกําหนดใหมีการดําเนินการ

ปฏิบัติการจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑไปพรอมๆ กับการจัดการความรูเพ่ือใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรม ความรูเกิดจาก

ประสบการณจริง  

      เงื่อนไขเพ่ิมเติม :  

      ๑. จะตองไมกระทบเวลาการทํางานหลัก และจะตองบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม       

      ๒. จะตองนําภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดเก็บ หรือรักษาสิ่งของมาใชในการบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑอีกดวย 
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ขั้นท่ี ๒ การสรางและแสวงหาความรู 
      ไ ด ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ลั ก ษณ ะง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ใ น  

คลั งพิพิ ธ ภัณฑ เ พ่ือ ให ทราบว า มีควา มรู ใ ดบ า งที่ มี  

ความจําเปน โดยใช  Mind map เปนเครื่องมือ และ

ดําเนินการการรวบรวม ทบทวนองคความรูจากเอกสาร  

ที่ เกี่ยวของกับการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ การอนุรักษ

โบราณวัตถุ หรือการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 

       นอกจากน้ี ยังทบทวนจากสื่ออินเทอรเน็ต อาทิ วิดีโอ

ที่ปรากฏใน Youtube, Digital Files, และการทัศนศึกษา        

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ  
 

      โดยสาเหตุของการเลือกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหา

วีรวงศ เปนสถานที่ทัศนศึกษา เน่ืองจากเปนพิพิธภัณฑ  

ในสังกัดกรมศิลปกรที่มีการจัดแสดงนิทรรศการถูกตอง  

ตามหลักวิชาการ มีเน้ือหาคลายคลึง มีคลังวัตถุพิพิธภัณฑ     

และขนาดใกลเคียงกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ขั้นท่ี ๓ การจัดการความรูใหเปนระบบ 

       เ พ่ื อความสะดวกต อการจั ดการค วามรู จึ ง ได

ดําเนินการวิเคราะหลักษณะงานในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ  

และไดลงรายละเอียดปลีกยอยใหเหมาะสมตอลักษณะและ

ขนาดขององคกร  

 

 

      นอกจากน้ียังไดดําเนินงานควบคูกับการจัดการความรู 

ดังน้ี  (เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนระหวางการปฏิบัติงาน นํามาสูการ

ปรับการทํางานสมํ่าเสมอ) 
       ๑. ขนยายวัตถุพพิิธภัณฑจากสถานท่ีจัดเก็บช่ัวคราว มาสูคลัง

วัตถุพิพิธภัณฑ และดําเนินการสํารวจประเภทของวัตถุครอบครอง

ทั้งหมด 

       ๒. คัดแยก จําแนกประเภท สํารวจสภาพ เพื่อทําการวิเคราะห

การจัดเก็บท่ีเหมาะสม 

      ๓. จัดหาช้ันวางของ ตู กลองบรรจุ หรือวัสดุอุปการณในการ

บรรจุหีบหอ การทําความสะอาด และการอนุรักษในเบื้องตน 
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ขั้นท่ี ๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู 
 

 

       คณะกรรมการไดนําองคความรูมาจัดทําเปนรางคูมือ

การปฏิบัติงาน และประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

ความเหมาะสมของเน้ือหา โดยทบทวนถึงความรูและ

ประสบการณที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานดวย 

       และนอกจากน้ียังมีการพูดคุยอยางไมเปนทางการอยู

สมํ่าเสมอ 

 

 

ขั้นท่ี ๕ การสรางการเขาถึงความรู 
      ๑. จัดทําแผนพับ เผยแพรเน้ือหา ฉบับยอ  

      ๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในคลงั

วัตถุพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

      ๓. เผยแพรผลการจัดการความรูในเว็บไซตพิพิธภัณฑ

เมืองนครราชสีมา 

 
 

ขั้นท่ี ๖ การแบงปนและการแลกเปล่ียน 

 

 

      ถายทอดองคความรูจากการจัดการความรู โดยเนน

เน้ือหาในสวนการอนุรักษและสงวนรักษา วัตถุพิพิธภัณฑ 

ประเภทเอกสาร โบราณ แก นักศึกษาโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลยัราช

ภัฏนครราชสีมา 

       แ ล ะ นํ า คู มื อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  ส ง ไป เ ผ ยแ พ ร  

ณ หนวยงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ ศูนยวัฒนธรรม

อีสานใต ม.รภ.บุรีรัมย 

ขั้นท่ี ๗ การเรียนรู  
       นําคูมือการปฏิบัติงานไปใชเปนทางการทํางาน (เปนสวนหนึ่งของงาน) โดยการนําความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและ

ประสบการณใหมๆ และนําความรูที่ไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง โดยอาจะมีการปรับปรุงคูมืออยูสมํ่าเสมอ 
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เคล็ดลับ เทคนิค วิธีการ 

- พูดคุยกันอยางไมเปนทางการ ในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด ไม เพ่ิมภาระงานหลัก แตมุงแกปญหา                  

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

- มีการทบทวนภูมิปญญาพ้ืนฐานของไทยและโคราช ในเรื่องของรักษาโบราณวัตถุ หรือวัตถุสิ่งของทั่วไป 

- มีการแสวงหาองคความรูที่เผยแพรบนสื่ออินเทอรเน็ต อาทิ วิดีโอบันทึกภาพการอบรมที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ

การจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑและการดูแลรักษาโบราณวัตถุ 

- มีการดําเนินงานจริง เพ่ือใหไดองคความรูควบคูกับการไดงานไปพรอมๆ กัน เมื่อเกิดขอสงสัยก็จะเกิดการพูดคยุ

แลกเปลี่ยนระหวางการปฏิบัติงานไดทันที นํามาสูการแกไขปญหาที่เหมาะสม 

 

 

ภาคผนวก : การวิเคราะหลักษณะงานในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ 
 

 


