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บทคัดย่อ 
 
 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษามิวเซียมสยาม                  
และพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน เพ่ือประมวลผลองค์ความรู้ท่ีได้ออกมาเป็นตัวแบบ (Model)                
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงานและผู้ เย่ียมชม
พิพิธภณัฑ์ทัง้ 2 แห่งดงักลา่ว  
 ผลการศึกษาพบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภณัฑ์แนวใหม่ คือ แนว discovery museum ท่ีเน้น
การสร้างประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้ เย่ียมชม ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างสนุกสนาน                 
มิวเซียมสยามได้ประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการบริหารจัดการ เช่น การสํารวจความต้องการของ                   
ผู้ เย่ียมชมก่อนการจดัทํานิทรรศการ การจดักิจกรรมเพ่ือดงึดดูความสนใจ การพฒันาการดําเนินงานโดยใช้
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น ส่วนพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั             
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน มีจุดเด่นตรงท่ีมีตัวอาคารเป็นบ้านทรงไทยท่ีมีความร่มร่ืนมีชีวิตชีวา อีกทัง้               
สถานท่ีตัง้สะดวกแก่การเดินทางมาเย่ียมชมของนกัท่องเท่ียว และมีการบริหารจดัการท่ีเน้นการให้บริการ
เป็นเลิศ ส่วนตวัแบบหรือโมเดลพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย ท่ีได้จากการประมวลองค์ความรู้ คือ มีรูปแบบ
นิทรรศการในแนว discovery museum เพ่ือให้เป็นท่ีดงึดดูใจและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
ผู้ เย่ียมชมมากขึน้  มีการประยกุต์ใช้หลกัการตลาดในการบริหารจดัการ และเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการแก่ผู้ เย่ียมชม 



ค 
 

สารบัญ 
 

                     หน้า 
บทคัดย่อ           ก 
กิตตกิรรมประกาศ          ข 
สารบัญ           ค 
สารบัญภาพประกอบ          ช 
บทที่ 1 บทนํา           1 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของการวิจยั       1 
1.2 วตัถปุระสงค์การวจิยั         6 
1.3 ขอบเขตการวิจยั          6 

บทที่ 2 เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง       7 
2.1 กรอบคดิและทฤษฎี         7 

2.1.1 แนวคดิเก่ียวกบัพพิิธภณัฑ์        7 
 2.1.1.1 ความหมายและหน้าท่ีของพิพธิภณัฑ์      7 
 2.1.1.2 รูปแบบของพิพธิภณัฑ์        9 
 2.1.1.3 การจดัแสดงในพิพธิภณัฑ์ (Exhibition)      11 
2.1.2 แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์      12 
2.1.3 แนวคดิเก่ียวกบัการตลาดของพพิิธภณัฑ์      16 
 2.1.3.1 คําจํากดัความของคําวา่ การตลาด      16 
 2.1.3.2 การตลาดกบัพพิิธภณัฑ์       17 
 2.1.3.3 การพฒันาพพิิธภณัฑ์ในปัจจบุนัท่ีสมัพนัธ์กบัทฤษฎีและภาคปฏิบตัทิางการตลาด 18 
 2.1.3.4 การผสมผสานทางการตลาด       18 
 2.1.3.5 กลยทุธ์การวางแผนการตลาด       20 
 2.1.3.6 การสง่เสริมการขาย (Promotion)      21 
 2.1.3.7 การสร้างแบรนด์พพิิธภณัฑ์       21 

2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง         22 
บทที่ 3 วธีิดาํเนินการวจิยั         24 
3.1 การกําหนดแบบแผนการวจิยั        24 
3.2 การกําหนดประชากร         24 

 



ง 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

                    หน้า 
3.3 การจดัทําเคร่ืองมือและการศกึษาคณุภาพของเคร่ืองมือ     24 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู         25 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู         25 

บทที่ 4 การวเิคราะห์ข้อมูล         26 
4.1 การบริหารจดัการมิวเซียมสยาม        26 
4.1.1 ข้อมลูเบือ้งต้น         26 
4.1.2 การบริหารและการจดัการมิวเซยีมสยาม      28 
     4.1.2.1 นโยบาย ปรัชญา วิสยัทศัน์และพนัธกิจของมิวเซียมสยาม   28 
     4.1.2.2 วิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการของผู้บริหาร     29 
     4.1.2.3 โครงสร้างการบริหารจดัการ       30 
     4.1.2.4 งานบคุคล         31 
     4.1.2.5 การเงินและงบประมาณ       31 
     4.1.2.6 การประยกุต์ใช้หลกัการตลาด      31 
     4.1.2.7 การประเมินคณุภาพ       32 
     4.1.2.8 แนวทางการพฒันาปรับปรุง       32 
     4.1.2.9 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม       33 
     4.1.2.10 อปุสรรคและการแก้ไขในการบริหารจดัการ     33 
4.1.3 การอนรัุกษ์และการจดัแสดง       34 
     4.1.3.1 งานด้านเนือ้หา การจดันิทรรศการและการออกแบบ    34 
     4.1.3.2 งานด้านการคดัเลือกวตัถ ุเก็บรักษา ซอ่มแซมและทําทะเบียนวตัถ ุ  55 
     4.1.3.3 กลุม่เป้าหมาย        58 
     4.1.3.4 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้       59 
     4.1.3.5 การรักษาความปลอดภยั       60 
     4.1.3.6 อาคารสถานท่ี        60 
     4.1.3.7 สิง่อํานวยความสะดวก       64 

4.2 การบริหารจดัการพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั      66 
4.2.1 ข้อมลูเบือ้งต้น         66 
4.2.2 การบริหารและการจดัการพพิิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั    73 



จ 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

                    หน้า 
 4.2.2.1 นโยบาย วิสยัทศัน์และพนัธกิจของพพิิธภณัฑ์    73 
     4.2.2.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ       74 
 4.2.2.3 งานบคุคล         75 
 4.2.2.4 การเงินและงบประมาณ       76 
 4.2.2.5 การประยกุต์ใช้หลกัการตลาด      77 
 4.2.2.6 การประเมินคณุภาพ       77 
 4.2.2.7 แนวทางการพฒันาปรับปรุง      77 
 4.2.2.8 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม       77 
 4.2.2.9 อปุสรรคและการแก้ไขในการบริหารจดัการ     78 
4.2.3 การอนรัุกษ์และการจดัแสดง       78 

4.2.3.1 งานด้านเนือ้หา การจดันิทรรศการและการออกแบบ    78 
 4.2.3.2 งานด้านการคดัเลือกวตัถ ุเก็บรักษา ซอ่มแซมและทําทะเบียนวตัถ ุ  86 
 4.2.3.3 กลุม่เป้าหมาย        86 
 4.2.3.4 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้       86 
 4.2.3.5 การรักษาความปลอดภยั       86 
 4.2.3.6 อาคารสถานท่ี        86 
 4.2.3.7 สิง่อํานวยความสะดวก       87 

4.3 การวิเคราะห์ตวัแบบ (Model) พิพธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย     90 
4.3.1 ปรัชญาและพนัธกิจ        91 
4.3.2 การประยกุต์ใช้หลกัการตลาด       92 
4.3.3 แนวทางการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์       95 
4.3.4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม        97 
4.3.5 เนือ้หาและการออกแบบ        98 
4.3.6 วตัถท่ีุใช้ในการจดัแสดง        100 
4.3.7 กลุม่เป้าหมาย         101 
4.3.8 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้        102 
4.3.9 การรักษาความปลอดภยั        103 
4.3.10 สิง่อํานวยความสะดวก        104 



ฉ 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 
                    หน้า 
4.3.11 อาคารและสถานท่ี        106 
4.3.12 การจดัเก็บรายได้         107 

4.4 สรุปตวัแบบ (Model) พพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย      108 
4.4.1 ปรัชญาและพนัธกิจ        108 
4.4.2 การประยกุต์ใช้หลกัการตลาด       108 
4.4.3 แนวทางการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์       109 
4.4.4 การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม       109 
4.4.5 เนือ้หาและการออกแบบ        110 
4.4.6 วตัถท่ีุใช้ในการจดัแสดง        110 
4.4.7 กลุม่เป้าหมาย         110 
4.4.8 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้        110 
4.4.9 การรักษาความปลอดภยั        111 
4.4.10 สิง่อํานวยความสะดวก        111 
4.4.11 อาคารและสถานท่ี        111 
4.4.12 การจดัเก็บรายได้เพ่ือเป็นคา่บํารุงพพิิธภณัฑ์     112 

4.5 พพิิธภณัฑ์ในอดุมคต ิ: ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เย่ียมชมพิพธิภณัฑ์  112 
บทที่ 5  สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ       114 

5.1 สรุป           114 
5.2 อภิปรายผล          116 
5.3 ข้อเสนอแนะ          117 

บรรณานุกรม           118 
ภาคผนวก            121 
ประวัตโิดยย่อผู้วิจัย          133 
  
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญภาพประกอบ 
 

                    หน้า 
ภาพประกอบที่ 1  มิวเซยีมสยาม        2 
ภาพประกอบที่ 2  คนกบแดง สญัลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม     3 
ภาพประกอบที่ 3  พิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั      3 
ภาพประกอบที่ 4 พพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย เรือนไทยหมู ่ธ ทลูกระหมอ่มแก้ว   5 
ภาพประกอบที่ 5  มิวเซยีมสยาม        27 
ภาพประกอบที่ 6  สญัลกัษณ์ของมิวเซยีมสยาม       27 
ภาพประกอบที่ 7  ห้องท่ี 1 เบกิโรง        34 
ภาพประกอบที่ 8  ห้องท่ี 2 ไทยแท้        35 
ภาพประกอบที่ 9  ห้องท่ี 3 เปิดตํานานสวุรรณภมูิ      35 
ภาพประกอบที่ 10 ห้องท่ี 4 สวุรรณภมูิ        35 
ภาพประกอบที่ 11 ห้องท่ี 5 พทุธิปัญญา        36 
ภาพประกอบที่ 12 ห้องท่ี 6 กําเนิดสยามประเทศ       36 
ภาพประกอบที่ 13 ห้องท่ี 7 สยามประเทศ       37 
ภาพประกอบที่ 14 ห้องท่ี 8 สยามยทุธ์        37 
ภาพประกอบที่ 15 ห้องท่ี 9 แผนท่ีความยอกย้อนบนกระดาษ     37 
ภาพประกอบที่ 16 ห้องท่ี 10 กรุงเทพฯภายใต้ฉากอยธุยา      38 
ภาพประกอบที่ 17 ห้องท่ี 11 ชีวิตนอกกรุงเทพฯ       38 
ภาพประกอบที่ 18 ห้องท่ี 12 แปลงโฉมสยามประเทศ      39 
ภาพประกอบที่ 19 ห้องท่ี 13 กําเนิดประเทศไทย       39 
ภาพประกอบที่ 20 ห้องท่ี 14 สีสนัตะวนัตก       39 
ภาพประกอบที่ 21 ห้องท่ี 15 เมืองไทยวนันี ้       40 
ภาพประกอบที่ 22 ห้องท่ี 16 มองไปข้างหน้า       40 
ภาพประกอบที่ 23 ห้องท่ี 17 ตกึเก่าเลา่เร่ือง       41 
ภาพประกอบที่ 24 บอร์ดนิทรรศการเก่ียวกบัไทยแท้      42 
ภาพประกอบที่ 25 ร้านขายส้มตําจําลองในนิทรรศการ      42 
ภาพประกอบที่ 26 เดก็ซึง่เป็นผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์กบัหาบเร่ผลไม้     43 

 
 



ซ 
 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 
 

                    หน้า 
ภาพประกอบที่ 27 ชาวตา่งชาตกํิาลงัเลน่เกมสงครามในนิทรรศการ    43 
ภาพประกอบที่ 28 โต๊ะอาหารในนิทรรศการท่ีตกแตง่ด้วยบรรยากาศแบบไนท์คลบั   44 
ภาพประกอบที่ 29 ผู้ เย่ียมชมนัง่เลน่ท่ีบาร์และเปิดเพลงท่ีตู้ เพลง     44 
ภาพประกอบที่ 30 ส่ือมลัตมีิเดียท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวและมีปุ่ มกดบางปุ่ มชํารุด   45 
ภาพประกอบที่ 31 โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “เร่ืองหนกัหวั”    46 
ภาพประกอบที่ 32 ลอมพอกท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ      47 
ภาพประกอบที่ 33 หมวกแบบยคุมาลานําไทยท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ    47 
ภาพประกอบที่ 34 ชฎาท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ       48 
ภาพประกอบที่ 35 โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “มองใหมด้่ายไหม”    48 
ภาพประกอบที่ 36 นิทรรศการหมนุเวียน “มองใหมด้่านไหม”     49 
ภาพประกอบที่ 37 นิทรรศการหมนุเวียน “มองใหมด้่านไหม”     49 
ภาพประกอบที่ 38 โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “ห ลงรัก”     50 
ภาพประกอบที่ 39 ภาพเขียนลายไทย ลงรักปิดทอง      51 
ภาพประกอบที่ 40 โปสเตอร์มิวเซียมตดิล้อ จงัหวดัสตลู      52 
ภาพประกอบที่ 41 โปสเตอร์มิวเซียมตดิล้อ จงัหวดัร้อยเอ็ด     53 
ภาพประกอบที่ 42 นิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้”      54 
ภาพประกอบที่ 43 กิจกรรมในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวลั     54 
ภาพประกอบที่ 44 โปสเตอร์นิทรรศการ “มาเลน่กนัเถอะ”      55 
ภาพประกอบที่ 45 ผงัขยายพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดีท่ีลานมิวเซียมสยาม    57 
ภาพประกอบที่ 46 พพิิธภณัฑ์เสมือน        59 
ภาพประกอบที่ 47 พพิิธภณัฑ์เสมือน        60 
ภาพประกอบที่ 48 อาคารมิวเซียมสยาม        60 
ภาพประกอบที่ 49 ภายในอาคารมวิเซยีมสยาม       61 
ภาพประกอบที่ 50 ภายในอาคารมวิเซยีมสยาม       61 
ภาพประกอบที่ 51 แผนท่ีมิวเซียมสยาม        63 
ภาพประกอบที่ 52 ร้านอาหารภายในบริเวณมิวเซยีมสยาม     64 
ภาพประกอบที่ 53 ลานจอดรถของมิวเซียมสยาม      65 
ภาพประกอบที่ 54 ทางเข้าพพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั     66 



ฌ 

 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 
 

                    หน้า 
ภาพประกอบที่ 55 พพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั      67 
ภาพประกอบที่ 56 จิม ทอมป์สนั        67 
ภาพประกอบที่ 57 จิม ทอมป์สนักบัผ้าไหม       70 
ภาพประกอบที่ 58 สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติใ์นฉลองพระองค์ไหมไทย คอลเลคชัน่ไหมไทย 
      ฝีมือปิแอร์ บลัแมง ท่ีออกแบบถวายโดยเฉพาะ     71 
ภาพประกอบที่ 59 บ้านไทยจิม ทอมป์สนั       73 
ภาพประกอบที่ 60 พพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั      78 
ภาพประกอบที่ 61 เรือนไทยท่ีแยกออกมาจากตวัพิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั   79 
ภาพประกอบที่ 62 เรือนไทยท่ีแยกออกมาจากตวัพิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั   79 
ภาพประกอบที่ 63 ภายในพิพิธภณัฑ์ สว่นท่ีเป็นเรือนใหญ่     79 
ภาพประกอบที่ 64 สว่นท่ีเป็นห้องนอน        80 
ภาพประกอบที่ 65 สว่นท่ีเป็นห้องรับประทานอาหาร      80 
ภาพประกอบที่ 66 หนึง่ในของสะสมท่ีเป็นพระพทุธรูป      81 
ภาพประกอบที่ 67 หนึง่ในของสะสมท่ีเป็นเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์     81 
ภาพประกอบที่ 68 ศาลพระภมูิท่ีพพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั     82 
ภาพประกอบที่ 69 การสาธิตการสาวไหม       82 
ภาพประกอบที่ 70 นิทรรศการแสดงกระบวนการผลติเส้นไหม     83 
ภาพประกอบที่ 71 การแสดงในนิทรรศการ แคนลอ่งคะนองลํา     83 
ภาพประกอบที่ 72 ผลงานศลิปะในนิทรรศการ TRANSMISSION     85 
ภาพประกอบที่ 73 พพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั      87 
ภาพประกอบที่ 74 ร้านอาหารในพิพิธภณัฑ์       88 
ภาพประกอบที่ 75 ห้องสมดุของพิพธิภณัฑ์       88 
ภาพประกอบที่ 76 ร้านขายผ้าไหมจิม ทอมป์สนั       89 
ภาพประกอบที่ 77 รถรับ-สง่ของพพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั     89 

   



1 
 

บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของการวจิัย 

พิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัถาวรท่ีให้บริการแก่สงัคมและมีสว่นในการพฒันาสงัคม (ICOM, 2010 : 43) 
ทําหน้าท่ีอนุรักษ์ ค้นคว้าวิจัย  เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม               
และนามธรรม (ICOM, 2010 : 36) ได้แก่ วัตถุต่างๆ เช่น ผ้าทอมือ เคร่ืองปั ้นดินเผา หรือนามธรรม                   
เช่น ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ เป็นต้น พิพิธภณัฑ์จึงไม่เพียงแต่มุ่งทําหน้าท่ีในการเก็บรวบรวม อนรัุกษ์
และจดัแสดงเท่านัน้ แตต้่องมีเป้าหมายท่ีแท้คือการเป็นส่ือนําความรู้สูส่งัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี
พิพิธภัณฑ์เองก็ต้องสามารถพึ่งพาตนเองให้ดํารงอยู่ได้ รวมทัง้มีความน่าสนใจมากพอท่ีจะดึงดูดผู้คน            
เข้ามาเรียนรู้อยา่งไมข่าดสาย   

ดงันัน้ ในกระบวนการท่ีจะทําให้พิพิธภณัฑ์ทําหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศยั
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีมาใช้ในการจัดการพิพิธภณัฑ์อนัมีลกัษณะเฉพาะ โดยมีส่วนสําคญัท่ีควร
กล่าวถึง ได้แก่ 1) การเก็บสะสม รวบรวมวตัถุ (Collection) 2) การอนุรักษ์ (Preservation) 3) การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย (Research) 4) การเผยแพร่ความรู้และการจัดแสดง (Communication and  Exhibition)  
และ 5) การบริหารจดัการ (Management)  

การจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ทางวฒันธรรมมีวตัถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกทางวฒันธรรม          
ภูมิปัญญา ผ่านการจัดแสดงวัตถุ ภาพถ่าย บอร์ดเนือ้หา หุ่นจําลอง ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ เข้าชมนิทรรศการ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับแรงบนัดาลใจและเกิดจินตนาการจากสิ่งท่ีนําเสนอ หรือจดัแสดง 
สง่ผลให้ได้รับความเพลดิเพลนิและความรู้ไปพร้อมๆกนั 

ในปัจจบุนัในประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์ทางวฒันธรรมจํานวนหลายแห่ง มีตัง้แตก่ารจดัแสดงเนือ้หา
ท่ีเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเจาะจงภูมิปัญญาบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น พิพิธภณัฑ์ผ้า พิพิธภณัฑ์ 
หนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์ขนมไทย เป็นต้น หรือจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมไทยท่ีมีทัง้นิทรรศการถาวร            
และนิทรรศการหมนุเวียนตามแตภ่ณัฑารักษ์จะกําหนด พิพิธภณัฑ์แตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกนัออกไป ใน
แง่ของวิธีการเก็บรวบรวมวตัถแุละอนรัุกษ์ ก็ขึน้อยู่กบัประเภทและชนิดของวตัถ ุการศกึษาค้นคว้าวิจยั ก็มี
การตีความหมายวตัถุและผูกโยงเข้ากับอตัลกัษณ์สงัคมนัน้ๆ การนําเสนอวตัถุก็มีการจดัทําในรูปแบบท่ี
หลากหลายขึน้อยู่กับเนือ้หา  เทคนิคท่ีใช้ในการส่ือสารและงบประมาณ ความแตกต่างด้านการบริหาร
จดัการ ก็ขึน้อยูก่บันโยบาย แนวทางการบริหารจดัการและงบประมาณ 

มีพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหลายแห่งท่ีอาจกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จในการทําหน้าท่ี
พิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ มีผู้ ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจํานวนมาก เป็นท่ี รู้จักกว้างขวาง             
และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมแห่งหนึ่ง ทัง้ยงัสามารถบริหารจดัการได้ดีและดํารงอยู่มาอย่าง
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ต่อเน่ือง ในงานวิจยันี ้ผู้วิจัยเลือกศึกษาพิพิธภณัฑ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมสยาม และพิพิธภณัฑ์
บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

มิวเซียมสยาม  พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ตัง้อยู่ ท่ีถนนพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในความดแูลของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเน้น
การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ท่ีทําให้เกิดความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับ
ประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  มิวเซียมสยามได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่พิพิธภัณฑ์                  
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์อย่างสนุกสนานมากขึน้ 
ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน  และกิจกรรมการเรียน รู้อย่างสร้างสรรค์                     
(มิวเซียมสยาม, 2557) 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1: มิวเซียมสยาม 
ท่ีมา : http://travel.edtguide.com 

 
ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศึกษามิวเซียมสยามเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นภาพลกัษณ์

ใหมข่องพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย  สิง่ท่ีเห็นได้อยา่งเดน่ชดัคือ มีความตัง้ใจท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กบัการร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ดงัปรัชญาของพิพิธภณัฑ์ท่ีว่า  Play+learn = เพลิน  แม้แต่ข้าวของ        
ท่ีจดัแสดงก็เป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้ เพ่ือส่ือความหมายในการเลา่เร่ืองและเช่ือมตอ่สิง่ตา่งๆได้อยา่งสมบรูณ์  

นอกจากนี ้ยงัมีการใช้กําหนดโลโก้ทางการตลาด คือ สญัลกัษณ์ คนกบแดง หรือรูปคนทําท่าเป็น
กบ กบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีเคารพบูชาของผู้ คนทั่วเอเชียตะวันออก          
เฉียงใต้ 
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ภาพประกอบท่ี 2 : คนกบแดง สญัลกัษณ์ของมิวเซยีมสยาม 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/museumsiamfan 

 
มีข้อบ่งชีว้่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้ คน คือ การได้รับรางวัล 2013 

Traveller’s ChoiceTM จาก เว็บไซต์ท่องเท่ียวช่ือดงัของโลก www.tripadvisor.com รางวลัดงักล่าวเป็น
เคร่ืองยืนยนัถึงการเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมของนักท่องเท่ียว (มิวเซียม
สยาม, 2557) ซึ่งจดัอนัดบัจากคะแนนโหวตของผู้ ใช้เว็บไซต์ จึงน่าสนใจว่า การใช้เทคนิคการตลาด และ
การมีจดุเน้นท่ีการสร้างความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกบัการให้บริการความรู้อย่างแยบยล โดยอาศยัการจดั
กิจกรรมบนัเทิงและเทคโนโลยีอนัทนัสมยั น่าจะเป็นจดุสําคญัท่ีทําให้มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีผู้ ให้
ความสนใจเย่ียมชมเป็นจํานวนมาก 

พิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นกรณีศกึษาอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ตัง้อยู่ในซอยเกษม
สนัต์ 2 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ ล้อมรอบด้วยสวนอนัร่มร่ืน เป็น
มรดกตกทอดจาก จิม เอช. ดบับลิว. ทอมป์สนั นกัธุรกิจชาวอเมริกนั ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทอตุสาหกรรมผ้า
ไหมไทย จิม ทอมป์สนั ซึ่งสร้างกระแสความนิยมผ้าไหมไทยไปทัว่โลก หลงัจากท่ีเขาหายสาบสญูไปในปี 
พ.ศ.2510 บ้านก็ยงัคงได้รับการดแูลรักษา ปี พ.ศ.2519 ผู้จดัการมรดกของจิม ทอมป์สนั ได้รับอนมุตัิจาก
ทางการไทยให้ก่อตัง้มูลนิธิภายใต้ช่ือ จิม ทอมป์สัน บ้านและศิลปวัตถุได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นวัตถ ุ         
จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ 

 
ภาพประกอบท่ี 3 : พิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
ท่ีมา : http://travel.truelife.com/detail/2390612 
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สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ นอกจากการจดัแสดงศิลปวตัถท่ีุเป็นของสะสมของจิม ทอมป์สนัแล้ว ยงัมีการ

จดัแสดงนิทรรศการหมนุเวียนด้านศลิปวฒันธรรมจากทัว่โลก และจดัการแสดงทางศลิปวฒันธรรมอยูอ่ยา่ง
ตอ่เน่ือง ผู้วิจยัยงัสนใจในแง่ท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งนีมี้เร่ืองราวชีวประวตัขิองเจ้าของบ้านซึง่สร้างความประทบัใจ
แก่ผู้ เข้าชม ตวับ้านท่ีเป็นเรือนไทยหมู่ท่ีสวยงามดมีูชีวิตชีวาและยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทย
ในตวัของมันเอง นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์แห่งนีย้งัเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
และมีผู้ เข้าเย่ียมชมอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

ผู้วิจยัคดิวา่ลกัษณะของการมีสถาปัตยกรรมท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ในตวัของมนัเองของพิพิธภณัฑ์บ้าน
ไทย จิม ทอมป์สนั ซึง่เป็นการให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทย รวมทัง้การสร้างบรรยากาศแบบไทยๆและ 
ร่มร่ืน รวมทัง้ ชีวประวตัิของผู้ เป็นเจ้าของบ้าน ได้ทําให้ผู้ ท่ีก้าวย่างเข้ามาในพิพิธภณัฑ์เกิดความประทบัใจ 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีดึงดูดให้มีผู้ เข้าชมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้การใช้เทคนิคทางการตลาดเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดกิจกรรมด้านศิลปะการแสดง การแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียน        
การสร้างแบรนด์และผลติสนิค้าเพ่ือจําหน่ายในแบรนด์ของตวัเอง โดยมีการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ซือ้
สินค้าว่าผลงานการผลิตมีคณุภาพสงู เช่น  ผ้าไหมจิม ทอมป์สนั ก็เป็นส่วนท่ีทําให้พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม 
ทอมป์สนั ดํารงอยูไ่ด้ด้วยตวัเองเป็นอยา่งดี  

ผู้ วิจัยมีความตัง้ใจจะนําผลการวิจัยในครัง้นีม้าใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์             
ภมูิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทลูกระหมอ่มแก้วซึง่ตัง้อยู่ท่ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ 
จงัหวดันครนายก และอยูใ่นความดแูลของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  

พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทลูกระหมอ่มแก้วเป็นกลุม่อาคารเรือนไทยภาคกลางเก้า
ชดุท่ีสวยงาม ออกแบบและคมุงานก่อสร้างโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สวุรรณคีรี ราชบณัฑิต ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทย  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เป็นสถานท่ีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความตระหนกัใน
วฒันธรรมไทย เป็นห้องสมดุภูมิปัญญาไทย เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมด้านภูมิปัญญาไทย เช่น นิทรรศการ 
การประชมุสมัมนา งานพิธีการงานประเพณีไทย และท่ีสําคญัคือมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
คือ เป็น “พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย” แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาไทยทัง้ 9 ด้าน ได้แก่  

1. ภมูิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 
2. ภมูิปัญญาการศกึษาไทย 
3. ภมูิปัญญาสถาปัตยกรรมและงานช่างไทย 
4. ภมูิปัญญาศลิปกรรมและหตัถกรรมไทย 
5. ภมูิปัญญาเกษตรกรรมไทย 
6. ภมูิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย 
7. ภมูิปัญญาอาหารไทย 
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8. ภมูิปัญญาการละเลน่และกีฬาไทย 
9. ภมูิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 : พิพธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย เรือนไทยหมู ่ธ ทลูกระหมอ่มแก้ว  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Thaiwisdommuseum 
 

สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยนัน้มีจุดเด่นในด้านสถานท่ี เน่ืองจากลกัษณะอาคาร
เป็นเรือนไทย 9 หมู่ท่ีงดงาม ดําเนินการออกแบบ และจัดสร้างโดยศิลปินแห่งชาติผู้ เช่ียวชาญในด้าน
สถาปัตยกรรมไทย  ในแง่นีต้วัอาคารมีความพิเศษอย่างยิ่งในการเป็นส่ือสําหรับเรียนรู้ภมูิปัญญาไทยด้าน
สถาปัตยกรรมไทยด้วยตวัของมนัเอง  ทัง้ยงัมีสว่นช่วยในการกระตุ้นจินตนาการ แรงบนัดาลและใฝ่เรียนรู้
ของผู้ เย่ียมชมเมื่อผู้ เย่ียมชมย่างก้าวเข้ามายงัเรือนไทยท่ีงดงามแห่งนี ้สอดคล้องกบัท่ี ICOM ได้กล่าวถึง
สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์ว่ามนัเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคญัของพิพิธภณัฑ์ มีหน้าท่ีในการช่วยส่ือสารได้เป็น
อย่างดี ทัง้ในแง่ของการออกแบบการจดัวาง การอนรัุกษ์วตัถ ุการบริหารจดัการ และการต้อนรับผู้ เย่ียมชม 
(ICOM, 2010 : 23) นบัว่าเป็นจดุเด่นอย่างยิ่งในการจะพฒันาพิพิธภณัฑ์ให้เป็นพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
9  ด้านท่ีประสบความสําเร็จ  

การนําองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีได้จากผลการวิจัยครัง้นี  ้มาเป็นแนวทาง            
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว เพ่ือท่ีจะผลักดันให้
พิพิธภณัฑ์แห่งนีดํ้าเนินไปอย่างประสบผลสําเร็จ ถือเป็นการตอ่ยอด ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ท่ีเน้นการให้บริการแก่สงัคมทัง้ในด้านการให้ความรู้วฒันธรรมภมูิปัญญาไทย และการทํานบุํารุงวฒันธรรม
และศิลปะ  มุ่งสู่เป้าหมายสําคญัคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา 9 ด้านท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนสงัคม 
ให้สมกบัท่ีพิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัถาวรท่ีสร้างขึน้เพ่ือสงัคมมนษุย์อยา่งแท้จริง 
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1.2  วัตถุประสงค์การวจิัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ กรณีศึกษา มิวเซียมสยามและพิพิธภณัฑ์

บ้านไทยจิม ทอมป์สนั  
1.2.2 เพ่ือประมวลผลองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการมิวเซียมสยาม          

และพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม  ทอมป์สัน  ออกมาเป็นตัวแบบ  (Model) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์                   
ภมูิปัญญาไทย ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 

 
1.3  ขอบเขตการวจิัย 

ผู้วิจยัจะศึกษาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียม
สยามและพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้2.1 กรอบคดิและทฤษฎี 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 กรอบคดิและทฤษฎี 
      2.1.1 แนวคดิเก่ียวกับพพิธิภณัฑ์ 
                 2.1.1.1 ความหมายและหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ 
         พิพิธภัณฑ์ (Museum) หมายถึง สถาบันถาวรท่ีให้บริการแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสงัคม (ICOM,2010 : 43) ทําหน้าท่ีอนุรักษ์ ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงมรดกทาง
วัฒนธรรม  ทัง้ท่ี เป็นรูปธรรมและนามธรรม  (ICOM, 2010 : 36) รวมถึงการจัดแสดงสิ่งท่ี เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมของมนษุย์ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา เป็นต้น 

พิพิธภณัฑ์มีหน้าท่ีสําคญั 8 ประการ ทัง้ท่ีเป็นหน้าท่ีเบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั ดงัท่ี จิรา จงกล 
(2532 : 33-45) กลา่วไว้ ดงันี ้

1) การรวบรวมวตัถ ุ(Collecting) หน้าท่ีประการแรกของพิพิธภณัฑสถานนัน้ แน่นอน
ท่ีสดุว่าจะต้องรวบรวมวตัถ ุถ้าไม่มีการรวบรวมก็ไม่เกิดเป็นพิพิธภณัฑสถานขึน้ได้ การรวบรวมวตัถนุัน้ทํา
ได้หลายทาง ได้แก่ 

1.1) การรับบริจาควตัถจุากประชาชน ประเทศพฒันาท่ีมีพิพิธภณัฑสถานจํานวน
มาก และจําแนกเป็นประเภทต่างๆอยู่แล้ว การเลือกรวบรวมวตัถุจากผู้บริจาคย่อมทําได้ แต่ประเทศท่ี
กิจการพิพิธภณัฑสถานยงัไมพ่ฒันา และมีจํานวนน้อยยอ่มปฏิบตัิได้ยาก ปัญหาเร่ืองการรวบรวมวตัถจุาก
ผู้ บ ริจาคจึงไม่ มีทางเลือก  จะต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมีผู้ มอบให้  ซึ่งโดยหลักการแล้วในปัจจุบัน
พิพิธภณัฑสถานจะต้องเลือกรับบริจาค หากไมเ่ลือกยอ่มเกิดปัญหาภายหลงั 

1.2) การรวบรวมวตัถเุกิดขึน้จากผลการขดุค้นทางโบราณคดี เม่ือมีการขดุค้นแหลง่
โบราณสถาน ก็จะขุดพบศิลปโบราณวัตถุจํานวนมาก ก็นําเข้าเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน หรือ                
นกัชาติพนัธุ์วิทยาออกสํารวจค้นคว้าชนเผา่พนัธุ์กลุม่ใดก็รวบรวมวตัถสุิง่ของเคร่ืองใช้แสดงวฒันธรรมกลุม่
ชน และเก็บรักษาในพิพิธภณัฑสถาน 

1.3) การรวบรวมวตัถโุดยการจดัซือ้ พิพิธภณัฑสถานใหญ่ๆจะต้องตัง้งบประมาณ
ไว้ค่อนข้างสงู สําหรับการจดัซือ้วสัดท่ีุมีคณุค่าสําคญัเก็บเข้าพิพิธภณัฑสถาน แต่พิพิธภณัฑสถานขนาด
เล็กทัว่ไปจะขดัสนงบประมาณสําหรับการจดัซือ้วตัถ ุในต่างประเทศมีนโยบายลดภาษีเงินได้แก่ผู้ซือ้วตัถุ
ให้แก่พิพิธภณัฑสถาน 
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2) หน้าท่ีตรวจสอบ จําแนกแยกประเภทและศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, 
Research) เม่ือพิพิธภณัฑสถานเก็บรวบรวมวตัถใุดเข้าพิพิธภณัฑสถาน จะต้องตรวจสอบ บอกได้ว่าเป็น
อะไร สามารถจําแนกแยกประเภท กําหนดอายุ แบบสมัย ท่ีมาของวัตถุ จะต้องรู้ว่าเป็นศิลปวัตถุอะไร 
กําหนดแบบศิลป อาย ุสมยัได้ ในพิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ต้องรู้ว่าดิน หิน แร่ สตัว์ พืช ท่ี
รวบรวมคืออะไร แหล่งกําเนิดท่ีไหน หากรวบรวมวตัถไุด้แล้วยงัไม่สามารถตรวจสอบจําแนกตามลกัษณะ
วตัถไุด้ ก็จะต้องทําการศกึษาวิจยั ค้นคว้าให้ได้แบบสมยั อาย ุโดยวิธีการศกึษาเปรียบเทียบและวิธีทดลอง 
ตรวจสอบหรือพิสจูน์อายทุางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเร่ืองราวท่ีแน่นอน 

3) การทําบนัทึกหลกัฐาน (Recording) การบนัทึกหลกัฐานก็คือการจัดทําทะเบียน
วตัถทุกุชิน้ท่ีรวบรวมเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑ์ เป็นหลกัฐานไม่ให้เกิดสญูหายหรือทจุริตจากเจ้าหน้าท่ี และ
เป็นหลกัฐานทางวิชาการ เพราะเป็นทะเบียนประวตัิหลกัฐานแน่นอนในเร่ืองท่ีมาของวตัถ ุการตรวจสอบ 
จําแนกแยกประเภท กําหนดอาย ุสมยั ซึง่มีความสําคญัสําหรับการศกึษาค้นคว้า วตัถใุดท่ีไม่มีประวตัิเป็น
หลกัฐานจะไมมี่คณุคา่ทางวิชาการ ไมส่ามารถใช้อ้างอิงเป็นหลกัฐานได้ 

4) หน้าท่ีซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and preservation) งาน “เก็บรักษา” 
ได้พฒันาไปมากในปัจจบุนั และถือเป็นหน้าท่ีสําคญัท่ีพพิิธภณัฑสถานจะต้อง “สงวนรักษา” วตัถท่ีุรวบรวม
ไว้ให้คงทนถาวร ไม่มีการเส่ือมสภาพ ในปัจจบุนัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาก การดแูลรักษาวตัถุ
ของพิพิธภณัฑสถานจงึใช้หลกัการและเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ท่ีจะทํางาน “สงวนรักษา” และ “ซอ่มรักษา” 
วตัถทุกุประเภทให้คงสภาพดีตลอดไป 

5) หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั (Museum Security) พิพิธภณัฑสถานทกุแห่งจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยัเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีทนัสมยั 
(Security system) งานรักษาความปลอดภยัต้องวางแผนตัง้แตเ่ร่ิมสร้างอาคารทีเดียว พิพิธภณัฑสถานทกุ
แห่งโดยเฉพาะประเภทศิลปะต้องเน้นหนักเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษกว่าประเภทอ่ืนๆ 
พิพิธภณัฑสถานจะต้องมัน่คง ปลอดภยัเช่นเดียวกบัธนาคาร เป็นท่ีไว้วางใจเช่ือถือของประชาชน  

6) การจดัแสดง (Exhibition) งานในหน้าท่ีท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นงานเบือ้งหลงั งานจดั
แสดงเป็นงานเบือ้งหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งใดจัดแสดงได้ดี ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้มากก็
มกัจะได้รับการยกยอ่งสรรเสริญวา่ทนัสมยั น่าชม ในสมยัก่อนไมไ่ด้มีการให้ความสําคญัถึงเทคนิคจดัแสดง
มากนกั แต่เม่ือแนวคิดของพิพิธภณัฑสถานเปล่ียนไป พิพิธภณัฑสถานต้องเป็นสถานท่ีท่ีให้ทัง้ความรู้และ
ความเพลิดเพลินแก่ประชาชน ทกุประเภท ทกุวยั ทกุระดบัการศกึษา และแนวคิดนีไ้ด้เปล่ียนแปลงงานจดั
แสดงพิพิธภณัฑสถานใหม่ พิพิธภณัฑสถานจะต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ีดึงดดูความสนใจผู้ชม การจดั
แสดงจะต้องให้ทัง้ความรู้ทัง้ความเพลดิเพลนิด้วย 

7) หน้าท่ีให้การศกึษา (Museum Education)เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลง ก็มีการเรียกร้อง
ให้พิพิธภณัฑสถานมีบริการเพ่ือการศึกษาแก่คนทุกระดบั ทุกประเภท ทุกวยั จะมีการปรับปรุงกันอย่าง
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กว้างขวาง โดยเฉพาะการจดัแสดงท่ีจะต้องให้ทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิและเหมาะสมแก่คนทกุระดบั
การศึกษา จะต้องมีกิจกรรมและบริการด้านการศึกษา มีเจ้าหน้าท่ีการศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ ดําเนิน
กิจกรรมการศึกษาแก่ประชาชนทุกประเภท พิพิธภัณฑสถานได้พัฒนาถึงขัน้เป็นศูนย์บริการศึกษา 
(Educational Center) 

8) หน้าท่ีทางสังคม  (Social Function) เม่ือกล่าวว่าพิพิ ธภัณฑสถานมีหน้าท่ี
รับผิดชอบตอ่สงัคม หมายความว่าพิพิธภณัฑสถานจะต้องเป็นสถาบนัท่ีเปล่ียนแปลงปรับตวัไปตามสภาพ
ความเปล่ียนแปลงของสงัคม ดําเนินกิจกรรมตามความต้องการของสงัคม 
 

2.1.1.2 รูปแบบของพิพิธภณัฑ์ 
 มีการจัดแบ่งรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ได้หลายลักษณะ เช่น แบ่งตามผู้ เป็นเจ้าของ 

(พิพิธภณัฑ์ของรัฐและเอกชน) แบง่ตามการจดัแสดงและวตัถปุระสงค์ หรือแบง่ตามวตัถท่ีุจดัแสดง 
 ICOM อ้างถึงใน  กรมศิลปากร, 2536 : 14-21) จดัแบง่รูปแบบของพิพิธภณัฑ์ตามการจดั

แสดงและวตัถปุระสงค์การจดัแสดง ดงันี ้
1) พิพิธภณัฑ์ศลิปะ (Museum of Arts) 
2) พิพิธภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยั (Gallery of Contemporary Arts) 
3) พิพิธภณัฑ์ธรรมชาตวิิทยา (Natural History Museum) 
4) พิพิ ธภัณ ฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเค ร่ืองจักรกล  (Science and Technology 

Museum) 
5) พิพิธภณัฑ์ทางมานุษยวิทยาและชาติพนัธุ์วิทยา (Museum of Anthropology and 

Ethnology) ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้เมือง 
(Folk Arts Museum) 

6) พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท างป ระวัติ ศ าสต ร์และ โบ ราณ ค ดี  (Museum of History and 
Archaeology) ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี  ้พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี (Archeological 
Museum) พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ประจําโบราณสถาน (Site 
Museum) 

7) พิพิธภณัฑ์ประจําเมืองหรือท้องถ่ิน (Regional Museum/City Museum) 
8) พิพิธภณัฑ์แบบพิเศษ (Specialized Museum) 
9) พิพิธภณัฑ์ของมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา (University Museum)  

องค์การยูเนสโกได้จัดแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ไว้ (UNESCO อ้างถึงใน Hagedorn-Saupe, 
Monika and Emert, Axel. 2004 : 69 ) ดงันี ้

1) พิพิธภณัฑ์ทางศลิปะ โบราณคดี และประวตัศิาสตร์   
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1.1) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือ  พิพิธภัณฑ์ ท่ีจัดแสดงผลงานภาพจิตรกรรมและ
ศิลปะประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรม  พิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์
สถาปัตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการงานศลิปะถาวรท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะท่ีประกอบด้วยห้องสมดุและหอ
จดหมายเหต ุ 

1.2) พิพิธภัณฑ์โบราณคดีและประวัติศาสตร์  จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ทาง
ประวตัศิาสตร์คือการนําเสนอวิวฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของภมูิภาค ประเทศ หรือจงัหวดั อาจจํากดัแค่
ยคุใดยุคหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งศตวรรษ พิพิธภณัฑ์ทางโบราณคดีนัน้จะรวมไปถึงพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรักษา
วตัถุทางประวตัิศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นอนุสรณ์ หอจดหมายเหต ุ พิพิธภณัฑ์ทางการทหาร พิพิธภณัฑ์
เก่ียวกบับคุคลทางประวตัศิาสตร์ พิพิธภณัฑ์โบราณคดี พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงโบราณวตัถ ุเป็นต้น 

2) พิพิธภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิพิธภณัฑ์ทางชาตพินัธุ์วิทยา  
2.1) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ 

พิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ียวกับสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลากสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัชีววิทยา ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ 
สตัววิทยา สตัว์และพืชดกึดําบรรพ์ และนิเวศวิทยา 

2.2) พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พิพิธภณัฑ์กลุ่มนีจ้ะเก่ียวกบัศาสตร์แขนง
ใดแขนงหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
การแพทย์ ท้องฟ้าจําลอง รวมทัง้ศนูย์วิทยาศาสตร์ 

2.3 ) พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์ และมานุษยวิทยา จัดแสดงเก่ียวกับวัตถุทาง
วฒันธรรม โครงสร้างทางสงัคม ความเช่ือ ศลิปะดัง้เดมิ เป็นต้น 

3) พิพิธภณัฑ์ผสมผสาน 
3.1) พิพิธภณัฑ์เฉพาะทาง เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีศึกษาค้นคว้าและจดัแสดงในเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่เพียงเร่ืองเดียว ท่ีไมอ่ยูใ่นหมวดท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
3.2) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีอธิบายเก่ียวกบัท้องถ่ินอย่างกว้างๆ เป็น

การจดัแสดงเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ซึง่อาจรวมไปถึงชาติพนัธุ์ เศรษฐกิจและ
สงัคมด้วย เป็นการจัดแสดงวตัถุจากท้องถ่ินนัน้ๆ มากกว่าจะจัดแสดงแบบเจาะจงไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

3.3) พิพิธภณัฑ์ทัว่ไป เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีของสะสมหลากหลายผสมกัน ไม่ใช่การ
สะสมเฉพาะอย่าง มีการสะสมวตัถหุลายประเภท และไมส่ามารถจะจดักลุม่ให้อยูใ่นพิพิธภณัฑ์ประเภทใด
ประเภทหนึง่ข้างต้นได้ 

3.4) พิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ คือพิพิธภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นหมวดหมูท่ี่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
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2.1.1.3 การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ (Exhibition) 
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต่างๆได้นําเทคนิคอันทันสมัยมาใช้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจของผู้ เข้าชม ซึ่งสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกนักับการได้รับความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ และเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่ผู้คนทกุเพศทกุวยัและทกุประเภท 

ICOM (2010 : 36) ได้ให้ความหมายของ นิทรรศการ (Exhibition) ว่าเป็นส่วนหนึ่ งของ
พิพิธภณัฑ์ ทําหน้าท่ีมากกวา่การสื่อสาร คือ มีหน้าท่ีเป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้และมีหน้าท่ีทางสงัคมด้วย จาก
มุมมองนี  ้การจัดนิทรรศการเป็นลกัษณะพืน้ฐานของการเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาอย่าง
ยาวนานว่าเป็นสถานท่ีท่ีเย่ียมยอดสําหรับการรับรู้ทางประสาทสมัผสั โดยการนําเสนอวตัถุท่ีจดัแสดงให้
รับชม การสาธิต การนําวตัถุท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ศาสนวัตถุ มาจัดแสดง เป็นต้น  ในการนําเสนอ       
ผู้ เย่ียมชมสามารถเข้าถึงเนือ้หาสาระสําคญัได้ด้วยตนเอง หรือเกิดแนวคดิบางประการขึน้ 

ถ้าเรานิยามพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานท่ีแห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัส 
นิทรรศการก็จะอยูใ่นฐานะการสื่อสารโดยการสร้างมโนภาพของสิง่ท่ีไมไ่ด้มีอยูจ่ริงในขณะนัน้ ผา่นวตัถหุรือ
กระบวนการ หรือสญัลกัษณ์ 

ตู้กระจกและบอร์ดนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์เป็นกลวิธีท่ีจะเช่ือมโลกแห่งความจริงกบัโลกแห่ง
จินตนาการเข้าไว้ด้วยกนั สิ่งเหล่านีเ้ป็นไปโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะยืนยนัถึงความห่างไกลของช่วงเวลา 
แล้วปลอ่ยให้เราเข้าไปอยูใ่นอีกโลกหนึง่ซึง่ก็คือโลกจําลองและโลกแห่งจินตนาการ 

เม่ือผู้ เย่ียมชมเข้าใจในวตัถท่ีุจดัแสดงครบถ้วน ซึง่หมายรวมถึงวตัถพุิพิธภณัฑ์ ทัง้ท่ีเป็น “วตัถุ
จริง” และ “วัตถุจําลอง” (เช่น หุ่น  เอกสารสําเนา  ภาพถ่าย ฯลฯ) และสิ่งท่ีเป็นข้อมูล (เช่น ข้อความ 
ภาพยนตร์ หรือมลัติมีเดีย) และป้ายข้อมลู จากมมุมองดงักล่าวนี ้งานนิทรรศการ คือ ระบบการสื่อสารท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ มีพืน้ฐานของการจดัแสดง “วตัถจุริง” รวมไปถึงสิง่จําลองอ่ืนๆ ซึง่ได้ให้ผู้ เย่ียมชมได้แยกแยะ
และเข้าถึงนยัสําคญัของวตัถไุด้ดีขึน้ ตามบริบทนี ้กลา่วได้วา่ การท่ีแตล่ะสว่นประกอบ เช่น วตัถพุิพิธภณัฑ์ 
วตัถจํุาลอง ข้อความ ฯลฯ ได้รับการนําเสนออยูใ่นนิทรรศการ เราเรียกวา่ เป็นการจดันิทรรศการ 

จิรา จงกล (2532 : 180-183) กล่าวว่า การจดันิทรรศการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การจดัแสดง
ถาวรและการจดัแสดงชัว่คราว  

1) การจดัแสดงถาวร (Permanent Exhibition) ได้แก่ การจดัห้องแสดงแตล่ะห้องเป็นการ
ถาวร หรือเป็นการตัง้แสดงไว้เป็นประจํา โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน 
โดยทางปฏิบตัิพิพิธภณัฑสถานจะคดัเลือกวตัถท่ีุมีความสําคญั มีคณุค่า จดัแสดงเป็นการถาวรสําหรับผู้
เข้าชม การจัดแสดงถาวรไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย แต่จะมีการแก้ไขปรับปรุง 
ตกแตง่ใหม ่ใช้เทคนิคใหมเ่ป็นครัง้คราว แตล่ะห้องจดัแสดงไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี จงึปรับปรุงใหมค่รัง้หนึง่ 

2) การจัด แสดงชั่ วค ราว  (Temporary Exhibition) ห รือการจัด แสดงหมุน เวียน 
(Changing Exhibition) เป็นห้องจดัแสดงท่ีจดัไว้ชัว่คราว แตล่ะเร่ือง ชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ แล้วเปล่ียนเร่ืองอ่ืน
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ใหม่หมนุเวียนกนัไป เพ่ือชกัจงูความสนใจแก่ชุมชน โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑสถานจะเลือกเร่ืองต่างๆแล้วจดั
แสดงชัว่คราวแก่ประชาชน ในกรณีท่ีพิพิธภณัฑสถานได้รวบรวมสิ่งของเข้าใหม่เป็นจํานวนมาก ก็นําออก
จดัแสดงชัว่คราวเร้าความสนใจและให้ความรู้ในเร่ืองวตัถท่ีุได้มาใหม ่

หลกัการจดัแสดงถาวรและจดัแสดงชัว่คราว จึงอยู่ท่ีวตัถปุระสงค์สําคญัคือ การจดัแสดงถาวร
จะต้องให้ผู้ ชมมาดูแล้วมาดูอีกได้หลายครัง้โดยไม่เบ่ือ สามารถดูวัตถุได้ชัดเจน ไม่อยู่ในแสงสลัวๆท่ี
ประทบัใจแตม่องเห็นลางเลือน สว่นการจดัแสดงชัว่คราวนัน้ก็ประสงค์ให้ดกูนัเพียงครัง้สองครัง้เท่านัน้ เป็น
การฉาบฉวยระยะสัน้ 
 

2.1.2 แนวคดิเก่ียวกับการบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ 
 ICOM (2010 : 45) กล่าวถึงการจดัการพิพิธภณัฑ์ว่า ในปัจจบุนัการจดัการพิพิธภณัฑ์เป็นการ
กระทําท่ีสร้างความมั่นใจในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน
พิพิธภณัฑ์ (การอนุรักษ์ การค้นคว้า และการส่ือสาร) เม่ือพิจารณาก็จะเห็นว่าการจดัการพิพิธภณัฑ์นัน้
เก่ียวข้องกับการเงินและการบญัชี (การบญัชี การบริหารจัดการและการเงิน) กฎหมาย การรักษาความ
ปลอดภยั และคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การบริหารงานบคุคล และการตลาด ตลอดจนยทุธศาสตร์และ
แผนเก่ียวกบักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ 
 ในหนังสือคู่มือการจัดการพิพิธภัณฑ์ “Running a Museum: A Practical Handbook” ของ 
ICOM (2004 : 133) ได้กลา่วถึงการจดัการพิพิธภณัฑ์วา่ 
 พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เกิดขึน้เพ่ือสาธารณประโยชน์และประสบความสําเร็จ พิพิธภัณฑ์ควรมี
ลกัษณะท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม การบริหารจัดการเพ่ือก่อประโยชน์แก่สงัคมจะต้องมีการ
จดัการอย่างเหมาะสม พิพิธภณัฑ์อยู่ในฐานะผู้ดแูลสิ่งท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม ธรรมชาติและมรดกของผู้คน
และมรดกทางธรรมชาติ และมีความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาด พิพิธภณัฑ์ดําเนินงานในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่ีดี  ดังนัน้  ผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์ควรมีความเป็นผู้ นํา วิสัยทัศน์  และมี                   
การแนะแนวทาง 
 ในวฒันธรรมของบางประเทศ ผู้ ท่ีจะตดัสินใจเร่ืองสําคญัๆในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์คือ         
ผู้ มีอํานาจรัฐ หรืออผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ เช่น ผู้ อํานวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะ
ตดัสินใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การบริการและให้ความรู้แก่ประชาชน  ในบาง
วฒันธรรมการบริหารจดัการจงึอาจมีความจําเป็นอย่างมาก และไมใ่ช่วา่จะจําเป็นสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้ อํานวยการ ใครคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงหนึ่งหรือสองหน่วยงาน เช่น การเงินและฝ่ายบุคคลเท่านัน้  
ตวัอยา่งเช่นในสหราชอาณาจกัร คนทํางานร้อยละ 30 ของประเทศ ต้องมีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
มีการอบรมการจดัการอย่างเป็นทางการให้แก่ภณัฑารักษ์ในพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ตัง้แต่ปี 1964 ซึ่งถือว่าเป็น
สว่นสําคญัของโครงสร้างท่ีมีคณุภาพของชาต ิ 
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 ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ มีสิ่งท่ีต้องดําเนินการให้เกิดขึน้ 9 ประการ (ICOM : 2004) 
ดงันี ้ 

1) โครงสร้างการจัดการ (Management Structure) สิ่งสําคญัในการจดัการก็คือการจดัทํา
เอกสารเก่ียวกบัโครงสร้างของพิพิธภณัฑ์ ภายใต้การอนมุตัแิละการสนบัสนนุ กระบวนการพืน้ฐานนี ้เป็น
สิง่ท่ีมีประโยชน์มากเช่นเดียวกบัการจดัทํารูปแบบของพิพิธภณัฑ์ใหม ่โครงสร้างการบริหารจดัการมกัเป็น
พืน้ฐานของการลงมือปฏิบตัิ เช่น แผนผงัง่ายๆ หรือ ชาร์ตการบริหารจดัการท่ีแสดงลําดบัการมอบหมาย
หน้าท่ีและการแลกเปล่ียนหรือสง่ตอ่ข้อมลู  
 พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ได้แก่ ผู้ปฏิบตัิงาน กระบวนการอนรัุกษ์  และวิธีการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน สว่นประกอบทัง้หมดของ
พิพิธภณัฑ์อาจจะอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของบคุคลจํานวน 1 คนหรือหลายคนก็ได้  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ/ผู้ มีอํานาจรัฐ 

ผู้ อํานวยการพิพิธภณัฑ์ 

เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

ภณัฑารักษ์ 
ด้านงานศิลปะ 

ภณัฑารักษ์ 
ด้านมานษุยวิทยา 

ภณัฑารักษ์ 
ด้านประวติัศาสตร์ 

สว่นงาน
การศกึษา 

สว่นงาน
ด้าน การ
รักษาความ
ปลอดภยั 

สว่นการจดั
แสดง
นิทรรศการ 

ผู้จดัการด้าน 
การสะสม 

ผู้จดัการด้าน 
การสะสม 

ผู้จดัการด้าน 
การสะสม 

เจ้าหน้าท่ี
นําชม 

เจ้าหน้าท่ี
รักษาความ
ปลอดภยั 

เจ้าหน้าท่ีจดั
นิทรรศการ 

  เลขานกุาร
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2) การทํางานเป็นทีม (Team Work) ระบบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์และโครงสร้างมุ่งท่ี

จะทําให้เกิดผลการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย เกิดหลกัการบริหารจดัการ แนวคิดทางธุรกิจและเกิด

การพฒันา อย่างไรก็ตาม ก็เป็นท่ีเข้าใจกนัโดยกว้างขวางว่านอกจากความสนใจในการบริหารจดัการและ

โครงสร้างการบริหารของพิพิธภณัฑ์แล้ว การส่งเสริมทัศนคติด้านการทํางานเป็นทีม สนับสนุนให้มีการ

ส่ือสารระหว่างกนัในองค์กรและยอมรับในเป้าหมายเดียวกนัของคนในองค์กรนัน้เป็นสิ่งจําเป็น ดงันัน้ การ

บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีดีจะต้องมีการทํางานเป็นทีม การพฒันาวิสยัทศัน์ของสถาบนัและการจดัให้มี

บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการทํางานเป็นทีมจะทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมาย 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Public Responsibility) พิพิธภัณฑ์ควรมีการจัดทําเอกสาร 

โดยบางส่วนอาจมาจากกฎข้อบงัคบัหรือเอกสารอ่ืนๆเพ่ือแสดงว่าพิพิธภณัฑ์ดําเนินไปอย่างถกูกฎหมาย

และดํารงสถานภาพทางการเงินท่ีดี และควรยืนยนัด้วยว่าพิพิธภณัฑ์ไม่ได้เกิดขึน้เพ่ือท่ีจะแสวงหาผลกําไร

ให้แก่เจ้าของพิพิธภณัฑ์ (ยกเว้นพิพิธภณัฑ์เอกชน) แตเ่ป็นไปเพ่ือการบริการแก่สงัคม 

4) พนัธกิจ (Mission Statement) เป็นท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปว่าสิ่งท่ีจะเป็นพืน้ฐานของพนัธกิจ

ของพิพิธภณัฑ์อาจมาจากช่ือของพิพิธภณัฑ์เอง โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑ์สะสมวตัถแุละมีบทบาทท่ีถกูกําหนด

โดยรัฐหรือผู้ มีอํานาจ อาจกล่าวได้ว่าภารกิจพืน้ฐานของพิพิธภณัฑ์เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ ศิลปะ หรือ

วิทยาศาสตร์ซึง่เก่ียวข้องกบัวตัถ ุอย่างไรก็ตาม ก็เป็นท่ีเข้าใจกนัว่าภารกิจของพิพิธภณัฑ์จําเป็นต้องมีการ

จํากดัความถึงขอบเขตของสิง่ท่ีสะสมและการวิเคราะห์พรรณนาบทบาทและลกัษณะเฉพาะของพิพิธภณัฑ์ 

พนัธกิจของพิพิธภณัฑ์ควรจะเรียบง่าย อธิบายว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เก่ียวข้องกับอะไร ทําอะไรบ้าง บริหาร

จดัการอย่างไร สะสมอย่างไร ดําเนินงานท่ีไหน สะสมท่ีไหนและเหตใุดจึงสะสม พนัธกิจควรมีการทบทวน

และรับรองอยา่งเป็นทางการ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลงั 

5) นโยบาย (Policies)  พันธกิจเป็นเอกสารพืน้ฐานของทุกพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นการ

ประกาศวตัถปุระสงค์ แต่ก็มีความสําคญัมากขึน้อีกหากพิจารณาการให้คําจํากดัความของทัง้ 2 ส่วน คือ 

นโยบายการดําเนินงานและนโยบายระยะยาวหรือแผนการพัฒนา  นโยบายได้ทําให้เกิดกรอบหรือ

โครงสร้างการทํางาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรซึ่งก็คือภารกิจนัน่เอง นโยบายขององค์กรจํานวน

มากอาจถูกวางไว้อย่างหลวมๆ เช่น รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยถูกวางนโยบายโดยรัฐ (ในกรณีของ

พิพิธภณัฑ์ของรัฐหรือของมหาวิทยาลยั) 
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6) การบริหารจดัการทางการเงิน (Financial Management) พิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่เก่ียวข้อง

กบัการเงินของรัฐและมีกฎหมายการบญัชีคอยควบคมุให้อยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม และมีผู้ มีอํานาจของรัฐ

เป็นผู้ตดัสนิใจการปฏิบตังิานด้านการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ มีอํานาจอาจจะมีวิสยัทศัน์ทางการเงินท่ี

แตกต่างกนั มีพิพิธภณัฑ์จํานวนไม่มากนกัท่ีสามารถดําเนินงานควบคมุทิศทางทางการเงินได้ด้วยตนเอง 

หากไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างของจํานวนเงินงบประมาณและท่ีมาของงบประมาณ พิพิธภณัฑ์ทัง้หมด

ต่างก็มีภาระทางการบญัชีในการคํานวณงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร กระบวนการพฒันางบประมาณ 

การจดัการกองทนุ แผนทางการเงินได้ถกูนํามาใช้กนัโดยทัว่ไปในการจดัการทางการเงิน ในขณะท่ีแนวทาง

ถูกสร้างหรือถูกกําหนดโดยผู้ มีอํานาจรัฐ การดําเนินงานก็ต้องอาศัยผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์และเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบตังิาน  

7) จริยธรรมกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  (Museum Ethics and Management) มี

ประเด็นทางจริยธรรมบางประการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายของพิพิธภัณฑ์ การจัดการและการบริหารเงิน

งบประมาณ รวมทัง้ทรัพยากร เช่น การสะสม แน่นอนว่ามีกฎหมายมารองรับให้มีการรับผิดชอบดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมก็ไม่ได้ถกูจํากดัว่าจะทําแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

เพ่ือท่ีจะให้พิพิธภณัฑ์แตล่ะแห่งเป็นท่ียอมรับว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีจริยธรรม ทกุๆพิพิธภณัฑ์ควรมีนโยบาย

การบริหารจดัการทางการเงิน ซึ่งถกูกําหนดขึน้โดยผู้ มีอํานาจรัฐ ในการนําเงินงบประมาณมาใช้ วตัถทุาง

ธรรมชาติ วตัถซุึง่สามารถซือ้-ขายได้ และกระบวนการควบคมุงบประมาณ ควรเก็บรักษาบนัทึกการใช้จ่าย 

ทรัพยากร งบประมาณและปรับปรุงงบประมาณทกุครัง้ด้วยความโปร่งใส สิ่งเหล่านีเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสดุท่ี

จะหลีกเล่ียงไมใ่ห้เกิดปัญหาและข้อเคลือบแคลงสงสยั  

8) การวางแผน (Planning) การวางแผนพิพิธภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพควรจะเป็นกิจกรรมแบบ

องค์รวม ซึ่งรวมเอาภาพรวมของประวตัิศาสตร์พิพิธภณัฑ์ ภารกิจ การสะสม เจ้าหน้าท่ี สิ่งอํานวยความ

สะดวก งบประมาณ การสนบัสนนุ สงัคม/ชมุชน ผู้ เย่ียมชม สถานะทางสงัคม ท้องถ่ินและอปุสรรคภายใน             

และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทัง้ศกัยภาพทางสงัคมในการท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกับแนวทางของพิพิธภณัฑ์ใน

อนาคต กระบวนการวางแผนนีไ้ด้ให้พิพิธภัณฑ์ประเมินค่า นิยามใหม่และดําเนินภารกิจให้สําเร็จ วาง

วิธีการจดัแสดงนิทรรศการและให้บริการผู้ เย่ียมชม  มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งแนบแน่นระหวา่งกระบวนการ

วางแผนกับการตลาด เพราะว่าการวางแผนจะต้องมาก่อนการตลาดและการวิเคราะห์การตลาดของ

พิพิธภณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการวางแผน 
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9) การสรุปความเห็น (Concluding Comments) งานพิพิธภัณฑ์เป็นการทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายจากสาธารณะ ผูกโยงอยู่กับความรับผิดชอบอันมากมาย ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้ จัดการ

พิพิธภณัฑ์ต้องมีความรับผิดชอบในงานพิพิธภณัฑ์ท่ีดําเนินการอยู่ ความไม่ไว้วางใจอาจเกิดขึน้ได้โดยมี

สาเหตุมาจากหน้าท่ีการบริหารจัดการท่ีมีขอบเขตกว้างขวางและกิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

เทคโนโลยี การเมือง กิจกรรมทางสังคมมีความจําเป็นในฐานะท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ตามท่ีมีการเรียกร้อง ผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นตวัแทนสาธารณะ สนับสนุนให้เกิดการ

บริการ ควรเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์และสามารถรักษาทรัพยากรอนัสําคญัได้โดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์ท่ี

เก็บรักษาวตัถจํุานวนมาก ผู้ ดําเนินงานพิพิธภณัฑ์จําเป็นจะต้องมีทกัษะทางวิชาการและการจดัการในการ

สนบัสนนุภารกิจของพิพิธภณัฑ์ ในขณะท่ีต้องมีทกัษะทางการสื่อสารท่ีเย่ียมยอด รับผิดชอบหน้าท่ีในการ

อธิบายเนือ้หาหลกั เนือ้หารองในเชิงวิเคราะห์ซึง่เป็นท่ีเข้าใจยากสําหรับคนทัว่ไป ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

การจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งท้าท้าย ผลท่ีจะได้รับนัน้คือเป็นท่ีสนใจของสาธารณชน ปกป้อง

สาธารณะประโยชน์และสนบัสนนุให้เกิดความเป็นมิตรและความเข้าใจ การจดัการท่ีดีนัน้เก่ียวข้องกบัการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน การมีจริยธรรมอย่างมืออาชีพ เคารพให้เกียรติ ซื่อสตัย์ จริงใจและอทิุศตน ผู้ อํานวยการ

พิพิธภณัฑ์ ผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการ จะต้องดําเนินงานด้วย

ความซื่อสตัย์และสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมอยา่งเคร่งครัดท่ีสดุเช่นเดียวกบัการมุง่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีสงูท่ีสดุ 

2.1.3 แนวคดิเก่ียวกับการตลาดของพพิธิภณัฑ์  
  2.1.3.1 คําจํากดัความของคําวา่ การตลาด  
 ในหนงัสือ Core concepts of Marketing ของ John Bernett (2008) กล่าวว่า โนเท็ด ฮาวาร์ด 
อาจารย์แห่ง Business Theodore Levitt กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของทุกธุรกิจคือ “การหาลูกค้าและรักษา
ฐานของลกูค้า” นอกจากนี ้หนทางเดียวท่ีจะสามารถบรรลเุป้าหมายนัน้คือ การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนั กล่าวคือ จะต้องโน้มน้าวใจลกูค้า (หรือผู้ ท่ีอาจเป็นลกูค้า) ว่าอะไรท่ีคณุจะมอบให้แก่เขา ให้เขา
ได้มาพบสิ่งท่ีเขาจําเป็นต้องใช้ หรือต้องการในขณะนัน้ ด้วยความหวงัว่าคณุจะสามารถมีความได้เปรียบ
อย่างตอ่เน่ือง หากเป็นดงันัน้ ท้ายท่ีสดุแล้ว ลกูค้าจะไม่พิจารณานานเพ่ือหาทางเลือกอ่ืน และยอมจ่ายเงิน
เพ่ือซือ้สินค้าของคุณด้วยความเคยชินและไม่เปล่ียนใจ ลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้ในผู้ คนท่ีขบัแต่รถ Fords 
แปรงฟันด้วย Chest เท่านัน้ ซือ้คอมพิวเตอร์ Dell เท่านัน้  หรือซ่อมท่อประปาด้วย “แซมสนั ป๊ัมบลิง้ สาย
ด่วนได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั” เท่านัน้ การสร้างภาวะผกูพนัอย่างไม่ลืมหูลืมตา ปราศจากการพิจารณา
ทางเลือกอ่ืน ไปสู่การเจาะจงการซือ้สินค้าแบรนด์นัน้ๆให้เกิดแก่ลกูค้า เป็นความฝันของธุรกิจทุกประเภท 
มนัอาจจะไม่เกิดขึน้หากไม่มีการใช้วิธีทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง บทบาทเฉพาะของ
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การตลาดก็คือ ให้ความช่วยเหลือในการพิจารณา สร้างความพงึพอใจและการรักษาลกูค้า (John Bernett, 
2008 : 3) 
  ในหนั ง สื อ  Official American Marketing Association (1988) นิ ย าม คํ าว่ า  “การตลาด ” ว่ า 
“การตลาดหมายถึงกระบวนการวางแผนและดําเนินความคิด ในการกําหนดราคา ส่งเสริมการขาย การ
กระจายความคิด กระจายสินค้าและบริการ ทําให้เกิดการแลกเปล่ียน ซึง่ทําให้เกิดความพึงพอใจแก่ลกูค้า
รายบคุคลและองค์กร” (John Bernett, 2008 : 4) ซึง่สามารถขยายความเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
คําจํากดัความดงักลา่วให้ชดัเจนยิ่งขึน้ได้ ดงันี ้
1) แนวทางสําหรับสถานประกอบการ คือ พันธกิจ ซึ่งเปรียบได้กับเป้าหมายขององค์กร สะท้อน

ปรัชญาทางธุรกิจท่ีแท้จริงของสถานประกอบการ 
2) ทุกสถานประกอบการ ประกอบด้วยส่วนงานในสาขาต่างๆ เช่น การบญัชี การผลิต การเงิน การ

ประมวลผลข้อมูล การตลาด  ซึ่งมีความจําเป็นในการทําให้เกิดการดําเนินกิจการและประสบ
ความสําเร็จ ส่วนงานสาขาต่างๆเหล่านีจ้ะต้องได้รับการจัดการเพื่อให้มีการดําเนินงานท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

3) ทุกๆส่วนงาน มีแนวทางการดําเนินงานเดียวกัน คือ ปรัชญา (มาจากพนัธกิจหรือเป้าหมายของ
บริษัท) ซึง่จะทําให้มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัท่ีสดุ 

4) การตลาดแตกต่างจากสาขาอ่ืนๆ ในเบือ้งต้นเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาศัยตลาดเป็น
สถานท่ีแลกเปล่ียน  

5) การตลาดจะสําเร็จได้ต่อเม่ือ ปรัชญา ภาระหน้าท่ีและลักษณะการดําเนินงานเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกนัและมีความสมบรูณ์ 
 

2.1.3.2  การตลาด กบั พพิิธภณัฑ์ 
Paal Mork (2004 : 161-175) อธิบายการใช้หลกัการตลาดในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ใน

หนงัสือ Running a Museum : A Practical Handbook ว่า ไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมานี ้พิพิธภณัฑ์ได้ให้ความ
สนใจในการดงึดดูความสนใจผู้ เย่ียมชมมากขึน้ และการตลาดก็ได้กลายเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเป็นจํานวนมากขึน้เร่ือยๆในหลายประเทศ เหตุผลสําคัญคือ การ
สนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลลดน้อยลง ในขณะท่ีมีการแข่งขันกันระหว่างพิพิธภัณฑ์เข้มข้นขึน้ 
โดยเฉพาะช่วงเวลาพกัผ่อนท่องเท่ียว รวมทัง้สงัคมในปัจจบุนักําลงัเผชิญหน้ากบักระแสของข้อมลูขา่วสาร 
ก็ยิ่งทําให้เกิดความท้าทายมากขึน้ไปอีก  

พิพิธภณัฑ์ซึง่มุ่งเน้นไปท่ีจํานวนผู้ เย่ียมชม ทําให้เกิดการทํางานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผู้ เข้าชมหน้า
ใหม ่การสื่อสารกบัผู้ชมไมใ่ช่การสื่อสารทางเดียว พิพิธภณัฑ์ท่ีจะประสบความสําเร็จอยา่งแท้จริงจะต้องไม่
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ส่ือสารเพียงทําตามหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้ เย่ียมชม แต่จะต้องคอยรับฟังผลตอบรับจากผู้ชมและใช้ผลตอบรับนัน้
เป็นข้อมลูในการปรับปรุงโดยให้ผู้ เย่ียมชมเข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุงด้วย 

 
2.1.3.3 การพฒันาพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนัท่ีสมัพนัธ์กบัทฤษฎีและภาคปฏิบตัทิางการตลาด 

ด้วยการพฒันาการตลาด ลกูค้าได้กลายเป็นจดุท่ีต้องให้ความสนใจแทนการมุง่ความสนใจไปท่ี
การผลิตเพ่ือการขายอย่างแต่ก่อน ผู้ผลิตจะพิจารณาสิ่งท่ีจําเป็นและเป็นท่ีต้องการของลูกค้า และผลิต
สินค้าเพ่ือความพึงพอใจของลกูค้า การผลิตอยู่บนฐานของความจําเป็นของตลาด การพฒันาการตลาด
ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพ่ือลูกค้าเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการสื่อสาร การ
ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาความจําเป็นต้องการของลกูค้าด้วย  การพฒันาลกัษณะเฉพาะดงักลา่วนีเ้ป็นการตลาด
แบบสมยัใหมท่ี่สดุ  

พิพิธภณัฑ์หลายแห่งท่ียงัคงเน้นการปรับปรุงในด้านการผลิต เช่น การเลือกจดันิทรรศการ จะมี
ภณัฑารักษ์ตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่ก็จะเก่ียวกบัความสนใจสว่นตวัและหวัข้อท่ีกําลงัศกึษาวิจยัอยู่ การ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ชมถกูละเลย เช่น หวัหน้าภณัฑารักษ์อาจจะไม่เคยลงพืน้ท่ีและแทบไม่
เคยพบปะกับผู้ เย่ียมชมเลย และการจัดโปรแกรมนิทรรศการต่างๆมักจะถูกวางแผนในระยะยาว ซึ่งใช้
ปัจจยัภายในเท่านัน้ในการพิจารณาในการวางแผน เม่ือมาดท่ีูผลลพัธ์จากการบริหารจดัการดงักล่าว ก็จะ
เห็นว่าจํานวนผู้ เข้าเย่ียมชมลดลง แม้ว่าจะจ้างผู้ จัดการฝ่ายการตลาดมาโปรโมทนิทรรศการเก่าๆตาม
หลกัการขาย แต่ก็ยงัประสบปัญหา เพราะบ่อยครัง้พบว่า ปัญหาท่ีแท้จริงนัน้คือ นิทรรศการขาดความ
น่าสนใจ ดงันัน้ความพยายามด้านการขายก็ไมไ่ด้สามารถแก้ไขได้  

พิพิธภัณฑ์ท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมองเนือ้หาท่ีจะนําเสนอในพิพิธภัณฑ์ในฐานะท่ีเป็น
สินค้าท่ีจะขาย เช่ือมโยงประสานงานกับการตลาด นําไปสู่การวางแผนทางสถิติและกระบวนการด้าน
งบประมาณ การปรับปรุงด้านจํานวนผู้ เย่ียมชมต้องพยายามทําให้เข้าถึงความรู้สกึหรือจิตใจของผู้ เย่ียมชม 
และสิง่ท่ีผู้ เย่ียมชมต้องการ จําเป็นและพฤตกิรรม จากนัน้จงึคอ่ยสร้างโปรแกรมการจดัแสดง 

 
2.1.3.4 การผสมผสานทางการตลาด 

การตลาดพฒันาปรับปรุงโดยขึน้อยู่กบัตวัแปรในกระบวนการ เร่ิมตัง้แตก่ารผลิต การออกแบบ 
ไปสูก่ารขาย ตวัแปรเหลา่นีเ้รียกว่า การผสมผสานทางการตลาด แนวทางทัว่ไปท่ีจะจําแนกการตลาดแบบ
นีอ้อกจากการตลาดทัว่ไป ได้แก่ การตลาดแบบ 4P ของ E.Jerome McCharty ได้แก่ 1) สินค้า  2) ราคา  
3) การสง่เสริมการขาย 4) สถานท่ี  

1) สนิค้าหรือผลติภณัฑ์ (Product) 
ผลิตภณัฑ์ คือ วตัถหุรือบริการท่ีลกูค้าต้องการหรือจําเป็น เป็นส่วนท่ีสําคญัของการผสมผสาน

ทางการตลาด ถ้าผลผลิตไม่เป็นท่ีต้องการหรือไม่จําเป็นก็จะขายไม่ออก จากมุมมองของผู้ เย่ียมชม
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พิพิธภณัฑ์ทัว่ไป สนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีว่านีก็้คือแกลอร่ีหลกั นิทรรศการพิเศษและสว่นอ่ืนๆของพิพิธภณัฑ์
ท่ีเปิดให้สาธารณชนเข้าชม แต่สําหรับผู้ เย่ียมชมอ่ืนๆมันอาจหมายถึงการอํานวยความสะดวกด้านการ
ค้นคว้า พืน้ท่ีท่ีให้บริการพบปะเพ่ือนฝงู เช่น พิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารด้วย พืน้ท่ีทัง้หมดนี ้
ต้องคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ เข้าเย่ียมชม เพราะว่าถ้าพิพิธภณัฑ์ไม่เป็นท่ีดึงดดูใจ ก็จะไม่เป็นท่ีนิยม 
แม้ว่าจะเสนอให้บริการฟรีและโฆษณาว่ามีชิงโชคก็ตาม ปัญหาความผิดพลาดท่ีเหมือนๆกนัในพิพิธภณัฑ์
หลายแห่งทั่วโลก คือการจัดนิทรรศการนัน้อยู่บนพืน้ฐานของการผลิต ไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของความพึง
พอใจ ความต้องการหรือความสนใจของผู้ชม ในกรณีนีแ้ม้ว่าจะใช้กิจกรรมทางการตลาดก็ไม่ได้ช่วยแต่
อยา่งใด หากมีการสํารวจและสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายท่ีคาดวา่จะกลายมาเป็นผู้ เย่ียมชมก่อนการวางแผน
จดันิทรรศการและพฒันาพิพิธภณัฑ์ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ก็คือจะสามารถเช่ือมโยงไปสูผู่้ชมได้เป็นอยา่งดี 

2) ราคา (Price) 
ในการผลิตทางอตุสาหกรรม ราคาสินค้าเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะชนะการแข่งขนัทางธุรกิจและทํา

กําไร ราคาเป็นเคร่ืองมือทําให้เกิดกลุม่เป้าหมาย และไม่ควรจะเก็บคา่เข้าชมทกุคน ถ้าพิพิธภณัฑ์ต้องการ
จะหารายได้ในอตุสาหกรรมทางท่องเท่ียว ก็สามารถเลือกวิธีท่ีฉลาดคือการเสนอขายให้แก่ตวัแทนจําหน่าย
หรือบริษัททัวร์เพ่ือสร้างมูลค่า สปอนเซอร์และผู้ บริจาคจะมีความพึงพอใจมากหากได้รับตั๋วเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ฟรีในฐานะนายจ้างหรือผู้ติดต่อรายสําคญั หรืออาจจะเป็นไปได้ท่ีจะร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ
ในการจดัทําตัว๋ทวัร์ชมพิพิธภณัฑ์หลายๆแห่งในคราวเดียวกนั ในยโุรปกลยทุธ์ในการให้เข้าชมพิพิธภณัฑ์
ฟรีเป็นการสร้างผลลพัธ์ท่ีดีท่ีเป็นท่ีนิยมมาก ความคดินีส้ง่เสริมให้มีกลุม่ท่ีโดยปกติแล้วไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์
หรือไมส่ามารถจ่ายคา่เข้าชมได้มีโอกาสเข้าชม 

3) การสง่เสริมการขาย (Promotion) 
ความจําเป็นในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นสิ่งท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้อย่างหลากหลาย 

พิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงสมบตัิท่ีมีชิน้เดียวในโลกสามารถทําให้มีผู้ เข้าชมได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องมีกิจกรรม
สง่เสริมแตอ่ยา่งใด ในขณะท่ีพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆท่ีมีของสะสมท่ีมีความน่าสนใจน้อยกว่าต้องพยายามเพ่ือให้มี
ผู้ เข้าชมตอ่เน่ือง  

4) สถานท่ี (Place) 
สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการพฒันาการผลิต การจดัสถานท่ีและการกระจายสินค้าเป็นสิ่งจําเป็น 

การโฆษณาสินค้าซึง่ขาดตลาดอาจทําให้ลกูค้าเสียความรู้สกึได้ พิพิธภณัฑ์ควรปรับปรุงสถานท่ี สถานท่ีใน
พิพิธภณัฑ์ในเชิงการตลาดอยู่ในลกัษณะของการขนส่งผู้ เย่ียมชมมาเข้าชมพิพิธภณัฑ์ ถ้าพิพิธภณัฑ์ตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีห่างไกลชมุชน การเดินทางไม่สะดวก หรือเป็นสถานท่ีท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีไม่ปลอดภยั ก็น่าจะ
เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะจดัการเร่ืองการขนสง่ให้แก่ผู้ เข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ เช่น Getty Los Angeles และ The 
Zuider Zee Museum มีการเดินทางฟรีโดยรถรางหรือโดยเรือ การบริการรถบสัพิพิธภณัฑ์ (หรือเรือเฟอร์ร่ี
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ในอมัสเตอดมั)ซึง่จอดให้ลงท่ีหน้าพพิิธภณัฑ์ ถ้าพิพิธภณัฑ์รับคณะทวัร์หรือคณะศกึษาดงูานก็จําเป็นต้องมี
ท่ีจอดรถ  

2.1.3.5 กลยทุธ์การวางแผนการตลาด 
การตลาดแบบผสมผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาพิพิธภณัฑ์และเป้าหมายในระยะยาวใน

การวางแผนกลยุทธ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากจัดการโดยทั่วๆไป แต่เป็น
กิจกรรมทัง้หมดสําหรับพิพิธภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เข้ากบัสถานการณ์แวดล้อม พิพิธภณัฑ์ท่ีมีการปรับปรุงด้านจํานวนผู้ เข้าชม จะมุ่ง
ไปท่ีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีเป้าหมายท่ีอ้างอิงไปถึงสาธารณชน และแผนจะต้องมีการปรับปรุงด้าน
การตลาดด้วย พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาโดยแยกการวางแผนการตลาดกับการวางแผนกิจกรรมของ
พิพิธภณัฑ์ออกจากกนั 

1) ภารกิจและวิสยัทศัน์ (Mission and Vision) 
ภารกิจ เป็นเป้าหมายของการบริหารจดัการ สว่นเป้าหมายหลกัของพิพิธภณัฑ์ คือ สะสม อนรัุกษ์ 

ศึกษา เผยแพร่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสําคญัเท่าเทียมกัน โดยทั่วไปภารกิจท่ีถูกกําหนดในแต่ละวนัของ
พิพิธภณัฑ์ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาต่อไป ถ้าพิพิธภณัฑ์ต้องการจะมีความชํานาญพิเศษในสาขาใด
สาขาหนึง่ท่ีแน่นอนหรือเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาด ก็ควรจะมีภารกิจในการปฏิรูปหรือปรับปรุง
พิพิธภณัฑ์ ในกระบวนการปฏิรูปพิพิธภณัฑ์ การบริหารจดัการจะทําให้มองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ว่าอะไรคือ
วตัถปุระสงค์และอนาคตอนัเป็นเป้าหมายของพิพิธภณัฑ์ 

วิสยัทศัน์ สะท้อนการให้ความสําคญักบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอนัดบัแรกๆของพิพิธภณัฑ์ ในการอธิบาย
อุดมการณ์ซึ่งจะใช้เป็นวิสัยทัศน์ควรแสดงให้เห็นสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ต้องการจะเป็นมากท่ีสุด เช่น เป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหมแ่ห่งชาต ิหรือเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะท่ีสดุท่ีจะมาเรียนรู้ประสบการณ์ทางโบราณคดี
แห่งชาต ิเป็นต้น  

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
พิพิธภณัฑ์จะประสบความสําเร็จได้ขึน้อยู่กบัปัจจยัภายในและภายนอก ในกระบวนการวางแผน

กลยุทธ์ท่ีจําเป็นมากคือการท่ีจะต้องรู้ข้อจํากัดและความเป็นไปได้ในด้านการจัดการและในบริบทโลก 
ปัจจัยเหล่านีส้ามารถแบ่งออกตาม SWOT ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อปุสรรค ซึง่เกิดจากตวัพิพิธภณัฑ์เองและสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
 

 
 
 

               ปัจจยัภายใน   ปัจจยัภายนอก 
       จดุออ่นและจดุแข็ง                                  โอกาสและอปุสรรค 
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2.1.3.6 การสง่เสริมการขาย (Promotion) 
การสง่เสริมการขายหรือการโปรโมทเป็นการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัสิง่ท่ีพพิิธภณัฑ์มีให้แก่ผู้ชม โดย

ควรตระหนกัอยู่เสมอว่ามนัคือกระบวนการส่ือสาร 2 ทาง คือ ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ขณะท่ีพิพิธภณัฑ์เป็น          
ผู้สง่สารผา่นช่องทางท่ีถกูเลือก ผู้ รับสารต้องรับสารได้อยา่งสะดวกและเกิดการกระทําตอบกลบั 

 
 
 
 

 

 

 

 การสื่อสารโดยทัว่ไปประกอบด้วย การโฆษณา การสร้างความสมัพนัธ์กบัสาธารณะ การขายตรง
และการขายในช่องทางตา่งๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

 
2.1.3.7 การสร้างแบรนด์พพิิธภณัฑ์ (Building a Museum “Brand”)  

แบรนด์เป็นช่ือของผลิตภณัฑ์ แตแ่บรนด์เป็นมากกว่าป้าย ช่ือหรือแพคเกจท่ีพิเศษ แบรนด์ทําให้โลก
จดจําหรือนึกถึงสินค้า แบรนด์เสริมคณุคา่ให้แก่สินค้า เช่น เมอร์ซิเดส เบนซ์ ไม่ได้เป็นแคร่ถ แตม่นัมีความ
หรูหราและคณุมุ่งหวงัว่าจะได้ขบัมนัฝ่าพายหิุมะ หรือฝ่าทะเลทรายและไปถึงท่ีหมายอย่างปลอดภยั ผู้คน
จํานวนมาก เข้ามามีสว่นร่วมในการเสริมสร้างความหมายให้กบัแบรนด์ท่ียิ่งใหญ่ ความหมายนีจ้ะเช่ือมโยง
กลบัไปสูผู่้คนท่ีใช้แบรนด์นีด้้วย ถ้าคณุขบัเมอร์ซเิดส เบนซ์ ผู้คนจะสนันิษฐานวา่คณุรวย และมีตําแหน่งท่ีดี
เย่ียม การสร้างคณุค่าของแบรนด์เป็นอะไรท่ีทําให้เกิดการสร้างความหมายให้แก่แบรนด์ แบรนด์มีคณุค่า
มากมายแก่ผู้ผลิตและมีความหมายต่อการจดัลําดบัผลิตภณัฑ์ แต่ผู้ผลิตจะไม่สามารถควบคมุคณุค่าของ
แบรนด์ได้ทัง้หมด เช่น Coca-Cola ถูกกําหนดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอเมริกัน อะไรก็ตามท่ี
สหรัฐอเมริกาเป็น ก็ดเูหมือนจะมีอิทธิพลตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัท ไม่วา่เขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม การสร้าง
แบรนด์เป็นกลยทุธ์ท่ีจําเป็นต่อธุรกิจในองค์กรต่างๆทัว่โลกมาอย่างยาวนาน ในปัจจบุนักลายเป็นประเด็น
สําคญัในภาควฒันธรรมและการจดัองค์การไมแ่สวงหากําไรด้วย 

 
 
 

โมเดลกระบวนการส่ือสาร 
 

การใสร่หสัทรัพยากร         ←       ←      ↑ 

↓           ↑ 
 

ข้อความ               ผลตอบกลบั 
↓ 

ช่องทาง          ↑ 

↓   

ผู้ รับรหสั                         →     →      ↑ 



22 
 

2.2 งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจยัได้สํารวจงานวิจยัในด้านการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ มีทัง้ท่ีเป็นการศกึษาเปรียบเทียบการ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ของรัฐและเอกชน และการบริหารจดัการหอศลิป์ของรัฐ 
 งานวิจยัหวัข้อ การเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ทางวฒันธรรม ระหว่างพิพิธภณัฑ์วงั
สวนผกักาดและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ของสิริลกัษณ์ กลัยา (2553) เป็นการศกึษาทรัพยากร
การท่องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกของพิพิธภณัฑ์วงัสวนผกักาด และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพ่ือ
นํามาเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้ศกึษาระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์
ของนกัท่องเท่ียวและมคัคเุทศก์ เพ่ือจดัทําแนวทางในการจดัการพิพธิภณัฑ์ทางวฒันธรรม งานวิจยันีใ้ช้การ
วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผสมผสานการวิเคราะห์เนือ้หาในข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษา ผู้ วิจัยพบว่าทัง้สองพิพิธภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพในการทํางาน มีการกําหนดภาระงานและหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัพืน้ท่ี
เป็นส่วนต่างๆเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย แต่พิพิธภณัฑ์วงัสวนผกักาดไม่มีพืน้ท่ีส่วนบริหารจดัการ การ
วิจยัและห้องสมดุ มีระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัแตไ่มมี่แผนอพยพผู้คน มีระบบการทําบญัชีและบนัทกึหลกัฐาน
ของวตัถดุ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจยัพบว่าปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ีและภณัฑารักษ์เป็นปัจจยัสําคญัใน
การบริการและถ่ายทอดความรู้ ทัง้รัฐบาลและเอกชน แนวทางท่ีผู้วิจยัได้จากการศึกษาพิพิธภณัฑ์ทัง้สอง
แห่งได้แก่ 1) การจดัแสดงและการจดักิจกรรมเพ่ือดงึดดูความสนใจและเพิ่มพนูประสบการณ์ความรู้ และ
ปรับเปล่ียนทศันคติให้แก่ผู้ชม ซึง่ทําให้ต้องการกลบัมาชมพิพิธภณัฑ์อีก 2) การบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เป็นสิ่งชักจูงให้มีผู้ สนใจเข้ามาเย่ียมชม 3) การประสานงานเพ่ือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวและผู้ เข้าชม และประสานกบัสถาบนัการศกึษา
เพ่ือให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ 
 งานวิจัยนีเ้น้นด้านการสํารวจทรัพยากรและความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิงานและนักท่องเท่ียวเป็น
หลกั ทําให้เม่ือสรุปแนวทางในการบริหารจัดการไม่ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการของการบริหารจัดการ
ทัง้หมด แต่ได้เสนอแนะแนวทางจํานวน 3 ด้าน ได้แก่ การจดัแสดงและการจดักิจกรรม การบริหารและสิ่ง
อํานวยความสะดวก และการประสานงานเพ่ือความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและภายใน ผู้วิจยัคิดว่า
หากมีการใช้แนวทางในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ด้วย ก็น่าจะทําให้เห็น
แนวทางในการบริหารจดัการท่ีชดัเจนขึน้  
 งานวิจัยหัวข้อ การบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐในประเทศไทย ของ กมลวรรณ จันทวร (2555) 
เป็นการศึกษาการบริหารจดัการหอศิลป์ของรัฐ มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษารูปแบบการจดัตัง้องค์การ รูปแบบ
บริหาร การให้บริการและกิจกรรม ลกัษณะทางกายภาพและปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน และ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและหาแนวทางหรือข้อเสนอแนะสําหรับหอศิลป์ของรัฐในอนาคต ผู้วิจยัได้
สํารวจหอศิลป์ของรัฐท่ีเป็นกรณีศึกษา จํานวน  8 แห่ง ได้แก่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร หอศิลป์จามจุรี หอศิลปวิทยนิทรรศน์ หอศิลปะและวฒันธรรมภาคตะวนัออก หอ
ศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พีเอจี อาร์ตแกลอรี และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการ
สมัภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารหอศิลป์ ผู้ เช่ียวชาญ และศิลปิน และสํารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้ รับบริการหอศิลป์ของรัฐเพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการสํารวจพบว่า มี
รูปแบบการจดัตัง้จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.หอศิลป์ท่ีจดัตัง้โดยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการวิจยั
ในแง่ความคดิเห็นของผู้ เข้าชมท่ีมีตอ่หอศลิป์คือ สิ่งท่ีหอศลิป์ของรัฐควรให้ความสําคญั คือ การสร้างความ
เข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และใส่ใจการบริหาร เพ่ือสร้างสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงระหว่างหอศิลป์
และสงัคม จะเป็นส่วนช่วยให้หอศิลป์ประสบความสําเร็จและมีคณุค่าต่อสงัคม ส่วนข้อเสนอแนะในการ
บริหารจดัการหอศิลป์ในอนาคต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจดัการองค์การ ซึง่ต้องมีความคลอ่งตวั
ในทุกด้าน และควรตัง้ในรูปแบบองค์การมหาชน ลักษณะทางกายภาพ ควรเข้าถึงง่าย สวยงามและ
สะดวกสบาย การให้บริการและกิจกรรม ควรมีการสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งผู้ เข้าชมและหอศลิป์ เป็นต้น  
 งานวิจยัการบริหารจดัการหอศิลป์ของรัฐในประเทศไทยนี ้น่าสนใจตรงท่ีทําให้เห็นถึงรูปแบบของ
หอศิลป์ของรัฐท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั การสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหอศิลป์ ทําให้เห็นสิ่งท่ีหอศิลป์
ควรพฒันา สําหรับการสรุปแนวทางการบริหารจดัการมีความครอบคลมุทกุส่วนของพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้ให้
ความสนใจภารกิจของพิพิธภณัฑ์ในการให้บริการความรู้ด้านศิลปะ จึงเป็นงานวิจยัท่ีให้แนวทางแก่ผู้วิจยั
ในการวิจยันีไ้ด้เป็นอยา่งดี  
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บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

  ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
3.1 การกําหนดแบบแผนการวจิยั 
3.2 การกําหนดประชากร 
3.3 การจดัทําเคร่ืองมือและการศกึษาคณุภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
3.1 การกาํหนดแบบแผนการวิจัย 
 งานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยจะดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ ผู้ปฏิบตัิงานพิพิธภณัฑ์และผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมและการ
สมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการกบัผู้ เข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ตอ่ไป 
 
3.2 การกาํหนดประชากร 
 ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจะศกึษาการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมสยาม 
และพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ดงันัน้ ประชากรท่ีผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน และ
ผู้ เย่ียมชม ของพิพิธภณัฑ์จํานวน 2 แห่งดงักลา่ว  
 
3.3 การจัดทาํเคร่ืองมือและการศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.3.1 การจดัทําเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัจดัทําแบบสมัภาษณ์ จํานวน 3 ชดุ ได้แก่ 
3.3.1.1) แบบสมัภาษณ์สําหรับผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ 
3.3.1.2) แบบสมัภาษณ์สําหรับเจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์  
3.3.1.3) แบบสมัภาษณ์สําหรับผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

3.3.2 การศกึษาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบข้อคําถามด้วยวิธีการหาค่าความตรงของ

เคร่ืองมือเชิงเนือ้หา (Content Validity) ว่ามีความตรงตามเร่ืองท่ีต้องการวิเคราะห์หรือไม่ โดยหากข้อ
คําถามใดมีค่า IOC 0.5-1.00 ผู้วิจยัจะถือว่าเป็นข้อคําถามท่ีใช้ได้ แต่หากข้อคําถามใดมีค่า IOC ต่ํากว่า 
0.5 ผู้วิจยัจะตดัข้อคําถามนัน้ออก หลงัจากปรับแก้แล้ว จะนําแบบสมัภาษณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเก็บข้อมลู  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเบือ้งต้นจากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมสยามและ
พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน จากนัน้ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ทัง้ 2 แห่ง
ดังกล่าว โดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์จํานวน 3 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ บริหาร
พิพิธภณัฑ์ แบบสมัภาษณ์สําหรับผู้ปฏิบตัิงานพิพิธภณัฑ์ และแบบสมัภาษณ์สําหรับผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 
นอกจากนีย้งัมีการเก็บข้อมูลโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้
เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ด้วย พร้อมทัง้จดบนัทกึ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูของพิพิธภณัฑ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมสยามและพิพิธภณัฑ์
บ้านไทย จิม ทอมป์สนั โดยการแบง่การวิเคราะห์ออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

3.5.1 การบริหารจดัการมิวเซียมสยาม 
 3.5.1.1 ข้อมลูเบือ้งต้น 
3.5.1.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 
3.5.1.3 การอนรัุกษ์และจดัแสดง 

3.5.2 การบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 
3.5.2.1 ข้อมลูเบือ้งต้น 
3.5.2.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 
3.5.2.3 การอนรัุกษ์และจดัแสดง 

3.5.3 ตวัแบบ (Model) พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์ 2 แห่ง ได้แก่           
มิวเซียมสยาม และพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั แล้วนําองค์ความรู้ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการจดัทํา 
ตวัแบบ (Model) พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย โดยการแบง่เป็นหวัข้อ ดงันี ้

4.1 การบริหารจดัการมิวเซยีมสยาม 
4.1.1 ข้อมลูเบือ้งต้น 

       4.1.2 การบริหารและการจดัการมิวเซยีมสยาม 
       4.1.3  การอนรัุกษ์และจดัแสดง 
       4.1.4 ความคดิเห็นของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่พพิิธภณัฑ์ 
 4.2 การบริหารจดัการพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
  4.2.1 ข้อมลูเบือ้งต้น 
       4.2.2 การบริหารและการจดัการพพิิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
       4.2.3  การอนรัุกษ์และจดัแสดง 
       4.2.4 ความคดิเห็นของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่พพิิธภณัฑ์ 
 4.3 การวิเคราะห์ตวัแบบ (Model) พิพธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย  
 4.4 สรุปตวัแบบ (Model) พพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
 4.5 พพิิธภณัฑ์ในอดุมคต ิ: ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เย่ียมชมพิพธิภณัฑ์ 
 
4.1 การบริหารจัดการมิวเซียมสยาม  

4.1.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 
 มิวเซียมสยาม  พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ตัง้อยู่ ท่ีถนนพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นความรับผิดชอบของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ(สพร.) เร่ิมเปิดให้บริการ
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2551  

ลกัษณะของพิพิธภณัฑ์เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภณัฑ์ 
และเป็นต้นแบบของพิพิธภณัฑ์แนว discovery museum (MDM) ซึ่งเน้นให้ผู้ เย่ียมชมเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ พิพิธภณัฑ์มีวตัถุประสงค์ในการยกระดบั
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่พิพิธภัณฑ์โดยทําให้พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าเบ่ือ หากแต่เต็มไปด้วยความ
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สนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีสลบัสบัเปล่ียนหมนุเวียนเป็น
ประจํา  
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 : มิวเซยีมสยาม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
 สญัลกัษณ์ของพพิิธภณัฑ์ คือ คนกบแดง หรือ รูปคนท่ีทําทา่เป็นกบ โดยกบเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี
แสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ เป็นท่ีเคารพบชูาของผู้คนทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
ภาพประกอบท่ี 6 : สญัลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 

ท่ีมา : http://www.facebook.com/museumsiamfan 
 
มิวเซียมสยามเปิดให้เข้าชมวนัองัคาร-วนัอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทกุวนัจนัทร์) 
อตัราคา่บตัรเข้าชม  
- นกัเรียน นกัศกึษา อาย ุ15 ปีขึน้ไป 50 บาท 
- ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท 
- ผู้ใหญ่ชาวตา่งชาต ิ300 บาท  
- เข้าชมเป็นหมูค่ณะ (5 คนขึน้ไป) นกัเรียน นกัศกึษา 15 ปีขึน้ไป คนละ 25 บาท , ผู้ใหญ่คนไทยคน
ละ 50 บาท, ผู้ใหญ่ชาวตา่งชาต ิคนละ 150 บาท  
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 4.1.2 การบริหารและการจัดการมวิเซียมสยาม 
  4.1.2.1 นโยบาย ปรัชญา วิสัยทศัน์และพันธกิจของมิวเซียมสยาม  
 มิวเซียมสยามเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
(สพร.) ซึง่อยู่ภายใต้สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สงักดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
สพร.ได้รับการจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2547 เพ่ือกํากบัดแูลการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แนวใหม่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างร่ืนรมย์ท่ีเน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อม
สนบัสนนุและร่วมมือกบัเครือข่ายพิพิธภณัฑ์อ่ืนทัว่ประเทศ เพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้  และเสริมสร้างความรู้ด้าน               
พิพิธภณัฑวิทยาท่ีเหมาะสมแก่สงัคมไทย 

1) นโยบายของผูบ้ริหาร  
นายราเมศ พรหมเย็น ผู้ อํานวยการสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สถาบนัพิพิธภณัฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ, 2557: แผ่นพบั) กล่าวว่า สพร.เป็นหน่วยงานในสงักัดสํานักงานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีในการนําเสนอประวตัิศาสตร์สงัคมไทย โดยถ่ายทอดเร่ืองราว
ของชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต คติความเช่ือและศิลปวฒันธรรม ผ่านนวตักรรมใหม่เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ร่ืนรมย์ นโยบายหลกัของเราคือ มุ่งเน้นการเผยแพร่ปรัชญา แนวคิดและองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้สูส่งัคมไทยเพ่ือสง่เสริมให้สงัคมไทยเป็น “สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ี
ยัง่ยืน รวมไปถึงการมุ่งมัน่ขยายพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้บริเวณเกาะรัตนโกสนิทร์ให้เป็นยา่นพิพิธภณัฑ์มี
ชีวิต (Living museum) ให้ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือและพฒันาเครือข่าย
พิพิธภณัฑ์ แหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือการพฒันาให้พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยมี
มาตรฐาน มีคณุภาพ และก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งร่ืนรมย์ ปรชัญา 

Play + Learn = เพลิน  เป็นหัวใจสําคัญของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี
จดุมุ่งหมายในการปฏิรูปพิพิธภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุ นําเสนอด้วยรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และ
สนกุสนาน โดยใช้กิจกรรมตา่งๆ เป็นตวัขบัเคลื่อนท่ีสําคญั ฉะนัน้การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์จะต้องเป็น
สิ่งท่ีสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ ชมเพ่ือส่ือความหมายในการเล่าเร่ืองและเช่ือมต่อสิ่งต่างๆได้อย่าง
สมบรูณ์ (สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต,ิ 2557: แผน่พบั) 

2) วิสยัทศัน์  
คนไทยมีการตอ่ยอดความรู้อยา่งตอ่เน่ืองผา่นทางพพิิธภณัฑ์การเรียนรู้ 

3) พนัธกิจ 
พนัธกิจของมวิเซียมสยามเป็นพนัธกิจเดียวกบั สพร. ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบมิวเซียม

สยาม พนัธกิจมีดงัตอ่ไปนี ้
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4.1) สง่เสริมให้เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไปมีโอกาสแสวงหาความรู้และตอ่ยอดความรู้
อยา่งตอ่เน่ืองผา่นพิพธิภณัฑ์การเรียนรู้ 

4.2) สร้างพิพธิภณัฑ์ต้นแบบและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพพิิธภณัฑ์การเรียนรู้ 
4.3) สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยพพิิธภณัฑ์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ

จดัตัง้และมาตรฐานการจดัการ 
4.4) เผยแพร่วฒันธรรมสร้างสรรค์ท่ีปรากฏในประวตัศิาสตร์ วิถีชีวิต ความเช่ือ คตนิิยม ศลิปะ 

และความหลากหลายของผู้คนและดนิแดนจากทกุแหลง่อารยธรรม 
 
4.1.2.2 วสัิยทศัน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
คณุสขุมุาล ผดงุศิลป์ (2558 : สมัภาษณ์)ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสถาบนัพิพิธภณัฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติ ให้สมัภาษณ์ว่าวิสยัทศัน์ในการทํางานระยะยาว จะมีการปรับแผนการทํางานหรือแผน
ยทุธศาสตร์ของสถาบนัฯทกุ 5 ปี โดยแผนท่ีได้วางเอาไว้นัน้ มีแนวทางการทํางานท่ีจะพฒันาใน 2 สว่นงาน 
ซึง่ได้ดําเนินการไปแล้ว และจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 1) การจดัตัง้และพฒันาพิพิธภณัฑ์ต้นแบบใน
แนวทาง discovery museum (MDM) หรือ พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ ท่ีทนัสมยัและได้มาตรฐาน ต้นแบบท่ีเรา
จัดตัง้ก็คือ มิวเซียมสยาม นอกจากนัน้ในด้านองค์ความรู้ ก็มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์สงัคม วิถีชีวิต คา่นิยม คติความเช่ือตา่งๆท่ีนําเสนอผ่านพิพิธภณัฑ์ 2) หลงัจากท่ี
ทําต้นแบบแล้ว ก็ขยายผลสู่งานด้านเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ โดยจะขยายผลทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลึก เช่น 
การจดัทําองค์ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ไปเผยแพร่  การนํารูปแบบของการ
จดัทํามิวเซียมสยามไปเผยแพร่ กิจกรรมท่ีผ่านมา คือ มิวส์โมบาย คือ การนํานิทรรศการลงไปจดัแสดงใน
ภมูิภาคตา่งๆ และยงัมีกิจกรรมแลกเปล่ียนตา่งๆท่ีร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ในภมูิภาค เพ่ือยกระดบัพิพิธภณัฑ์
ในประเทศไทยให้อยูใ่นแนวทางของ discovery museum  
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4.1.2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ (สพร.) 

ผู้ อํานวยการ คณะอนกุรรมการ 

รองผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายมิวเซียมสยาม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเครือข่าย 
พิพิธภณัฑ์ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายสื่อสาร 
และการตลาด 

ฝ่ายเทคโนโลยี 
และบริหารงานพืน้ที่ 

-แผนกมิวเซียมสยาม 
-แผนกพฒันาและ
บริหารงานนิทรรศการ 
-แผนกกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

-แผนกวิจยัและพฒันา
องค์ความรู้ 
-แผนกการศกึษาและ
สื่อการเรียนรู้ 
-แผนกคลงัความรู้ 
(Learning Center) 

-แผนกจดัตัง้และการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ 
(Discovery 
Museum) 
-แผนกพฒันา
เครือข่ายและกิจกรรม
สร้างสรรค์ 
-แผนกคลงั
โบราณวตัถแุละงาน
อนรุักษ์ 

-แผนกการบริหาร
ยทุธศาสตร์ 
-แผนกแผนงานและ
งบประมาณ 
-งานเลขานกุาร 

-แผนกการเงินและ
บญัชี 
-แผนกงานพสัด ุ
-งานบริหารทัว่ไป 

-แผนกพฒันาธุรกิจ
และการตลาด 
-แผนกสื่อสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 
-แผนกงานบริหารงาน
ร้านค้า 
(Museshop/Kitchen) 
-แผนกสื่อสารและ
สิ่งพิมพ์ 

-แผนกบริหารพืน้ที่ 
-แผนกบริหารและ
พฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-แผนกพิพิธภณัฑ์
เสมือน (Virtual 
Museum) 
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4.1.2.4 งานบุคคล 
 เน่ืองจาก สพร. เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานภาครัฐ ดงันัน้ การรับบคุคลเข้า
ปฏิบตังิานจะเป็นไปตามกระบวนการของรัฐ รวมถึงคา่ตอบแทนบคุลากรก็มาจากงบประมาณอดุหนนุจาก
รัฐด้วย 
 สิ่งท่ีมิวเซียมสยามให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ บริหารมี
ความเห็นวา่การพฒันาบคุลากรเป็นกลไกหนึง่ท่ีจะผลกัดนัให้งานประสบผลสําเร็จ การสนบัสนนุให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรนัน้  เป็นไปในทุกสายงาน  ส่วนวิธีการพัฒนาบุคลากรก็มีตัง้แต่หัวหน้างานหรือ
ผู้บงัคบับญัชาให้คําแนะนําระหว่างปฏิบตัิงาน การจดัอบรมให้แก่บุคลากรโดยเฉพาะ และการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรอบรมเร่ืองการใช้ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร การอบรมเทคนิคการซอ่มแซมวตัถโุบราณด้วยวิธีการใหม่ๆ  การศกึษาดงูานเฉพาะด้าน เป็นต้น 
 
4.1.2.5 การเงนิและงบประมาณ 
 แหลง่ท่ีมาของงบประมาณของมิวเซียมสยาม มาจาก 3 ทาง ได้แก่ 1) เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล 2) 
เงินรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมและร้านขายของท่ีระลกึ 3) เงินสนบัสนุนจากเอกชน ซึ่งมีทัง้ท่ีมาจากการ
ให้การสนบัสนนุ กบัมิวเซียมสยามเสนอขอให้เป็นสปอนเซอร์ ซึง่ขึน้อยูก่บัแตล่ะกิจกรรม  
 รายจ่ายของมิวเซียมสยามจะควบคมุโดยส่วนนโยบายและแผนให้มีการดําเนินงานและเบิกจ่าย
ตามส่วนงานหรือกิจกรรม โดยหลกัเกณฑ์ต่างๆทางการเงินใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับรัฐบาล จึงมีมาตรฐาน
และตรวจสอบได้ 
 ด้านอปุสรรคด้านการเงินและงบประมาณ มิวเซียมสยามไมไ่ด้มีอปุสรรคใหญ่ถึงขัน้ท่ีจะกระทบตอ่
การดําเนินงาน เพราะวา่จะมี action plan ท่ีวางไว้แล้ว ซึง่จะมีการกําหนดแผนกิจกรรมและงบประมาณไว้ 
แต่หากได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ก็จะมีการปรับแผนการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับมา กล่าวคือ จะต้องทําให้แผนการดําเนินงานและงบประมาณมีความสอดคล้องกัน
มากท่ีสดุ อปุสรรคประการหนึ่งก็คือ งบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการท่ีรัฐบาลสนบัสนุน
ด้านการศกึษาของประเทศไม่มากเท่าท่ีควร วิธีการแก้ไขก็คือต้องดําเนินการหารายได้เพิ่มเติมด้วยตวัเอง 
รวมทัง้การหาแหลง่งบประมาณสนบัสนนุจากภาคเอกชน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลเุป้าหมาย  
 ด้านการตรวจสอบการเบกิจ่ายงบประมาณ ก็เช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐบาลทัว่ไป คือได้รับการ
ตรวจสอบโดย สตง. หรือ สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ 
 
4.1.2.6 การประยุกต์ใช้หลักการตลาด 

คุณสุขุมาล อุดมศิลป์ (2558 : สัมภาษณ์)กล่าวว่า ในการดําเนินงานมิวเซียมสยาม มีการใช้
เทคนิคการตลาดมาช่วยทําให้มีผู้ เย่ียมชมสนใจเข้ามายงัมิวเซียมสยามมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่มนัเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการสง่เสริมให้ผู้คนสนใจท่ีจะเข้ามาเรียนรู้ ประการแรก คือ การใช้แบรนด์ มิวเซียมสยามใช้แบรนด์หรือ
สัญลักษณ์ คือ คนกบแดง เม่ือคนเห็นสัญลักษณ์นีบ้่อยๆเข้าในการประชาสัมพันธ์ก็จะจดจําว่าน่ีคือ        
มิวเซียมสยาม เม่ือเขาได้เข้ามาชมแล้ว หลงัจากนัน้เม่ือมีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ คนก็จะจดจํา
และรับรู้ได้ว่าน่ีคือมิวเซียมสยาม สว่นนกัจดัการเรียนรู้ คณุเพ็ญประภา เกือ้ชาติ (2558 : สมัภาษณ์) กลา่ว
ว่า คนจดจํามิวเซียมสยามได้จากท่ีเขาเคยเข้าชมแล้วเห็นว่ากิจกรรมรวมทัง้นิทรรศการมีความสนกุสนาน 
มีคณุภาพ มีคณุคา่ เม่ือมีการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ๆไป แล้วประชาสมัพนัธ์ออกไป เม่ือเขาเห็นแบรนด์หรือโล
โก้ คนกบแดง เขาก็จะเช่ือมัน่และต้องการจะมาอีก กลยุทธ์การตลาดท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งก็คือ การ
ประชาสมัพันธ์ โดยการสร้างกระแสสังคมผ่านส่ือต่างๆ ผ่านตัวงานท่ีมีคุณภาพ ทําให้ผู้ คนสนุกสนาน
เพลดิเพลนิไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ ก็ทําให้เขาจดจําเรา และอยากมาร่วมกิจกรรม การประชาสมัพนัธ์มีการ
ดําเนินการผ่านส่ือโทรทศัน์ เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์คเกือบทกุประเภท เช่น อินสตาแกรม เฟสบคุ ทวิตเตอร์ 
เพ่ือให้เข้าถึงผู้คนมากท่ีสุด โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในขณะนี ้โดยท่ีโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เหลา่นีเ้ป็นส่ือท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีมากและประหยดังบประมาณ  
 นอกจากนี ้ยังมีการจัดทําโปรโมชั่นต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้คนสนใจเข้ามาเท่ียวชมมิวเซียมสยาม 
แม้ว่ามิวเซียมสยามจะไม่ได้มีการตัง้เป้าหมายด้านจํานวนผู้ เย่ียมชมว่าในแต่ละปีต้องมีผู้ เข้าชมจํานวน
เท่าใด แตก็่มุ่งเน้นท่ีจะกระตุ้นให้ผู้คนเข้าเย่ียมชมเป็นจํานวนมาก ซึง่ผลท่ีได้รับนัน้ไมไ่ด้เพียงคาดหวงัวา่จะ
ให้คนมายงัมิวเซียมสยาม หากแตมุ่่งหวงัว่าจะกระตุ้นให้เกิดกระแสสงัคมหรือวฒันธรรมการชมพิพิธภณัฑ์
หรือแหล่งเรียนรู้ขึน้ในสังคมไทย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น โปรโมชั่น บัตรเท่ียวชมมิวเซียมสยามและ
พิพิธภณัฑ์เครือขา่ยเพียง 199 บาท (เพ็ญประภา เกือ้ชาต,ิ 2558: สมัภาษณ์) 
 
4.1.2.7 การประเมินคุณภาพ 
 ด้านการประเมินคุณภาพมิวเซียมสยาม จะมีหน่วยงาน ก.พ.ร. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ เข้ามาประเมินคณุภาพหน่วยงาน พิจารณาทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน โดยหน่วยงานดงักล่าวมีหน้าท่ีหลกัในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาระบบราชการและงาน
ของรัฐ โดย สพร. ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลมิวเซียมสยามนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของสํานกังานบริหาร
และพฒันาองค์ความรู้ ซึ่งจัดเป็นองค์การมหาชนท่ีรัฐจดัตัง้ขึน้เพ่ือรับผิดชอบด้านบริการสาธารณะทาง
สงัคมและวฒันธรรม เป็นหน่วยงานท่ีได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐและไมแ่สวงหาผลกําไร 
 
4.1.2.8 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ซึ่งรับผิดชอบดแูลมิวเซียมสยาม มีการปรับแผนการทํางานทุก 5 ปี  
ซึง่เป็นการวางกรอบการทํางานหรือยทุธศาสตร์ของการดําเนินงานท่ีจะใช้ร่วมกนัในหน่วยงานในรอบ 5 ปี 
โดยเป้าหมายของการพฒันา ก็คือ การพฒันาต้นแบบพิพิธภณัฑ์ หรือ มิวเซียมสยาม ให้มีคณุภาพมากขึน้
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เร่ือยๆ รวมทัง้พฒันาองค์ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ค่านิยม คติความเช่ือต่างๆ และขยายผล
ไปสูเ่ครือขา่ยพิพิธภณัฑ์ ให้มีการพฒันาไปในแนวทาง discovery museum เช่นเดียวกนั  
 ในด้านการพฒันาต้นแบบพิพิธภณัฑ์นัน้ มิวเซียมสยามมีแผนท่ีจะปรับปรุงทัง้ในด้านตวัอาคาร
เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีมลัติมีเดียในการจดันิทรรศการถาวรมากขึน้ และจะพฒันาให้มีพิพิธภณัฑ์
ท่ีมีโบราณวตัถท่ีุอยูร่ะหวา่งการขดุค้น ณ บริเวณพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์มาจดัแสดงด้วย  
 
4.1.2.9 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมิวเซียมสยามนัน้มีอยู่อย่างชัดเจน เห็นได้จากวตัถุประสงค์การ
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ ปรัชญาและพันธกิจของหน่วยงาน ท่ีมุ่งเน้นในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองผา่นแหลง่เรียนรู้หรือพิพธิภณัฑ์ โดยการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ต้นแบบ discovery museum ท่ีผู้ เย่ียมชม
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมๆกบัการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดงัปรัชญาของมิวเซียมสยาม
ท่ีว่า play + learn = เพลิน นั่นเอง นอกจากนัน้ในด้านพันธกิจ มิวเซียมสยามก็มุ่งเน้นการสนับสนุน 
ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์วตัถุพิพิธภณัฑ์
ประเภทตา่งๆโดยผู้ เข้ารับการอบรมไม่เสียคา่ใช้จ่าย รวมทัง้การกระตุ้นให้เกิดกระแสในสงัคมโดยเฉพาะใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กล่าวได้ว่า มิวเซียมสยามนัน้ดําเนินงานด้วยความ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นอยา่งยิ่ง 
 
4.1.2.10 อุปสรรคและการแก้ไขในการบริหารจัดการ 
 คณุสขุมุาล อดุมศิลป์ (2558 : สมัภาษณ์)กลา่วว่า อปุสรรคในการดําเนินงานนัน้เป็นเร่ืองเลก็น้อย
ท่ีแก้ไขได้ แต่อปุสรรคท่ีสําคญัในภาพรวมนัน้ ก็คือ สงัคมไทยยงัไม่เกิดความสนใจท่ีเรียนรู้ผ่านพิพิธภณัฑ์
หรือแหล่งเรียนรู้มากนัก ทัง้ๆท่ีก็มีพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ประเด็น
สําคญัท่ีควรจะนกึถึงก็คือ ทําอยา่งไรให้ประเทศไทยเกิดวฒันธรรมหรือคา่นิยมในการเรียนรู้ผา่นพิพิธภณัฑ์
ขึน้ อปุสรรคจึงเก่ียวข้องกบัการสร้างการรับรู้แก่ผู้คนภายในงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร และหากมองใน
ภาพใหญ่มากไปกว่านัน้ ก็จะเห็นว่ารัฐบาลต้องเข้ามามีสว่นร่วม มาให้ความสนใจในด้านแหลง่เรียนรู้มาก
ขึน้ ประการหนึ่งท่ีรัฐบาลควรทํา ก็คือ การสร้างหน่วยงานกลางในการท่ีจะรวบรวมกลุ่มงานพิพิธภณัฑ์ทัว่
ประเทศเข้าไว้ด้วยกนั เป็นผู้ประสานงาน เช่ือมต่อทกุพิพิธภณัฑ์เข้าด้วยกนั อาจจดัตัง้เป็นกระทรวง ทบวง 
กรมหรือหน่วยงานใดก็ได้ท่ีชดัเจน ดงันัน้ เราจึงเห็นว่าในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสงัคม
มากเท่าใดนกั  
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4.1.3 การอนุรักษ์และการจัดแสดง 
 4.1.3.1 งานด้านเนือ้หา การจัดนิทรรศการและการออกแบบ 
  1) นิทรรศการถาวร  
เนือ้หาหลกัในมิวเซียมสยามอยู่ในนิทรรศการถาวร ท่ีมีช่ือว่า “เรียงความประเทศไทย” เป็นการ

บอกเล่าเก่ียวกบัพฒันาการด้านต่างๆของอษุาคเนย์ ตัง้แต่สมยัแผ่นดินสวุรรณภมูิ หรือ 3,000 ปีก่อน ซึ่ง
ประกอบด้วยอารยธรรมตา่งๆก่อนการรับวฒันธรรมจากอินเดียและจีน เร่ือยมาจนถึงกําเนิดสยามประเทศ 
และก้าวเข้าสูป่ระเทศไทยในปัจจบุนั การนําเสนอแบง่ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  

ช่วงที่  1 สุวรรณภูมิ นําเสนอเร่ืองราวของดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยในปัจจุบัน โดย
ย้อนกลบัไปเม่ือ 3,000 ปีก่อนการรับพระพทุธศาสนาและศาสนาฮินด ูจนกระทัง่กลายเป็นศาสนาหลกัใน
ปัจจบุนั  

ช่วงที่ 2 สยามประเทศไทย นําเสนอเร่ืองราวการสถาปนากรุงศรีอยธุยา ซึง่ถือเป็นอาณาจกัรใหญ่
ท่ีครอบคลมุดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยในปัจจุบนัเกือบทัง้หมด อีกทัง้ยงัเป็นจุดเปล่ียนผ่านสําคญัในการ
กําเนิดขึน้ของสยามประเทศไทย 

ช่วงที่ 3 ประเทศไทย นําเสนอพฒันาการของดินแดน ผู้คน และสงัคมจากแบบจารีตมาสู่สงัคม
สมยัใหมใ่นปัจจบุนั  

ทัง้ 3 ช่วงดงักลา่ว นําเสนอโดยอธิบายลกึลงไปถึงรายละเอียด ผา่นห้องนิทรรศการจํานวน 17 ห้อง 
ในเว็บไซต์มิวเซียมสยาม (2558) กลา่วถึงรายละเอียดของนิทรรศการถาวรโดยสงัเขป ดงันี ้ 

 
ห้องที่ 1 เบิกโรง (Immersive theatre) เป็นการเบิกตวัละครทัง้ 7 ท่ีจะพาผู้ชมย้อมกลบัไปสู่เร่ืองราวอนั
เป็นต้นกําเนิด จากสวุรรณภมูิสู่สยามประเทศ ถึงประเทศไทย เพ่ือค้นหาคําตอบว่าเราคือใครและอะไรคือ
ไทย  

 
ภาพประกอบท่ี 7 : ห้องท่ี 1 เบกิโรง 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 2 ไทยแท้ (Tropically Thai) เป็นห้องท่ีทําให้เกิดความอยากรู้วา่ไทยแท้คืออะไร และเป็นอยา่งไรจงึ
เรียกวา่ไทยแท้  
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ภาพประกอบท่ี 8 : ห้องท่ี 2 ไทยแท้ 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 3 เปิดตํานานสุวรรณภูมิ (Introduction Suvarnabhumi) เป็นห้องท่ีแสดงถึงวิวฒันาการสงัคม
ก่อนจะมาเป็นบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซึ่งมีใจความสําคัญว่า “สุวรรรภูมิ” คือท่ีชาวโลกเม่ือประมาณ 
3,000 ปีก่อน ใช้เรียกดินแดนแห่งความอดุมสมบรูณ์ทางทิศตะวนัออกของอินเดีย สว่นหนึ่งของพืน้ท่ีแห่งนี ้
มีกรุงเทพฯ ท่ียงันอนสงบน่ิงอยู่ใต้ทะเล ซึง่การศึกษาโครงกระดกู หลมุฝังศพและอารยธรรมท่ีฝังอยู่ใต้ดิน
ทําให้รู้จกัดนิแดนแห่งนีม้ากขึน้ 

 
ภาพประกอบท่ี 9 : ห้องท่ี 3 เปิดตํานานสวุรรณภมูิ 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 4 สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) เป็นห้องท่ีทําให้รู้จกัสวุรรณภมูิ ดินแดนแห่งความมัง่คัง่ผ่านผู้คน 
การเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีแห่งแห่งโลหะ และความเช่ือ (ผี-พราหมณ์-พทุธ) ซึง่จะทําให้รู้
วา่สวุรรณภมูิ คือ รากเหง้าของประเทศไทย  

 
ภาพประกอบท่ี 10 : ห้องท่ี 4 สวุรรณภมูิ 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
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ห้องที่ 5 พุทธิปัญญา (Buddhism) สร้างความเข้าใจเก่ียวกับหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคาถา เย        
ธมฺมา แปลว่าสิ่งทัง้หลายมีเหตเุป็นแดนเกิด คาถายอดนิยมแห่งสวุรรณภมูิ มลูเหตแุห่งความใจกว้างและ
สนัต ิ 

 
ภาพประกอบท่ี 11 : ห้องท่ี 5 พทุธิปัญญา 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่  6 กําเนิดสยามประเทศ (The Founding of Ayutthaya) นําเสนอด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้เห็นนานาแว่นแคว้นต่างๆ ท่ีเร่ิมก่อตัวขึน้เป็นนครรัฐ และสืบสานเร่ืองราวของวีรบุรุษผู้ สถาปนา             
กรุงศรีอยธุยาจากตํานานท้าวอูท่อง เร่ืองเลา่ท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม  

 
ภาพประกอบท่ี 12 : ห้องท่ี 6 กําเนิดสยามประเทศ 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 7 สยามประเทศ (Siam) กรุงศรีอยธุยามีสภาพภมูิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ทัง้ยงัมีความอดุมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ  และด้วยอํานาจทางการเมืองท่ีกว้างไกล  ทําให้สามารถควบคุมการผลิตภายใน
ราชอาณาจักรได้ นอกจากนีก้รุงศรีอยุธยายังเป็นอาณาจักรท่ีอยู่ใกล้ทะเล จึงพัฒนาตัวเองขึน้เป็น
ศนูย์กลางการค้าทางทะเลของภมูิภาค และสืบเน่ืองจากการติดต่อค้าขายน่ีเอง ท่ีทําให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างผู้คนและวฒันธรรม เกิดเป็นความรุ่งเรืองทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายขึน้ในแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น
การเมือง การทหาร ภาษา และสถาปัตยกรรม 
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ภาพประกอบท่ี 13 : ห้องท่ี 7 สยามประเทศ 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 8 สยามยุทธ์ (The War room) สงครามในสมยักรุงศรีอยธุยา มีมลูเหตใุหญ่ๆ คือ ความต้องการ
แสดงพระองค์ของกษัตริย์ ในฐานะ “พระจกัรพรรด”ิ เหนือพระเจ้าแผน่ดนิ และเพ่ือกวาดต้อน “คน” อนัเป็น
แรงงานและกําลงัรบ รวมถึงการครอบครองสินค้าสําคญัของรัฐอ่ืน สงครามจึงไม่ใช่เร่ืองของรัฐต่อรัฐ หาก
เป็นเร่ืองของพระมหากษัตริย์รัฐหนึ่งกับพระมหากษัตริย์อีกรัฐหนึ่ง และนอกจากการสู้ รบแล้ว ยงัมีการ
แสดงถึงภมูิปัญญา การวางกลยทุธ์ กลุม่ชาตพินัธุ์ และศลิปกรรมอีกด้วย 

 
ภาพประกอบท่ี 14 : ห้องท่ี 8 สยามยทุธ์ 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 9 แผนที่ความยอกย้อนบนกระดาษ (The Map Room) ผืนดินตามธรรมชาติ คงไม่มีเส้นแบ่ง
ใดๆ มาขวางกัน้ผู้คน แตเ่ส้นพรมแดนก็ถกูสร้างขึน้โดยผู้ล่าอาณานิคมเพ่ือแบ่ง “เขา” สร้าง “เรา” และรวม
ไปถึงการสร้าง “ชาติ” ให้มีตวัตนขึน้มาจริงๆ มลูเหตท่ีุทําให้เกิดการตดัแบ่งชุมชนเชือ้ชาติญาติพ่ีน้องออก
จากกนั 

 
ภาพประกอบท่ี 15 : ห้องท่ี 9 แผนท่ีความยอกย้อนบนกระดาษ 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
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ห้องที่  10 กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา (Bangkok : New Ayutthaya) เร่ืองราวเม่ือครัง้สิน้กรุงศรี
อยธุยา ชาวกรุงศรีฯก็สร้างเมืองของพวกเขาขึน้มาใหม่ บนผืนดิน “บางกอก” ซึง่พวกเขาได้จําลองแนวคิด
และสืบสานวฒันธรรมมาจากเมืองเก่ามากมาย อีกทัง้เม่ือเร่ิมสร้างกรุงใหม่ จึงได้เกณฑ์ผู้คนหลากหลาย
เชือ้ชาตมิาช่วยกนั จนเม่ือสร้างเสร็จจงึลงหลกัปักฐาน กลายเป็นชาวกรุงเทพในท่ีสดุ 

 
ภาพประกอบท่ี 16 : ห้องท่ี 10 กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยธุยา 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 11 ชีวิตนอกกรุงเทพฯ (Village Life) ส่ือให้เห็นถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน และความฉลาดหลกัแหลม 
ไมว่า่จะเป็นของเลน่ อปุกรณ์การดกัสตัว์ เคร่ืองมือทํากิน ความเช่ือ และพิธีกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงอจัฉริยะ
แห่งการสร้างสรรค์ และ วิถีเกษตรท่ีผกูพนักบัชาวสยามมาจนถึงทกุวนันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 17 : ห้องท่ี 11 ชีวิตนอกกรุงเทพฯ 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 12 แปลงโฉมสยามประเทศ (Changes) การตดิตอ่กบัโลกตะวนัตก ทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ 
ในสงัคมสยามหลายด้าน การเร่ิมสร้างถนน ไม่เพียงแต่เปล่ียนวิธีการคมนาคมเท่านัน้ หากยงัเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของผู้คนท่ีคุ้นชินกับสายนํา้และความแช่มช้า นับจากนี ้ถนนจะเร่งกงล้อแห่งความเปลี่ยนแปลงให้
สยามเปลี่ยนโฉมไปตลอดกาล 
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ภาพประกอบท่ี 18 : ห้องท่ี 12 แปลงโฉมสยามประเทศ 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 13 กําเนิดประเทศไทย (Politics & Communications) จากสยาม ทําไมกลายเป็นไทย ห้องนีจ้ะ
กระตุ้นให้เกิดการค้นหาคําตอบว่า “วนัเกิดประเทศไทยคือวนัท่ีเท่าไหร่” และ “กรมโฆษณาการมาเก่ียว
อยา่งไร” 

 
ภาพประกอบท่ี 19 : ห้องท่ี 13 กําเนิดประเทศไทย 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 14 สีสันตะวันตก (Thailand and the World) เป็นห้องท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์โลกใหม่ท่ี
เกิดขึน้อย่างมีชีวิตชีวา ภายหลงัความบอบชํา้จากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในทศวรรษ 1940 เศรษฐกิจท่ีกําลงั
รุ่งเรือง ผู้คนยิม้แย้มแจ่มใส เสียงเพลงแห่งความหวงั และสนกุสนาน กล่อมให้ผู้คนลืมความเจ็บปวดจาก
สงครามไปได้หมดสิน้ และประเทศไทยก็โกย “ดอลล่าร์” จากการเปิดอ้ารับวัฒนธรรมอเมเริกันอย่าง                 
เป็นล่ําเป็นสนั 

 
ภาพประกอบท่ี 20 : ห้องท่ี 14 สีสนัตะวนัตก 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
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ห้องที่ 15 เมืองไทยวันนี ้(Thailand Today) ผ่านกาลเวลามากว่า 3,000 ปี มีสิ่งใดบ้างท่ีสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น จนฝังตรึงเป็น “ดีเอ็นเอ” ของความเป็นไทย มีสิ่งดีๆ ใดบ้างท่ียังอยู่กับเรา และมีสิ่งดีๆ ใดบ้างท่ี            
หลน่หายไปอย่างน่าเสียดาย ภาวะอนัสบัสนของคนรุ่นปัจจบุนัน่าจะแก้ไขได้ หากทกุคนเรียนรู้ “ความเป็น
ไทยท่ีแท้จริง” “ความเป็นไทยท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความหลากหลาย” “ความเป็นไทยท่ีรู้จักเลือกรับและ 
ปรับใช้” นัน่คือ การผสมผสานสิง่ดีงามจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของเรา 

 
ภาพประกอบท่ี 21 : ห้องท่ี 15 เมืองไทยวนันี ้

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ห้องที่ 16 มองไปข้างหน้า (Thailand Tomorrow) เป็นห้องท่ีตอกยํา้วา่ “วนัพรุ่งนีข้องประเทศไทยจะเป็น
เช่นไร คนรุ่นปัจจุบนัเท่านัน้ท่ีจะให้คําตอบได้”มิวเซียมสยามเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีบนเกาะรัตนโกสินทร์
ชัน้ใน อนัเป็นเมืองมรดกท่ีมีชีวิตของไทย และเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณคนไทย เพ่ือส่ือถึงการนํา
ภาพลักษณ์แห่งอดีตมาใช้ส่ือถึงอนาคต เราจึงนําเสนอโดยอธิบายลึกลงไปถึงรายละเอียด ผ่านห้อง
นิทรรศการตอ่ไปนี ้

 
ภาพประกอบท่ี 22 : ห้องท่ี 16 มองไปข้างหน้า 
ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 

 
ห้องที่ 17 ตึกเก่าเล่าเร่ือง (Building exhibition) ผู้ชมสามารถเรียนรู้ทกุอย่างในมิวเซียมสยาม นบัตัง้แต่
ความเป็นมาและพัฒนาการของพืน้ท่ีในบริเวณนี ้แม้กระทั่งตวัอาคารนิทรรศการ เน่ืองจากตอนบูรณะ 
“อาคารสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)” ซึง่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เพ่ือเป็นอาคารพิพิธภณัฑ์นัน้ 
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ได้มีการค้นพบความเก่งกาจของสถาปนิกและช่างในสมัยก่อน นอกจากนีย้ังจัดให้มีการขุดค้นทาง
โบราณคดีในพืน้ท่ี ซึง่นําไปสูก่ารค้นพบรากฐานของวงัในสมยัรัชกาล ท่ี 3 และรัชกาลท่ี 5 ทีมงานผู้จดัสร้าง
พิพิธภณัฑ์จงึอยากชกัชวนให้ผู้ชมมาสวมวิญญาณเป็น “นกัโบราณคดีสมคัรเลน่” และค้นหาอดีตของพืน้ท่ี
แห่งนี ้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 23 : ห้องท่ี 17 ตกึเก่าเลา่เร่ือง 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/hall1.php 
 
ในสว่นของเนือ้หาทางประวตัิศาสตร์ จะสงัเกตได้ว่าบางประเด็น มีความคิดหรือเร่ืองเล่าตํานานท่ี

แตกออกเป็นหลายเร่ืองเล่า มิวเซียมสยามไม่ได้ยดัเยียดความคิดในความคิดหนึ่งให้แก่ผู้ เย่ียมชม หากแต่
นําเสนอทุกเร่ืองเล่า แล้วให้ผู้ เย่ียมชมเรียนรู้ แล้วครุ่นคิดตดัสินใจด้วยตนเองว่า ความคิดใดน่าจะเป็น
ความคิดท่ีเขาคิดว่าถกูต้องท่ีสดุ เช่น ประวตัิของพระเจ้าอู่ทอง มิวเซียมสยามนําเสนอไว้ทัง้หมด 5 ประวตั ิ
นอกจากนี ้การจดัเนือ้หา จะมีการตัง้ต้นท่ีคําถาม หรือประเด็นให้คนอยากรู้ แล้วหาคําตอบด้วยตนเองใน
นิทรรศการ ตัวอย่างเช่น ประเด็นเก่ียวกับรากเหง้าของความเป็นไทย ความเป็นไทยแท้นัน้คืออะไร 
นิทรรศการก็จะตัง้เป็นประเดน็คําถามชวนให้คดิ สงสยัและหาคําตอบในนิทรรศการ 
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ภาพประกอบท่ี 24 : บอร์ดนิทรรศการเก่ียวกบัไทยแท้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 ด้วยความท่ีมิวเซียมสยามจัดตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์ในแนว discovery museum 
ดงันัน้ ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นีก็้คือให้ผู้ เข้าชมสามารถจับต้อง สมัผัสวัตถุ ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 
สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถจุดัแสดงตา่งๆได้ โดยนิทรรศการนัน้ได้ใช้เทคโนโลยีมลัติมีเดียในการนําเสนอ
เนือ้หา ผู้ เข้าชมสามารถเล่น สมัผสั ฟัง ด ูและอนญุาตให้ถ่ายรูปในนิทรรศการได้อย่างอิสระ ตวัอย่างเช่น 
ห้องไทยแท้ ผู้ เย่ียมชมสามารถเล่นขายของ ขายส้มตํา ไก่ย่าง และผลไม้หาบเร่ได้ สามารถหยิบจบัวตัถ ุ
ถ่ายรูปเลน่ได้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 25 : ร้านขายส้มตําจําลองในนิทรรศการ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ภาพประกอบท่ี 26 : เดก็ซึง่เป็นผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์กบัหาบเร่ผลไม้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
หรือห้องสยามยทุธ์ มีเกมทําสงคราม โดยใช้ปืนใหญ่ยิง่การ์ตนูเคล่ือนไหวในหน้าจอ ซึง่จําลองเป็นสงคราม
ในอดีต 

 
ภาพประกอบท่ี 27 : ชาวตา่งชาตกํิาลงัเลน่เกมสงครามในนิทรรศการ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
หรือในห้องสีสนัตะวนัตก ผู้ เย่ียมชมสามารถเข้าไปนัง่เลน่ในคลบับาร์ ซึง่ในนิทรรศการกลา่วถึงวา่เป็น
วฒันธรรมท่ีรับมาจากตะวนัตก 
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ภาพประกอบท่ี 28 : โต๊ะอาหารในนิทรรศการท่ีตกแตง่ด้วยบรรยากาศแบบไนท์คลบั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 29 : ผู้ เย่ียมชมนัง่เลน่ท่ีบาร์และเปิดเพลงท่ีตู้ เพลง 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

นอกจากผู้ เย่ียมชมจะสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบันิทรรศการได้อย่างอิสระ สนกุสนานพร้อมๆกบัการ
เรียนรู้แล้ว ยงัสามารถใช้เวลาอยูใ่นนิทรรศการได้ทัง้วนั โดยไมจํ่ากดัชัว่โมงอีกด้วย  

ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งคือ เม่ือพิพิธภณัฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมมีปฏิสมัพนัธ์กับนิทรรศการ
อยา่งอิสระจึงต้องเตรียมรับปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ตามมาเก่ียวกบันิทรรศการชํารุด เช่น ปุ่ มกดตา่งๆมีการชํารุด
เสียหาย ซึ่งมิวเซียมสยามก็มีแผนท่ีจะตรวจเช็คและซ่อมแซมอยู่เป็นระยะ โดยท่ีไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา 
หากแตเ่ป็นข้อดีเพราะการท่ีวตัถหุรือส่ือชํารุดนัน้แสดงถึงความสนใจในนิทรรศการของผู้ เย่ียมชม 
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ภาพประกอบท่ี 30 : ส่ือมลัตมีิเดียท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวและเสียง มีปุ่ มกดบางปุ่ มชํารุด 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

คณุเพ็ญประภา เกือ้ชาติ นกัจดัการความรู้ (2558 : สมัภาษณ์)ให้สมัภาษณ์ว่า มิวเซียมสยามเน้น
การให้ผู้ เย่ียมชมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ จะไม่มีเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์คอยเดินตาม หากแต่จะ
ประจําจดุเพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมท่ีมีข้อสงสยั ต้องการคําแนะนําสามารถเข้ามาซกัถามได้ แตห่ากผู้ เย่ียมชมท่ีมา
เป็นกลุ่ม เช่น นกัเรียนนกัศึกษา หรือมาศกึษาดงูานแล้วต้องการผู้ นําชม ทางพิพิธภณัฑ์ก็สามารถจดัผู้ นํา
ชมให้ได้ ไม่นานมานีก็้เร่ิมมีแนวความคิดท่ีจะเปิดบริการนําชมเป็นรอบๆ รอบละ 90 นาที ซึ่งอาจจะเปิด
ให้บริการในอนาคต 
 
  2) นิทรรศการหมุนเวียน 
  มิวเซียมสยามมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุผลท่ี
อยากจะให้ผู้ เย่ียมชมหมนุเวียนเข้ามาชมนิทรรศการอย่างสม่ําเสมอ มาแล้วมาอีก และมาเรียนรู้ในหวัข้อ
เนือ้หาท่ีหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะในนิทรรศการถาวร โดยหัวข้อท่ีนํามาจัดนิทรรศการมาจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชมโดยการจดัทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นว่าต้องการจะชมนิทรรศการ
เก่ียวกับอะไรบ้าง ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้วัฒนธรรมไทยท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ  หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย 
วฒันธรรมเอเชียหรือวฒันธรรมสากล หรือสิ่งท่ีอยู่ในกระแสสงัคม เช่น ความนิยมในการทําศลัยกรรมเพ่ือ
ความงาม มงกุฎและชฎา อาหารหมักดอง เป็นต้น แล้วนํามาศึกษาค้นคว้า จัดทําเนือ้หา แม้ว่าการจัด
แสดงจะนําเสนอเนือ้หาท่ีเน้นความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ แต่เนือ้หาก็ค่อนข้างจะเป็นเนือ้หา
เชิงลึก เฉพาะด้าน  ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางก็จะเชิญผู้ เช่ียวชาญในหัวข้อนัน้ๆมาเป็นท่ีปรึกษา 
ส่วนภัณฑารักษ์ท่ีเป็นผู้ จัดนิทรรศการก็มีหน้าท่ีในการเรียนรู้อย่างเข้มข้น เพ่ือคัดเลือกส่วนสําคญัๆมา
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นําเสนอด้วยเทคนิคต่างๆอย่างน่าสนใจ รวมทัง้มีหน้าท่ีให้คําแนะนําระหว่างจดัแสดงด้วย  สิ่งท่ีน่าสงัเกต
ประการหนึ่งคือ การตัง้หวัข้อจะใช้คําถาม หรือวลี ประโยคท่ีชวนให้สนใจ เช่นเดียวกบัการจดันิทรรศการ
ถาวร ซึ่งเป็นการกระตุ้ นให้สนใจ ให้คิดหรือเกิดการตัง้คําถาม เพ่ือท่ีต้องการจะเข้ามาหาคําตอบใน
นิทรรศการ ตวัอยา่งนิทรรศการหมนุเวียนท่ีมิวเซียมสยามจดัไปแล้ว เช่น  
       2.1) นิทรรศการ “เร่ืองหนกัหวั” จดัแสดงเม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม – 9 ธนัวาคม 2555  
 

 
ภาพประกอบท่ี 31 : โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “เร่ืองหนกัหวั” 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/ 
 

นิทรรศการนีเ้ป็นการนําเสนอเร่ืองราวของ “หมวก” “เคร่ืองศริาภรณ์” และ “เคร่ืองประกอบ
ศีรษะ” เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวและความเป็นมาของผู้คนท่ีอาศยัในดินแดนสวุรรณภมูิ เคร่ืองประกอบศีรษะ
ท่ีสวมใส่อยู่บนหัวได้เข้าไปมีบทบาทและความสําคญัในแง่มุมต่าง ๆ ตัง้แต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็น
นิทรรศการรูปแบบใหม่ ท่ีจะแทรกเข้าไปอยู่ในนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” ในห้องต่าง ๆ 
ภายในมิวเซียมสยามอย่างกลมกลืน และสอดคล้องกบัช่วงยคุสมยันัน้ ๆ อาทิ ห้องเปิดตํานานสวุรรณภมูิ 
จะนําเสนอเร่ืองของหน้ากากท่ีใช้ในพิธีกรรมขอฝนของคนยคุก่อนประวตัิศาสตร์ผ่านหลกัฐานภาพเขียนสี
บนผนงัถํา้ท่ีพบได้ในสถานท่ีตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ และการนําเสนอเร่ืองของ “ลอมพอก” หมวกของขนุนางใน
สมยักรุงศรีอยธุยาท่ีรับอิทธิพลมาจากเปอร์เซีย ท่ีถกูจดัแสดงในห้องสยามประเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 32 : ลอมพอกท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ 

ท่ีมา : www.manager.co.th 
 

   นอกจากนีใ้น ห้องกําเนิดประเทศไทย ยังนําเสนอเร่ืองราวของ “มาลานําไทย” ในยุค            
“รัฐนิยม” ของ จอมพล ป.พิบลูสงคราม ท่ีมีการนําหมวกมาใช้ ในการสร้างความศวิิไลซ์ให้กบัสยามประเทศ   

 
ภาพประกอบท่ี 33 : หมวกแบบยคุมาลานําไทยท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ 

ท่ีมา : www.manager.co.th 
 

นิทรรศการนีย้งัชีช้วนให้ผู้สนใจเข้ามาหาคําตอบเก่ียวกบัท่ีมาของ “มงกฎุ” และ “ชฎา” ว่า
สิ่งเหล่านีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นไทยจริงหรือไม่ และเพราะอะไร “เลดีก้าก้า” ท่ีใส่ชฎาเล่นคอนเสิร์ต
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ในประเทศไทยจึงถกูตําหนิ  แต่โขน และนางละครรําแก้บนกลบัสวมใสไ่ด้อย่างเป็นเร่ืองธรรมดา (มิวเซียม
สยาม, 2558 ) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 34 : ชฎา ท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ 

ท่ีมา : www.manager.co.th 
 

2.2) นิทรรศการ “มองใหม่ด้ายไหม” จัดแสดงเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ – 29 มิถุนายน 
2557 

นิทรรศการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัไหม 
ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีมี           
มูลค่าสูงและสวยงาม โดยจัดเป็น นิทรรศการรูปแบบ Lifestyle Shop ภายใต้แบรนด์ “Cocoon & Co”          
ท่ีเล่าเร่ืองราวตัง้แต่การค้นพบคณุสมบตัิพิเศษของ ‘ไหม’ ทําให้เกิดแรงบนัดาลใจในการนํา ‘ไหม’ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ มากว่า 4,000 ปี กระตุ้นความคิดของคนรุ่นใหม่ให้คิดค้นนวัตกรรมจาก           
เส้นไหมและรังไหมตอ่ไป  

 
ภาพประกอบท่ี 35 : โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “มองใหมด้่ายไหม” 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/ 
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ภายในนิทรรศการมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ใช่มีเพียงบอร์ดความรู้ แต่มีการจดัแสดงวตัถ ุ

การขายสินค้าผลติภณัฑ์จากเส้นไหม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศลิปินดงั และการเสวนาเก่ียวกบัไหมและ
ผลติภณัฑ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 36 : นิทรรศการหมนุเวียน “มองใหมด้่ายไหม” 

ท่ีมา : www.springnews.co.th 
 

 
ภาพประกอบท่ี 37 : นิทรรศการหมนุเวียน “มองใหมด้่ายไหม” 

ท่ีมา : www.thairath.co.th 
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  2.3) นิทรรศการ “ห ลงรัก” จดัแสดงเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม – 28 มิถนุายน 2558 
  เนือ้หาของนิทรรศเก่ียวกับวฒันธรรมการลงรัก ซึ่งแพร่หลายอยู่ในกลุ่มประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรียนรู้และต่อยอดวัฒนธรรมร่วมกัน และพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของในแตล่ะพืน้ท่ี 

“ห ลงรัก” นิทรรศการประสานอาเซียน ได้หยิบยกเร่ืองราวของ “วฒันธรรมรัก” ท่ีได้จาก “ต้นรัก” 
พืชไม้ใหญ่ในวงศ์เดียวกับมะม่วง มะปราง มะกอกป่า มาเป็นตวัอย่างการเช่ือมต่อกันระหว่างพืน้ท่ี ผ่าน
การค้าขายหรือแม้การทําสงคราม และยงัเปิดมมุมองใหม ่

 
ภาพประกอบท่ี 38 : โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ “ห ลงรัก” 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/ 
 

  ในนิทรรศการยงักล่าวอีกด้วยว่า “รัก” เติบโตและเบ่งบานได้ดีในแถบนี ้จนเกิดเป็นวฒันธรรมลง 
“รัก” ขึน้ท่ีจีนและญ่ีปุ่ น ก่อนจะแพร่หลายมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแถบคาบสมทุรซึ่งลุ่ม
หลงใน “รัก” ไมแ่พ้กนั  เม่ือ “รัก” เดินทางจากป่าลกึผกูพนัสายใยวฒันธรรมรัดรึงยดึโยงไปทัว่เอเชีย คนบน
ดอยเก็บ “รัก” ป้อนเข้าสู่หวัเมือง คนเมืองส่งขายต่อเป็นสินค้ามีค่า เพราะเป็นท่ีต้องการของผู้คนใกล้ไกล 
บ้างส่งเป็นส่วยบรรณาการแด่เมืองหลวง ฝ่ายช่างฝีมือจากต่างสํานักและชาติพันธุ์ ก็ถ่ายเทเทคนิค 
ถ่ายทอดทักษะการทําเคร่ือง “รัก” กันไปมา อย่างไม่รู้จบ เป็นเช่นนีม้าต่อเน่ืองยาวนาน กล่าวได้ว่า 
วฒันธรรมลง “รัก” ช่วยประสานผู้คนในประชาคมอาเซียนให้เข้ามา “รัก” กนั  
(มิวเซียมสยาม, 2558) 
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ภาพประกอบท่ี 39 : ภาพเขียนลายไทยลงรัก ปิดทอง 

ท่ีมา : www.oknation.net 
  
  3) นิทรรศการเคล่ือนที่ 
  มิวเซียมสยามมีนิทรรศการเคล่ือนท่ี หรือโครงการมิวเซียมติดล้อ “Muse Mobile” ซึง่เป็น
นิทรรศการท่ีนําเอานิทรรศการถาวรมาย่อสว่น และนิทรรศการท่ีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
แล้วนําไปใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งสามารถขบัเคล่ือนไปยงัจงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศ เข้าถึงประชาชนทุก
ภมูิภาค โดยจะมีการประสานไปยงัหน่วยงานท้องถ่ินหรือเทศบาลเพ่ือขอพืน้ท่ีท่ีจะนํารถไปจอด และจดัตัง้
นิทรรศการ รวมทัง้จดักิจกรรมตา่งๆให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเข้ามาชมได้สะดวก  
  วตัถุประสงค์ท่ีจัดให้มีโครงการมิวเซียมติดล้อนี ้นอกจากจะเป็นการนําความรู้เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมไทยไปเผยแพร่เข้าถึงผู้คนในภมูิภาคต่างๆแล้ว ยงันําความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์
แบบ discovery museum ไปเผยแพร่ ทัง้ยงัทําให้ผู้คนรู้จกัมิวเซียมสยามมากขึน้ และในบางนิทรรศการยงั
มีการเพิ่มความรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ๆลงไปด้วย ให้ผู้ เย่ียมชมได้เห็นคณุค่า 
ภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนมากขึน้ด้วย มิวเซียมโมบายได้หมนุเวียนจดัแสดงมาแล้วหลายจงัหวดั เช่น 
มกุดาหาร กระบ่ี กาฬสนิธุ์ ระนอง เพชรบรีุ สตลู ร้อยเอ็ด ฯลฯ 

ตวัอยา่งเช่น 
  3.1) มิวเซียมติดล้อ จงัหวดัสตลู จดัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2556 ณ ลาน
จอดรถข้างอทุยานการเรียนรู้ Tk Park เทศบาลเมืองสตลู อําเภอเมือง จงัหวดัสตลู เปิดให้เข้าชมฟรี 
  นอกจากจะมีการนํานิทรรศการถาวรท่ีย่อส่วนไปจัดแสดงแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ
ภาพถ่าย “รักจังสตูล” เพ่ือบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้ คนในจังหวัดสตูล และมีกิจกรรมต่างๆเช่น การขุดค้น
โบราณวตัถ ุซึง่มิวเซียมสยามได้จดักิจกรรมดงักลา่วร่วมกบัคนในชมุชนและพิพิธภณัฑ์เครือขา่ย  
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ภาพประกอบท่ี 40 : โปสเตอร์มิวเซียมตดิล้อ จงัหวดัสตลู 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org 
 

  3.2) มิวเซียมติดล้อ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2557 ณ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมเพ่ือการศกึษาร้อยเอ็ด อําเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด เปิดให้เข้าชมฟรี 
  เป็นนิทรรศการหวัข้อ “อจัฉริยภาพตวัตนคนอีสาน” ซึง่เล่าถึงประวตัิศาสตร์ของคนอีสาน
ด้วยการนําเสนอรูปแบบใหม่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ตู้  ตู้ ท่ี 1 จัง๊ซ่ีละอีสาน เล่าถึงภมูิประเทศของ
ภาคอีสาน ตู้ ท่ี 2 หม่องนีดี้คกั เลา่ถึงอาหารการกินอีสาน ตู้ ท่ี 3 ฮีตสิบสองคองสบิส่ี เลา่ถึงฮีต มาจากคําว่า
จารีต หมายถึงสิง่ท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาจนกลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม และตู้ ท่ี 4 ออนซอนอีสาน เลา่ถึงอีสาน
ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมให้ร่วมสนกุจํานวนมาก  
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ภาพประกอบท่ี 41 : โปสเตอร์มิวเซียมตดิล้อ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org 
 

4)นิทรรศการพิเศษ 
นิทรรศการพิเศษของมิวเซียมสยาม จะเป็นนิทรรศการหวัข้อพิเศษท่ีหลากหลาย ดําเนินการร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น UN, สสส. , องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิยูนิลีเวอร์,พิพิธภัณฑ์
เครือข่าย เป็นต้น เนือ้หาก็ขึน้อยู่กับว่าดําเนินการจดัร่วมกับหน่วยงานใด บางหน่วยงานมีเนือ้หาแต่ไม่มี
ความเช่ียวชาญและไม่มีพืน้ท่ีในการจัดนิทรรศการ ก็มาร่วมมือกับมิวเซียมสยาม  ตวัอย่างนิทรรศการ
พิเศษท่ีจดัแสดงไปแล้ว เช่น 

4.1) นิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” จัดเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม – 13 เมษายน 2557 ณ มิวเซียม
สยาม 

นิทรรศการดงักล่าวนี ้องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย ร่วมกับมลูนิธิยนิูลีเวอร์ และมิวเซียมสยาม 
จัดขึน้เพ่ือฉลองหนึ่งศตวรรษวันสตรีสากลในนิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” (Deep South Insight: 
Women Across Barriers) โดยจดัแสดงรวมภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตอนัเรียบง่าย และงดงามของผู้คนใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยช่างภาพสารคดีช่ือดงัจากกลุ่ม สห+ภาพ และมีกิจกรรมการแสดง และมอบ
รางวลัให้แก่สตรีต้นแบบจากชายแดนใต้ด้วย  
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ภาพประกอบท่ี 42 : นิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” 

ท่ีมา : http://www.deepsouthwatch.org/ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 43 : กิจกรรมในพธีิเปิดนิทรรศการและมอบรางวลั 

ท่ีมา : http://www.deepsouthwatch.org/ 
 
 4.2) นิทรรศการพิเศษ “มาเล่นกันเถอะ” จัดเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2557 ณ             
มิวเซียมสยาม  
 นิทรรศการพิเศษมาเล่นกนัเถอะเป็นนิทรรศการท่ีมิวเซียมสยาม ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจ่าทวี 
จากจังหวัดพิษณุโลก นําเสนอนิทรรศการเก่ียวกับภูมิปัญญาการเล่นของไทยท่ีเป็นท่ีนิยมในอดีต 
นิทรรศการมีกิจกรรม work shop การทําของเลน่พืน้บ้าน ได้แก่ รถหลอดด้าย กงัหนัลม และตะแลบ็แก็บ 
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ภาพประกอบท่ี 44 : โปสเตอร์นิทรรศการ “มาเลน่กนัเถอะ” 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/ 
 

4.1.3.2 งานด้านการคัดเลือกวัตถุ เกบ็รักษา ซ่อมแซม และการทาํทะเบยีนวัตถุ  
 สว่นงานท่ีดําเนินการด้านการคดัเลือกวตัถ ุการเก็บรักษา ซอ่มแซม และทําทะเบียนวตัถุ

ในมิวเซียมสยาม คือ ห้องคลงัโบราณวตัถแุละห้องปฏิบตักิาร ซึง่มีแผนผงัการดําเนินงาน ดงันี ้
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 หน้าท่ีของห้องคลงัฯ มี 2 สว่น คือ สว่นท่ีเก่ียวกบัวตัถพุพิิธภณัฑ์ และสว่นท่ีเป็นการบริการ

ความรู้ด้านโบราณคดีและการจดัการพพิิธภณัฑ์  
ส่วนที่เก่ียวกับวัตถุพพิธิภณัฑ์ 
 การรวบรวมและคดัเลือกวตัถ ุ
วตัถุท่ีจัดแสดงในมิวเซียมสยาม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ วตัถุท่ีได้จากการขุดค้นในบริเวณพืน้ท่ี

พิพิธภณัฑ์ วตัถท่ีุได้จากการรับบริจาค วตัถท่ีุยืมมาจดัแสดง และวตัถท่ีุจดัซือ้หามาเอง 
1) วตัถทีุไ่ดจ้ากการขดุคน้ วตัถสุว่นหนึ่งท่ีรวบรวมจดัเก็บไว้ในพิพิธภณัฑ์นัน้ เป็นวตัถท่ีุได้จากการ

ขดุค้นทางโบราณคดี เช่น บริเวณลานมิวเซียมสยามภายในพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์ และบริเวณท่ีก่อสร้างสถานี
รถไฟฟ้า สายสีนํา้เงิน หวัลําโพง – บางแค ท่ีอยู่บริเวณรอบๆพิพิธภณัฑ์ บริเวณลานมิวเซียมสยามจะมีการ
แสดงพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี สว่นบริเวณท่ีก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ตามกฎหมายจะต้องมีการขดุค้นทาง
โบราณคดีก่อนการก่อสร้าง ดังนัน้ กรมศิลปากรจึงเข้ามาขุดค้นก่อนสร้างสถานีรถไฟฟ้า และพบว่ามี
โบราณวัตถุจํานวนมาก  อายุราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  เช่น  รัชกาลท่ี  4-5 โดยวัตถุท่ีพบนัน้                 

ผู้ อํานวยการ สพร. 

หวัหน้าฝ่ายเครือข่าย

พิพิธภณัฑ์ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านงานอนรัุกษ์ 
ผู้จดัการห้องคลงัฯ 

(นกัจดัการความรู้อาวโุส) 

นกัจดัการความรู้ 

ผู้ช่วยปฏิบติังาน 
[รับผิดชอบดแูลเร่ืองการซอ่มแซมวตัถ]ุ 
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กรมศลิปากรได้นํามาจดัเก็บไว้ท่ีมิวเซียมสยาม ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญด้านการกําหนดอาย ุการซอ่มแซมและการ
ดแูลรักษา ก่อนท่ีจะนําไปจดัแสดงตอ่ไป  
 

 
ภาพประกอบท่ี 45 : ผงัขยายแสดงพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดีท่ีลานมิวเซียมสยาม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
2) วตัถทีุไ่ดจ้ากการรบับริจาค เน่ืองจากมิวเซียมสยามมีการจดันิทรรศการหมนุเวียนอยา่งตอ่เน่ือง

ในหวัข้อท่ีหลากหลาย ดงันัน้ เม่ือมีผู้ มีความประสงค์จะบริจาควตัถ ุทางมิวเซียมสยามจึงรับไว้ทกุชิน้ ไม่ได้
มีการคดัเลือกวา่รับหรือไมแ่ตอ่ยา่งใด ผู้ ท่ีบริจาคสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีไว้วางใจมวิเซียมสยามวา่จะดแูลรักษา
วตัถนุัน้ได้ และเป็นผู้ นําไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่สาธารณชน ทําให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมมากกว่าท่ีเจ้าของ
เก็บไว้เอง 

3) วตัถุที่ยืมมาจัดแสดง ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน บางครัง้หัวข้อมีความเฉพาะด้าน และ        
มิวเซียมสยามไม่ได้มีวตัถเุหลา่นัน้ ก็จะมีการยืมวตัถจุากบคุคล หน่วยงานหรือพิพิธภณัฑ์เครือข่ายท่ีมีวตัถ ุ
เพ่ือนํามาจดัแสดง โดยท่ีจะมีการจดัทํารายงานวตัถุท่ีเป็นสภาพล่าสดุของวตัถุท่ีจะยืม มีการระบุตําหนิ 
ลักษณะ รายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน  บางชิน้ท่ียืมเป็นวัตถุท่ีต้องซ่อมแซม ทางมิวเซียมสยามก็มี
ผู้ เช่ียวชาญดําเนินการซอ่มแซมวตัถ ุนอกจากนี ้ทกุชิน้ท่ียืมมา ต้องมีการทําประกนัวตัถ ุ เป็นการคุ้มครอง
วตัถตุัง้แตว่นัท่ีจดัแสดง โดยคุ้มครองในกรณีท่ีวตัถมีุการชํารุด เสียหาย หรือภยัธรรมชาต ิ 

4) วตัถท่ีุจดัซือ้หามาเอง ในบางครัง้ พิพิธภณัฑ์มีการจดันิทรรศการเฉพาะเร่ืองท่ีวตัถสุามารถหา
ซือ้มาจดัแสดงได้ ก็จะมีการจดัซือ้ไว้เป็นวตัถขุองพิพิธภณัฑ์ เช่น เคร่ืองปัน้ดนิเผา  
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การเก็บรกัษาวตัถ ุการซ่อมแซมและการทําทะเบียนวตัถ ุ
วัตถุต่างๆจะถูกเก็บรักษาในห้องคลังฯ ซึ่งจะมีระบบการเก็บรักษาท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการ

คํานึงถึงสภาพแวดล้อม มีการควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ภายในห้อง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ เป็น
ต้น เช่น การเปิดเคร่ืองปรับอากาศในอุณหภูมิคงท่ีตลอดเวลา การติดตัง้เคร่ืองควบคมุความชืน้ เป็นต้น 
ส่วนการจดัเก็บวตัถุก็จะจดัจําแนกวตัถุออกเป็นหมวดหมู่ โดยพิจารณาจากท่ีว่าเป็นวตัถุอะไร อายุสมยั 
การใช้งาน ท่ีมา เป็นต้น มีการจดัทําทะเบียนวตัถทุุกชิน้ตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีการจดัทําทะเบียน
โดยระบท่ีุมา ภาพถ่าย ตําหนิ รายละเอียดของวตัถท่ีุมีทกุชิน้  

ในส่วนของงานซ่อมแซมวัตถุ จะมีเจ้าหน้าท่ีตําแหน่งงาน ผู้ ช่วยปฏิบัติงานเป็นผู้ ดําเนินการ
ซอ่มแซม ภายใต้คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญด้านงานอนรัุกษ์  

ส่วนที่เก่ียวกับงานบริการความรู้ด้านโบราณวัตถุและการจัดการพพิธิภณัฑ์ 
ส่วนงานห้องคลงัฯ นอกจากจะมีหน้าท่ีด้านการคดัเลือกวตัถ ุการซ่อมแซม ดแูลรักษาและจดัเก็บ

วตัถแุล้ว ยงัมีหน้าท่ีให้บริการความรู้ด้านโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์ด้วย โดยงบประมาณท่ีนํามาใช้ในการ
บริการความรู้เป็นงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรมาโดยเฉพาะ จึงเปิดให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย งานด้านนีจ้ะสนบัสนุนพนัธกิจของ สพร. ท่ีจะส่งเสริมศกัยภาพของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ให้เป็น
พิพิธภณัฑ์แห่งการเรียนรู้ โดยมีมิวเซียมสยามเป็นต้นแบบนอกจากนี ้ห้องคลงัฯยงัได้จดัทําจดหมายข่าว
งานอนรัุกษ์ ราย 3 เดือน ด้วย  
 

4.1.3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
คุณเพ็ญประภา เกือ้ชาติ (2558 : สมัภาษณ์) นักจัดการความรู้ กล่าวว่า แต่เดิมกลุ่มเป้าหมาย

หลกัของมิวเซียมสยามคือเยาวชน แต่ปัจจบุนั กลุม่เป้าหมายได้ขยายมากขึน้ เป็นกลุ่ม เยาวชน วยัรุ่น วยั
ทํางาน เน่ืองจากเนือ้หาของนิทรรศการมีความหลากหลาย ไม่ได้มีเพียงนิทรรศการถาวร แต่มีนิทรรศการ
หมนุเวียนท่ีสบัเปลี่ยนหวัข้อไปเร่ือยๆ ปีหนึ่งๆจะมีประมาณ 2-3 นิทรรศการ และมีกิจกรรมสร้างสรรค์อยู่
อยา่งตอ่เน่ือง 

คณุสขุมุาล ผดงุศิลป์ (2558 : สมัภาษณ์) ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการ กล่าวว่า มิวเซียม
สยามไมไ่ด้มีการตัง้เป้าหมาย หรือเน้นการทําสถิตจํิานวนผู้ เข้าเย่ียมชม แตก็่มีการกําหนดจํานวนเป้าหมาย
ไว้อย่างหลวมๆ แน่นอนว่าก็มีการคํานงึถึงจํานวนผู้ เข้าเย่ียมชมด้วย แตก็่ไมไ่ด้ตัง้เป้าหมายแบบลอยๆ จะมี
การสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส อปุสรรคของพิพิธภณัฑ์ เพ่ือท่ีจะนํามาใช้ในการ
วางแผนการทํางานของปีตอ่ๆไป 
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4.1.3.4 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
คุณเพ็ญประภา เกือ้ชาติ (2558 : สมัภาษณ์) นักจัดการความรู้ กล่าวว่า นอกจากการเผยแพร่

ความรู้ผ่านนิทรรศการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมนุเวียน นิทรรศการพิเศษ นิทรรศการ
เคล่ือนท่ีแล้ว มิวเซียมสยามยงัเผยแพร่ความรู้ รวมถึงประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
ได่แก่ เฟสบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมาก เน่ืองจากมีผู้ติดตามและเข้ามา
แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก และเม่ือสํารวจความคิดเห็นผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์พบว่ากว่า 90% รู้จกั  
มิวเซียมสยามและรับรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่านเฟสบุค ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีการนําข้อมูลต่างๆลงเผยแพร่ 
รวมทัง้ประชาสัมพันธ์ด้วย ทางหน่วยงานจะมี 2 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ท่ีเป็นของสถาบันการเรียนรู้
แห่งชาติ กับ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ นอกจากส่ือออนไลน์แล้ว ยังมีส่ือท่ีเป็นจุลสารด้วย ก็จะมีเนือ้หา
เก่ียวกบัขา่วประชาสมัพนัธ์ ตารางกิจกรรมและคอลมัน์ตา่งๆ  
 สิง่ท่ีน่าสนใจก็คือ มิวเซียมสยามเผยแพร่พิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ Visual Exhibition 360 องศา หรือท่ี
เรียกวา่ พิพิธภณัฑ์เสมือน โดยคณุเพ็ญประภา เกือ้ชาต ิ(2558 : สมัภาษณ์) นกัจดัการความรู้ กลา่ววา่  มิว
เซียมสยามเป็นพิพิธภณัฑ์เผยแพร่ออนไลน์ท่ีทําให้รู้สกึเหมือนได้มามิวเซียมจริงๆ คือเห็นภาพทัง้หมด 360 
องศา มีคนเคยกล่าวว่าว่าการเผยแพร่ในรูปแบบนีจ้ะทําให้คนไม่มาพิพิธภณัฑ์ แต่อนัท่ีจริงไม่ใช่เลย คน
กลบัอยากมาเห็นของจริงเพิ่มมากขึน้เสียอีก เพราะพอเห็นในคอมพิวเตอร์แล้วน่าสนใจก็ทําให้เขาอยากมา 
และยังมีข้อดีสําหรับคนท่ีอยู่ห่างไกล อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศท่ีหาโอกาสมาชมพิพิธภัณฑ์ด้วย
ตนเองยาก น่ีก็ถือวา่เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีจะเข้าถึงผู้ เย่ียมชมได้มากขึน้  
 

 
ภาพประกอบท่ี 46 : พิพิธภณัฑ์เสมือน  

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/virtualexhibition/accountofthailand/  
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ภาพประกอบท่ี 47 : พิพิธภณัฑ์เสมือน  

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/virtualexhibition/accountofthailand/ 
 

4.1.3.5 การรักษาความปลอดภยั 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในมิวเซียมสยามก็มีมาตรฐานเช่นเดียวกับท่ีอ่ืนๆ คือมี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั มีกล้องวงจรปิด มีการตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ ตัง้แตก่่อตัง้พิพิธภณัฑ์ก็ยงัไมพ่บว่า
มีปัญหาท่ีเกิดจากความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภยัแตอ่ยา่งใด  

 
4.1.3.6 อาคารสถานที่ 
อาคารของมิวเซียมสยาม เป็นอาคารเก่าท่ีเคยเป็นกระทรวงพาณิชย์เดิม อาคารหลงันีไ้ด้รับรางวลั

อาคารอนุ รักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดี เด่น  ประจําปี  2549 จากคณะกรรมาธิการอนุ รักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิคสยามในพระบรมราชปูถมัภ์  

 

 
ภาพประกอบท่ี 48 : อาคารมิวเซียมสยาม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ภาพประกอบท่ี 49 : ภายในอาคารมิวเซยีมสยาม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 50 : ภายในอาคารมิวเซยีมสยาม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ปิยะพร ประจกัษ์ทิพย์ (มิวเซียมสยาม, 2555) วิเคราะห์ลกัษณะตวัอาคารของมิวเซียมสยามใน

มมุมองของสถาปนิควา่  
ตวัอาคารตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเกาะรัตนโกสินทร์ ก็ยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัเก่า

ไว้ ตวัอาคารยงัคงรูปแบบเดิมทีมี่เอกลกัษณ์ร่วมสมยัแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกผสมผสาน
อยู่ด้วย อาคารจึงมีความกลมกลืนกบัพืน้ทีบ่ริเวณนัน้ เพราะพืน้ที่โดยรอบส่วนยงัคงเป็นตึก
เก่า โดยหากเรามองจากภายนอกอาคารอาจจะดูเป็นอาคารเก่าเหมือนอาคารบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์โดยทัว่ไป แต่หากเราได้เข้าไปยงัอาคารและพืน้ที่โดยรอบจะทําให้เรารู้สึก
เหมือนเป็นพื้นที่ที่มีการพักผ่อน โดยด้านหน้ามีการออกแบบอาคารโดยเน้น sculpture 
บริเวณทางเขา้อาคารมีการจดั landscape ใหเ้ขา้กบับริเวณโดยรอบของตวัอาคาร เมือ่ไดเ้ข้า
ไปยงัตวัอาคารแล้วจะทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในยุคสมยัเก่าเนื่องจากตวัอาคารเป็นอาคารเก่า
ปรับปรุงเพียงในส่วนของสถาปัตยกรรมภายในอาคารใหมี้ความน่าสนใจในการเรียนรู้ และมี
การใชร้ะบบการเรียนรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทีท่นัสมยั มาใช่ร่วมกบัการผสมผสานกบัตวัอาคาร
แบบเก่าได้อย่างกลมกลืน พิพิธภณัฑ์หลงันี้จึงเป็นพิพิธภณัฑ์ที่ได้รับความสนใจจากบุคคล
จํานวนมาก........ 

การทีส่ถาปนิกเลือกทีจ่ะนําตวัอาคารมาทําการปรบัปรุงใหส้ามารถใชง้านและทําใหดู้
เข้ากบัสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารในสมยันี้ สถาปนิกเลือกเพียงที่จะนําอาคารเก่าเพียง
อาคารเดียวที่สามารถจะดัดแปลงจากอาคารราชการในสมัยเก่าจนเปลี่ยนเป็นอาคาร
สาธารณะ โดยตวัอาคารติดทางดา้นหนา้ถนน สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและสงัเกตเห็นอย่าง
เด่นชดั ส่วนเร่ืองโครงสร้างที่ใช้คือ ระบบเสาคานซ่ึงอาคารเก่าสถาปนิกจึงไม่อยากให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างใหม่จึงใช้โครงสร้างที่มีอยู่ เพียงแค่ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ิมความแข็งแรง
โดยเพ่ิม “ตง” เขา้ไปช่วยรบัน้ําหนกั แลว้หล่อคอนกรีตกนัความชืน้ใหก้บัไม ้เนือ่งจากตอ้งการ
ที่จะใช้วสัดุเดิมแสดงความเป็นมาของชนชาติไทย จึงใช้วสัดทีุ่ร่วมสมยัและเป็นเอกลกัษณ์ 
เป็น concept ของอาคาร ช่องเปิดของอาคารต่างๆก็คงเดิมไม่มีการเปลีย่นแปลง ในเร่ืองของ 
circulation สถาปนิกก็ไดใ้ชบ้นัไดเดิมโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ บนัไดริม 2 ฝ่ัง และมีบนัได
ส่วนกลางเป็นบนัไดหลกัที่ใช้ในการลงทะเบียนและเยี่ยมชมงาน ในเร่ืองของห้องน้ําก็มีการ
แบ่งเป็น 2 ฝ่ังตรงบนัไดริมแยกหอ้งน้ําชายและหอ้งน้ําหญิงคนละฝ่ังออกจากกนั ตวัอาคารใช้
หลกัระบายความร้อนมี 2 วิธีคือ การใชล้มธรรมชาติและเคร่ืองปรบัอากาศ การจดัวางหอ้งจะ
มีประตูเชื่อมกันในแต่ละห้องทําให้การชมนิทรรศการมีความต่อเนื่องและทําให้ผู้เข้าชม
สามารถชมนิทรรศการโดยไดเ้ร่ืองราวทีต่่อเนือ่งและน่าสนใจ 
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 ด้วยลกัษณะอาคารท่ีเป็นอาคารสมยัเก่า รวมทัง้บรรยากาศท่ีร่มร่ืนเหมาะแก่การพกัผ่อน รวมทัง้มี
บริเวณโดยรอบท่ีกว้างขวางพอสมควร จึงเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจและเหมาะแก่การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ 
 นอกจากนี ้ในเร่ืองของตําแหน่งท่ีตัง้มิวเซียมสยามก็มีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากนัน้อยู่
ในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวงั วัดพระแก้ว วัดโพธ์ิ ฯลฯ ซึ่งมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าสนใจมากมาย ทําให้มีผู้คนท่ีแวะเวียนมายงับริเวณนีเ้ข้ามายงัมิวเซียมสยาม
ด้วย  

 
ภาพประกอบท่ี 51 : แผนท่ีมิวเซียมสยาม 

ท่ีมา : http://www.museumsiam.org/map.html 
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4.1.3.7 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
มิวเซียมสยามมีสิง่อํานวยความสะดวกพืน้ฐาน เชน่ ห้องสขุา ท่ีนัง่พกัผอ่น และยงัมีสิง่อํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1)  บริการรถรับ-สง่ ในช่วงท่ีมีกิจกรรมท่ีมวิเซียมสยาม เป็นรถรับ-สง่ระหวา่งมวิเซยีมสยามกบั

สถานีรถไฟฟ้า เน่ืองจากในชว่งเวลาท่ีมีกิจกรรม ท่ีจอดรถไมเ่พียงพอ ดงันัน้ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ เย่ียมชม จงึได้จดัให้มีรถรับ-สง่ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

2) ร้านอาหารและร้านกาแฟ มวิเซียมสยามมีร้านกาแฟ ร้านอาหารอยูใ่นบริเวณพิพธิภณัฑ์  

 
ภาพประกอบท่ี 52 : ร้านอาหารภายในบริเวณพพิิธภณัฑ์ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
3) ท่ีจอดรถ บริเวณพิพิธภณัฑ์มีพืน้ท่ีสําหรับจอดรถ ในเวลาปกติ ท่ีจอดรถนบัว่าเพียงพอตอ่การ

ให้บริการ แต่ในกรณีท่ีมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบสั ไม่สามารถจอดภายในพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้
บริเวณรอบๆด้วยเป็นเขตเข้มงวด ใกล้กับพระบรมมหาราชวงั รถบสัจะจอดรับ-ส่งผู้ โดยสาร 
แล้วต้องไปหาท่ีจอดรถท่ีไกลออกไป   มิวเซียมสยามคิดค่าบริการท่ีจอดรถ 15 นาทีแรกฟรี 
หากจอดนานกวา่นัน้คดิชัว่โมงละ 30 บาท 
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ภาพประกอบท่ี 53 : ลานจอดรถของมิวเซียมสยาม 

ภาพ : www.bluerollingdot.org 
 

 มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นต้นแบบของพิพิธภณัฑ์แนวใหม่ คือ discovery museum ท่ีมี
ลกัษณะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ชมไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ เปล่ียนโฉมพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบเดิมๆ
จากท่ีเคยมีเพียงแค่วตัถุจดัวาง ป้ายข้อมลู และบอร์ดนิทรรศการ มาเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนทําให้ผู้ เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์สามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ได้อีกอย่างไม่รู้เบ่ือ 
รูปแบบของพิพิธภณัฑ์ยงัมีมากไปกว่านิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมนุเวียน ยงัมีนิทรรศการพิเศษท่ี
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆจดันิทรรศการ นิทรรศการเคลื่อนท่ีท่ีไม่เพียงแตร่อให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ แตพ่ิพิธภณัฑ์
กลบัเคลื่อนท่ีไปหาผู้คน นิทรรศการเสมือนเป็นนิทรรศการ 360 องศา ท่ีเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ ทําให้ผู้คน
ท่ีอยูห่่างไกลได้เรียนรู้อยา่งไมมี่ข้อจํากดั  
 สว่นในด้านการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ มิวเซียมสยามมีโจทย์สําคญัคือทําอย่างไรให้ผู้คนเข้ามา
เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เป็นจํานวนมากและต่อเน่ือง รวมทัง้ทําอย่างไรท่ีจะสร้างกระแสการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้อยา่งพิพิธภณัฑ์เกิดขึน้ในสงัคมไทย  

ผู้ วิจัยเห็นว่ามิวเซียมสยามประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งในแง่ท่ีทําให้ผู้ คนเข้ามาเย่ียมชม
พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นจํานวนมากและไม่ขาดสาย และหลงัจากผู้ เย่ียมชมเย่ียมชมแล้วก็กลบัไปพร้อมกับ
ประสบการณ์ความรู้ ความสนกุสนานและประทบัใจ มีการบอกตอ่ ชกัชวนให้มาชมกนัทัง้โดยปากตอ่ปาก
และการเผยแพร่โดยส่ือตา่งๆ  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จก็คือการประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการบริหารจัดการ
พิพิธภณัฑ์นัน่เอง ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนก็คือ การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือนําไปสูก่ารวางแผนและปรับปรุง
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แผนการดําเนินงานในแตล่ะปี การใช้กลยทุธ์การตลาดและการขาย เช่น การมองผู้ เย่ียมชมว่าเป็นเสมือนผู้
มาซือ้สินค้าซึ่งก็คือนิทรรศการ ดงันัน้ จึงมีการสํารวจความต้องการของผู้ เย่ียมชมก่อนการจดันิทรรศการ 
ว่าผู้ เย่ียมชมต้องการจะรู้เร่ืองอะไร จึงจดันิทรรศการตามความต้องการนัน้ ต่างจากพิพิธภณัฑ์หลายแห่งท่ี
ยงัดําเนินการในรูปแบบเก่า คือ ไม่ได้คํานึงว่าผู้ เย่ียมชมอยากรู้หรือไม่ หรือต้องการพิพิธภณัฑ์รูปแบบใด 
แต่เอาความคิดเห็นของภัณฑารักษ์เป็นท่ีตัง้ มิวเซียมสยามยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การใช้แบรนด์พิพิธภณัฑ์เป็นตวัส่ือสารและสร้างความรู้สกึท่ีดีตอ่ผู้ เย่ียมชมอีกด้วย  
 

4.2 การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์บ้านไทยจมิ ทอมป์สัน 
  4.2.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 
  พิพิ ธภัณ ฑ์ บ้านไทย  จิม  ทอมป์สัน  ตัง้อยู่ ในซอยเกษมสัน ต์  2 ถนนพระราม  1 
กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ ล้อมรอบด้วยสวนอนัร่มร่ืน เป็นมรดกตกทอดจาก จิม 
เอช. ดบับลิว. ทอมป์สนั นกัธุรกิจชาวอเมริกนั ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทอตุสาหกรรมผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สนั 
ซึง่สร้างกระแสความนิยมผ้าไหมไทยไปทัว่โลก หลงัจากท่ีเขาหายสาบสญูไปในปี พ.ศ.2510 บ้านก็ยงัคง
ได้รับการดแูลรักษา ปี พ.ศ.2519 ผู้จดัการมรดกของจิม ทอมป์สนั ได้รับอนุมตัิจากทางการไทยให้ก่อตัง้
มลูนิธิภายใต้ช่ือ จิม ทอมป์สนั บ้านและศิลปวตัถซุึง่เป็นของสะสมของจิม ทอมป์สนั ได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นวตัถจุดัแสดงในพิพิธภณัฑ์  

พิพิธภณัฑ์เปิดให้เข้าชมทกุวนั 9.00-17.00 น. กําหนดเวลาเข้าชมท่ีมีมคัคเุทศก์นําชม รอบสดุท้าย
เวลา 17.00 น. ราคาบตัรเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท นกัเรียน 50 บาท  
 

 
ภาพประกอบท่ี 54 : ทางเข้าพพิิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ภาพประกอบท่ี 55 : พิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : http://travel.truelife.com  
 
ประวัตขิองจมิ ทอมป์สัน เจ้าของบ้านไทยและของสะสม 
 ในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน (“ชีวิตและตํานานของจิม ทอมป์สัน, 2547”) 
กล่าวถึงประวตัิของจิม ทอมป์สนัว่า จิม ทอมป์สนัหรือเจมส์ แฮริสนั วิลสนั ทอมป์สนัเกิดท่ีเมืองกรีนวิลล์  
รัฐเดลาแวร์ เม่ือ ค.ศ. 1906 (พ.ศ. 2449) เข้าเรียนท่ีโรงเรียนรัฐท่ีเมืองวิลมิงตนั ไปอยู่โรงเรียนประจําท่ี
เซนต์ปอลส์ และเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัประจําตระกูล ระหว่างปี ค.ศ. 
1924 – 1928 (พ.ศ. 2467 – 2471) จิม ทอมป์สันมีใจรักในเร่ืองศิลปะอย่างมาก แต่เขาก็เลือกอาชีพ
สถาปนิก โดยเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลเวเนีย เขาทํางานเป็น
สถาปนิกอยูท่ี่นครนิวยอร์กจนถึง ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483)  

 
ภาพประกอบท่ี 56 : จิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : http://www.jimthompsonhouse.com/ 
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 เม่ือสงครามในยุโรปทวีความรุนแรงขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 1940 (พ .ศ. 2483 – 2472) จิม                
ทอมป์สัน  สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นจุดผันแปรครัง้สําคัญในชีวิตของเขา                         
ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จิม ทอมป์สนัได้รับมอบหมายให้ประจําการท่ีสํานกังานงานด้านยทุธศาสตร์ 
(Office of Strategic Services หรือ OSS) งานท่ีน่ีเปิดโอกาสให้เขาท่องไปในตา่งแดนและเปิดหเูปิดตาเขา
สูโ่ลกกว้าง หน่วยงานโอเอสเอสท่ีจิม ทอมป์สนัสงักดัอยูม่อบหมายภารกิจให้เขาไปทํางานร่วมกบักองกําลงั
ของฝร่ังเศสใน แอฟริกาเหนือ นอกจากนัน้ เขายงัได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตัิงานในอิตาลี ฝร่ังเศสและ
เอเชีย จิม ทอมป์สนัเข้ารับการฝึกอย่างทรหดในวิชาการเอาชีวิตรอดในป่า เพ่ือเตรียมการสําหรับภารกิจท่ี
เขาจะต้อง ปฏิบตัติอ่ไป เขาผา่นการอบรมนัน้ด้วยผลสาํเร็จดียิ่ง 

แตแ่ล้วสงครามก็ยตุลิงอยา่งไมไ่ด้คาดคิดขณะท่ีจิม ทอมป์สนักบัเจ้าหน้าท่ีโอเอสเอสคนอ่ืนๆกําลงั
เดินทางมากรุงเทพฯอยู่แล้ว ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากนัน้ เขาได้รับแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าหน่วยประจําการใน
ท้องถ่ินของโอเอสเอส ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) เขาได้รับคําสัง่ให้เดินทางกลบัสหรัฐฯเพ่ือ
ปลดประจําการจากกองทพั  

จิม ทอมป์สนัเช่ือมัน่ว่าเม่ือเกิดสนัติภาพขึน้แล้วและการเดินทางด้วยเคร่ืองบินขยายตวัแพร่หลาย
ขึน้ จะต้องมีผู้คนเดนิทางมาท่องเท่ียวในตะวนัออกไกลเพิ่มมากขึน้แน่นอน และยามท่ีนกัท่องเท่ียวเดนิทาง
มาถึงเมืองหลวง พวกเขาก็จะต้องการท่ีพกัดีๆท่ีสะดวกสบาย ขณะนัน้ยงัแทบจะไมมี่โรงแรมใดในกรุงเทพฯ
ท่ีจัดอยู่ในระดบัมาตรฐานสากลเลย มีเพียงแห่งเดียวท่ีตัง้อยู่ในทําเลดีเย่ียมคือ โรงแรมโอเรียนเต็ลเดิม     
ซึง่ดดัแปลงจากวงัเก่าทําเลท่ีตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีไหลผ่านนครหลวงแห่งนี ้ท่ีน่ีเป็นแหล่งพบปะของ
นกัเดินทางท่องเท่ียวและเป็นจุดพบปะสงัสรรค์ของชุมชนชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ ชาร์ลี แชปลิน โนเอล     
เคาเวิร์ดและซอมเมอร์เซต มอห์มอยู่ในรายช่ือของบรรดาคนเด่นคนดงัจํานวนมากมายท่ีเคยมาพํานกัอยู่
ท่ีน่ี จิม ทอมป์สนันึกต่ืนเต้นกับโอกาสอนัสวยงามท่ีรอคอยอยู่เบือ้งหน้า เขาเร่ิมเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงโรงแรมโอเรียนเต็ลอย่างเต็มตวั ณ จดุนี ้จิม ทอมป์สนัเกิดความรู้สกึผกูพนักบัประเทศไทยและคน
ไทยเสียแล้ว เขาเร่ิมคิดจะลงหลกัปักฐานท่ีน่ีและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เขาวาดฝันสวยหรูถึงอนาคต
อนัรุ่งเรืองของประเทศไทยและประสงค์จะมีสว่นร่วมอยู่ในอนาคตอนัสวยงามนัน้ เขาตดัสินใจว่าเม่ือได้รับ
การปลดประจําการแล้ว เขาจะกลับมาอยู่เมืองไทยเป็นการถาวร ปลายปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489)          
จิม ทอมป์สนัเดนิทางกลบัสหรัฐฯเพ่ือรับการปลดประจําการ 

 
จมิ ทอมป์สัน กับบทบาทผู้ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย 
 ในเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั (“จิม ทอมป์สนั นกัธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จเป็น
อยา่งยิ่ง, 2547”) ยงักลา่วถึงบทบาทของจิม ทอมป์สนัท่ีมีตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมผ้าไหมไทยวา่  

ไม่นานหลงัจากท่ีจิม ทอมป์สนัเดินทางกลบัมายงัประเทศไทย เขาก็เร่ิมสนใจเร่ืองไหมไทย จิม 
ทอมป์สนัมีนยัน์ตามองเห็นศลิปะ เขารู้สกึทึ่งและหลงใหลในความงามสะดดุตาและคณุสมบตัิโดดเดน่ของ
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ผ้าไหมไทยตามขนบดัง้เดิม การสาวไหมดิบเป็นแหลง่รายได้เสริมสําหรับชาวบ้านหลายตอ่หลายครอบครัว
ในภาคอีสาน โดยท่ีชาวบ้านสว่นใหญ่จะมีอาชีพทํานาเป็นหลกั หลงัจากนัน้ไหมดบิท่ีสาวไว้แล้วจะสง่มาถึง
มือช่างทอในกรุงเทพฯเพื่อทอเป็นผ้า แต่เม่ือมาถึง ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) การทอผ้าไหมไทยด้วยมือได้
กลายเป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือนท่ีใกล้จะสาบสญูแล้วคนไทยจะเก็บผ้าไหมไว้สวมใสใ่นงานสําคญัๆหรือ
พิธีรีตองเท่านัน้ ดงันัน้ความต้องการใช้ผ้าไหมจงึมีอยูน้่อยมาก 
 การทอผ้าไหมเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัทัง้เวลาและความพากเพียรมากเพ่ือให้นําผ้าไหมท่ีทอ
ขึน้ไปนุ่งหรือตดัเป็นชดุไทย ตามประเพณี แม้ว่าไหมไทยจะมีสีสนัสดใส แต่สีก็จะตกซีดจาง หายไปอย่าง
รวดเร็วหลงัจากนําไปซกัไม่ก่ีครัง้ เน่ืองจากใช้สีย้อมท่ีทําจากพืชธรรมชาติ เม่ืออุตสาหกรรมการผลิตเร่ิม
แพร่ขยายเข้ามาในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 2443-2542) ผ้าท่ีทอด้วย เคร่ืองจกัรซึ่งมีราคา
ย่อมเยากว่าและผลิตจากโรงงานในยโุรปและ ญ่ีปุ่ นเข้ามาตีตลาดจนทําให้การทอผ้าไหมแบบดัง้เดิมต้อง
ประสบปัญหาจนแทบจะไมมี่ใครสนใจจะทอผ้าไหมกนัอีกแล้ว 

ครัวเรือนต่างๆยังคงทอผ้าไหมกันอยู่บ้าง แต่ก็ทอสําหรับใช้เองเป็นส่วนใหญ่ และแทบไม่มีใคร
สนใจในเร่ืองคณุภาพของผ้าไหมเลย ครัวเรือนท่ีทอผ้าไหมมีจํานวนลดน้อยลงทกุที และความหายนะของ
อตุสาหกรรมทอผ้าไหมก็ดเูหมือนวา่จะหลีกเล่ียงไมไ่ด้และไมมี่ทางพลกิฟืน้กลบัขึน้มาได้อีก 

แม้จะต้องเผชิญกับสภาพย่ําแย่ท่ีเป็นอยู่ แต่จิม ทอมป์สันก็เช่ือมั่นว่าความงดงามสดใสและ
คณุสมบตัิโดดเด่นของ ไหมไทยจะต้องสะดดุตาตลาดต่างประเทศได้อย่างมาก เขาสัง่ให้ทอผ้าไหมไทย
หลากสีหลายพบัตามสีสนัท่ีเขาเจาะจงเลือก และออกเดินทางไปนิวยอร์กเพ่ือทําการสํารวจตลาดไหมไทย
และเสาะหาผู้ซือ้ท่ีมีรสนิยมหรูหราเลิศวิไลสําหรับสินค้าท่ีโดดเด่นของเขา เพ่ือเป็นการประเมินศกัยภาพ
ของไหมไทยในตลาดโลก 

จิม ทอมป์สนัรู้จกัเพ่ือนช่ือแฟรงค์ คราวนินชีลด์  อดีตบรรณาธิการของนิตยสารแวนิตีแ้ฟร์ ระหวา่ง
ท่ีเขาไปนิวยอร์ก คราวนินชีลด์เป็นบคุคลผู้ เดียวท่ีเป็นช่องทางนําให้เขาเข้าสูโ่ลกของแฟชัน่ คราวนินชิลด์มี
บทบาทสําคญัในการจดัการให้จิม ทอมป์สนัได้เข้าพบเอ็ดนา วลูแมน เชสซึง่ขณะนัน้เป็นบรรณาธิการของ
นิตยสารโว้กและเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัและเป็นผู้ ท่ีชีนํ้าทิศทางวงการแฟชัน่ชัน้สงู ของอเมริกา เชส
รู้สึกพิศวงงงงวยกับความงามของผ้าไหมแวววาวระยบัพาดอยู่ท่ีโต๊ะทํางาน เธอพูดถึงผ้าไหมไทยว่าเป็น 
"การค้นพบสิ่งสดุสวยครัง้ใหม่" ความช่ืนชมจากนิตยสารโว้กซึง่เป็นทศันะท่ีมีนํา้หนกัตอ่ผู้คนในวงการแล้ว 
เป็นนิมิตหมายว่าไหมไทยได้เปิดตวัเองเข้าสูโ่ลกแฟชัน่แล้ว ไมน่านจากนัน้ ดีไซเนอร์ช่ือวาเลนตนิา ก็มีภาพ
ลงในนิตยสารโว้กในชดุผ้าไหมไทย โดยมีช่ือของจิม ทอมป์สนัปรากฏอยูใ่นคําบรรยายภาพด้วย ผลสําเร็จนี ้
สร้างกําลังใจให้  จนจิม ทอมป์สันเดินทางกลับเมืองไทยด้วยความมั่นใจเร่ืองศักยภาพของตลาด
ตา่งประเทศสําหรับไหมไทย 
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ภาพประกอบท่ี 57 : จิม ทอมป์สนักบัผ้าไหม 

ท่ีมา : www.cpamedia.com 
 

ต้นปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) จิม ทอมป์สนัเปิดร้านจําหน่ายผ้าไหม ไม่ใช่ในรูปของบริษัทตาม
ความหมายท่ีแท้จริง แต่ดําเนินงานผ่านร้านค้าปลีกอิสระช่ือร้าน "ลา-วนั" ซึ่งเป็นร้านจําหน่ายของท่ีระลึก
หลากหลายนอกเหนือไปจากไหมไทยด้วย 

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) จิม ทอมป์สนัก่อตัง้บริษัทอตุสาหกรรมผ้าไหมไทยจํากดัขึน้ 
เขาเลง็เห็นความสําคญัท่ีจะให้คนไทยถือหุ้นสว่นใหญ่ในบริษัท ขณะท่ีก่อตัง้บริษัทขึน้บริษัทขายหุ้นจํานวน 
500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือระดมทนุจดทะเบียนแรกเร่ิมเป็นเงิน 25,000 ดอลลาร์ จาก
หุ้นทัง้หมดท่ีขายไป มีคนไทยเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ส่วนอีกร้อยละ 49 เป็นของชาวต่างชาติ มลูค่า
ผลกําไรทัง้หมดของบริษัทมีประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) 

ใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) ชาลส์ บาสเกอร์วิลล์ ซึง่เป็นเพ่ือนของพ่ีชายของจิม ทอมป์สนัและเป็น
จิตรกรช่ือดงัจากนิวยอร์กมาเยือนกรุงเทพฯในฐานะเป็นแขกของจิม ทอมป์สนั บาสเกอร์วิลล์มีเพ่ือนฝูง
มากมายในแวดวงคนใหญ่คนโตและคนสําคัญซึ่งหลายคนเป็นคนดังระดับนานาชาติรวมทัง้ไดอานา        
วรีแลนด์ ซึง่เป็นบรรณาธิการหนงัสือแฟชัน่ ในตอนท่ีเขาเดินทางกลบัจากประเทศไทย บาสเกอร์วิลล์ขนผ้า
ไหมไทยกลบัไปด้วยเป็นจํานวนมาก 

ผ้าไหมไทยเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากขึน้ทกุที กิตติศพัท์ท่ีแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางหลงัจากท่ี
ชาวตา่งชาตไิด้ "ค้นพบ" ความงามของไหมไทย เป็นผลให้มีการซือ้เข้ามาอยา่งท่วมท้น 

เม่ือถึงต้นทศวรรษ 1950 (พ.ศ. 2493-2502) จิม ทอมป์สนัได้เปิดร้านเล็กๆของตวัเองท่ีถนนสรุวงศ์
และธุรกิจไหมไทยได้กลายเป็นเร่ืองท่ีจิม ทอมป์สนั ให้ความสนใจอย่างสม่ําเสมอ เม่ือช่างทอผ้าไหมได้เห็น
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ความมานะพากเพียรท่ีลงทนุลงแรงลงไปส่งผลเป็นรูปธรรม จึงเกิดกําลงัใจท่ีจะทอผ้าไหมเพิ่มมากขึน้กว่า
แตก่่อนทําให้ผลผลติแตล่ะเดือนสงูขึน้มาก 

ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503) ขณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดําเนินเยือน
สหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นทางการ พระบรมราชินีนาถทรงสร้างความต่ืนตาต่ืนใจไปทัว่อเมริกาด้วยพระสริิโฉม 
ในฉลองพระองค์ ไหมไทยอันงามตระการตาท่ีปิแอร์ บัลแมงออกแบบถวายและใช้ไหมหลายชนิดของ
ทอมป์สนัตดัเย็บ  

 

 
ภาพประกอบท่ี 58 : สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตติใ์นฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยคอลเลคชัน่ไหมไทย  

ฝีมือปิแอร์ บลัแมง ท่ีออกแบบถวายโดยเฉพาะ  
ท่ีมา : http://www.jimthompsonhouse.com/thai/life/index.asp 

 
จิม ทอมป์สนัยงัสัง่ทอผ้าไหมยกทองลวดลายละเอียดประณีตหลายชิน้ขึน้ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จ

พระนางเจ้าฯโดยเฉพาะนบัแตน่ัน้มา สมเดจ็พระนางเจ้าฯก็ทรงมีบทบาทสําคญัในการพลกิให้ไหมไทยกลบั
มีชีวิตขึน้อีกครัง้ 

ตลอดเวลาท่ีเขาพากเพียรอตุสาหะสร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาจิม ทอมป์สนัยึดถือหลกัการข้อหนึ่งไว้
อย่างมัน่คง ไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จใดๆในประเทศไทย ผลสําเร็จนัน้จะต้องอํานวยประโยชน์ให้แก่
คนไทยด้วยเขาเลือกใช้แรงงานของคนไทยในท้องถ่ินและยืนกรานให้ผลกําไรส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากธุรกิจของ
เขาแม้จะไม่ใช่ทัง้หมดกลับคืนสู่มือคนไทยด้วยกันเอง เน่ืองมาจากธุรกิจของเขาได้มาจากฝีมือและ
นํา้พกันํา้แรง ของชาวบ้านทัง้สิน้ 

ในทศันะของจิม ทอมป์สนั สิง่ท่ีบง่บอกความสําเร็จท่ีแท้จริงของอตุสาหกรรมไหมไทยนัน้ไมไ่ด้อยู่ท่ี
ผลกําไรท่ีเกิดจากบริษัทบริษัทอตุสาหกรรมผ้าไหมไทยท่ีเขาก่อตัง้ขึน้ แต่อยู่ท่ีจํานวนของบริษัทคู่แข่งท่ีผดุ
ขึน้ราวดอกเห็ด 
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เม่ือปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) รัฐบาลไทยกราบบงัคมทูลขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่จิม ทอมป์สัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณในคุณูปการท่ีเขาสร้างให้แก่
ประเทศไทย 

ด้วยใจท่ีช่ืนชอบการออกแบบและสีสนัผนวกกบัความอตุสาหะวิริยะท่ีต้องการ จะฟืน้ฟูศิลปะด้าน
นี ้ภายในเวลาไม่นานจิม ทอมป์สนัก็ได้รับการยอมรับไปทัว่ โลกด้วยความสําเร็จในการสร้างอตุสาหกรรม
ไหมให้กลับมาแพร่หลายอีกครัง้ ด้วยการสร้างตลาดไหมไทยให้เป็นท่ีต้องการไปทั่วโลก และด้วยการ
เสริมสร้างให้อตุสาหกรรมไหมไทยเจริญเตบิโตและแพร่หลายไปทัว่ 

ในช่วงสดุสปัดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ใน ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) จิม ทอมป์สนัหายสาบสญูไป
อย่างไร้ร่องรอยระหว่างท่ีไปพกัผ่อนกบัมิตรสหายอยู่ท่ีแคมเมอรอนไฮแลนดส์ ซึง่เป็นแหล่งตากอากาศใน
ประเทศมาเลเซียทางภาคเหนือ มีการจดัทีมค้นหาร่องรอยการหายตวัไปครัง้นีอ้ย่างจริงจงัและยาวนาน แต่
ก็ไม่ปรากฏเง่ือนงําท่ีนําไปสู่การท่ีเขาหายสาบสูญไปอย่างลึกลบัเลย นับถึงเวลานัน้จิม ทอมป์สนัมาอยู่
เมืองไทยแล้วนานถึงเกือบ 22 ปี 

นบัถึงเวลาท่ีเขาหายสาบสญูไปใน ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) มีบริษัทกว่าร้อยแห่งท่ีแข่งขนักนัแย่ง
สว่นแบ่ง ตลาดของธุรกิจไหมไทย ปัจจบุนันี ้ธุรกิจผ้าไหมไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวของช่าง
ทอผ้า ประมาณ 20,000 ครอบครัว 

 
จมิ ทอมป์สัน กับบ้านไทย 
 จิม ทอมป์สนัเป็นท่ีรู้จกัอีกครัง้หลงัจากการก่อสร้างบ้านไทย ซึง่ประกอบด้วยไม้สกั 6 หลงัท่ีมีความ
งดงามทางสถาปัตยกรรมไทย บ้านสว่นใหญ่อายไุมต่ํ่ากวา่ 200 ปี ซึง่ถกูรือ้ถอนและนํามาปลกูไว้ในบริเวณ
ท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั โดยบางหลงัมาจากอยธุยาซึง่เป็นเมืองหลวงเก่า 
 ในความชอบสืบเสาะค้นหาสิ่งท่ีเป็นแก่นแท้ของคณุจิม ทอมป์สนั ทําให้คณุจิมยึดติดกบัสิ่งท่ีเป็น
ธรรมเนียมของผู้ สร้างคนก่อนด้วยความนับถืออย่างมาก ตัวบ้านถูกยกขึน้หนึ่งขัน้เหนือพืน้ดินเพ่ือการ
ป้องกนันํา้ท่วมในช่วงหน้าฝน และยงัได้ใช้กระเบือ้งหลงัคาซึ่งเป็นท่ีนิยมมากในสมยัอยธุยาและเป็นท่ีหา
ยากในทุกวนันี ้การทาสีแดงบนกําแพงด้านนอกเป็นการบํารุงรักษาซึ่งพบได้ทั่วไปตามตึกไทยเก่าแก่ ใน
ด้านของแสงสว่างโคมระย้าถกูนํามาใช้โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจบุนั แม้ว่าจะเป็น
ของยคุก่อนในช่วงศตวรรษท่ี 18 และ 19 
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ภาพประกอบท่ี 59 : บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : http://www.artbangkok.com/?p=3287 
 

 ในระหว่างการสร้างบ้านได้ทําตามขัน้ตอนพิธีการธรรมเนียมทางศาสนาทัง้หมด วนัหนึ่งซึง่ถือเป็น
ฤกษ์งามยามดีตามโหราศาสตร์ คณุจิมได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใน พ.ศ. 2502 ต่อมาบ้านและการสะสมศิลปะ
กลายเป็นจดุท่ีน่าสนใจทําให้เขาตดัสนิใจเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยนําเงินท่ีได้ไปบริจาคให้การกศุลและ
โครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาวฒันธรรมไทย 
 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 คณุจิมได้หายสาบสญูไปในป่า บริเวณคาเมอรอน ไฮแลนด์ ทาง
ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ขณะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อน ไม่เคยมีผู้ ใดทราบถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคณุ
จิม อยา่งไรก็ตาม บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ยงัคงเป็นสิ่งรําลกึถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และความรัก
ท่ีมีตอ่ประเทศไทยอยา่งลกึซึง้ (“สิง่ท่ีบง่บอกในเร่ืองผ้าไหมไทย”, 2547) 
 

สัญลักษณ์หรือโลโก้ของพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั จะเน้นตวัอกัษรท่ีพิเศษ ไม่ได้ใช้รูป
แทนความหมายแต่อย่างใด แต่เป็นตวัอกัษรเดียวกับท่ีใช้กับบริษัทผ้าไหมและร้านอาหารภายใต้ช่ือจิม 
ทอมป์สนั 

 
 

4.2.2 การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
 4.2.2.1 นโยบาย วิสัยทศัน์และพันธกจิของพพิธิภณัฑ์ 

นโยบายและพนัธกิจ 
  พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน ดําเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิเจมส์ เอช. 
ดบัเบิลยู. ทอมป์สนั ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี ค.ศ. 
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1976 (พ.ศ. 2519) ผู้จดัการกองมรดกของจิม ทอมป์สนัซึง่แต่งตัง้โดยอํานาจศาล ได้รับอนมุตัิจากทางการ
ไทยให้ก่อตัง้มลูนิธิภายใต้ช่ือ จิม ทอมป์สนั ศาลมีคําสัง่ให้โอนทรัพย์สินต่างๆให้เป็นทรัพย์สินของมลูนิธิ
บ้านและศิลปวตัถ ุตา่งๆจึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นพิพิธภณัฑ์ ดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของจิม ทอมป์
สนัท่ีมุ่งจะธํารงรักษาและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมของประเทศไทย ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
และให้เป็นไปตามข้อบงัคบัแห่งกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีขึน้ทะเบียนเป็นวตัถพุิพิธภณัฑ์ 
  วิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 
  คุณนัทธีรา อยู่มงคล (2558 : สัมภาษณ์)ผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน             
กลา่วว่า พิพิธภณัฑ์แห่งนีพ้ฒันาจากพิพิธภณัฑ์เล็กๆ เงียบๆ มาเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เร่ิมจากเปิดให้
เข้าชมฟรี ต่อจากนัน้ก็มีนิตยสารท่องเท่ียว รายการโทรทัศน์ประเภทท่องเท่ียวมาถ่ายทํารายการ ทําให้
พิพิธภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ ตอนนีพ้ิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สันก็เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก นักท่องเท่ียวชาวไทยยังน้อยอยู่ พิพิธภัณฑ์ก็มุ่งเน้นท่ีจะสนับสนุนด้าน
ศิลปวฒันธรรมอยู่แล้ว เห็นได้ว่า เราก็มีการพัฒนาจากเดิม คือมีส่วนของ Art Center ท่ีจะเป็นพืน้ท่ีจัด
แสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ เปล่ียนทุก 4 เดือน ในอนาคตจะไม่มีการขยายพืน้ท่ีแล้ว เพราะพืน้ท่ีจํากดั 
อาจจะมีการพฒันาในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ เย่ียมชมมากกว่า เพราะว่าการให้บริการเป็นสิ่งท่ีสําคญั
มากสําหรับพิพิธภณัฑ์ซึง่เป็นองค์กรท่ีให้บริการความรู้ 
 4.2.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั แบง่การบริหารจดัการออกเป็นสว่นงานตามลําดบั ดงันี ้
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แผนผังการบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.2.2.3 งานบุคคล 
 พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก สถานะของพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน           
จดทะเบียนเป็นมลูนิธิเจมส์ เอช ดบัเบลิย ูทอมป์สนั ในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนฯ  
 การดําเนินงานพิพิธภณัฑ์จะมีผู้บริหารท่ีเป็นประธานกรรมการ ต่อจากนัน้ก็จะเป็นกรรมการ 
ถดัจากนัน้ก็จะเป็นผู้จดัการแบง่เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์ 2 คน และผู้จดัการ Art Center หริอ
แกลอรีจํานวน 1 คน ในส่วนของพิพิธภณัฑ์จะแยกออกจากการบริหารจดัการแกลอรี ถึงแม้ว่าแกลอรีจะ
ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกับพิพิธภณัฑ์แต่แกลอรีขึน้อยู่กับบริษัทแม่ คือ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด 
(จิม ทอมป์สนั) แกลอรีมีผู้จดัการเป็นอาจารย์ทางด้านศลิปะ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 ในส่วนของพิพิธภณัฑ์ผู้ปฏิบตัิงานจะทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายตามตําแหน่งงานจาก
ผู้ จัดการ แบ่งเป็น  6 ฝ่าย  ได้แก่  senior 4 ตําแหน่ง ส่วนนี จ้ะดูแลเร่ืองการจัดคิวการนําชมเป็น
ภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาจีน อีกสองฝ่าย ได้แก่ 
แคชเชียร์ ซึ่งจะดูแลเร่ืองการจําหน่ายตั๋วเข้าชม และส่วนต้อนรับซึ่งจะดูแลเร่ืองการต้อนรับผู้ เย่ียมชม
รวมทัง้การดแูลอาคารสถานท่ี เช่น พอ่บ้าน และคนสวน สว่นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัจะมาจากสว่น

ประธานกรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์ ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์ ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์ 

Senior 
French 

Senior 
English 

Senior 
Japanese 

Senior 
Chinese 

Senior 
Cashier 

Senior 
Reception 

Guides Guides Guides Guides Cashier พอ่บ้าน, คน
สวน, นกัแสดง
สาวไหม 
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ของบริษัทแม่ ซึง่ได้มาจดัตัง้ร้านอาหารไทยและร้านขายผ้าไหมจิม ทอมป์สนัในบริเวณเดียวกบัพิพิธภณัฑ์ 
พิพิธภณัฑ์จงึได้ใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัร่วมกบับริษัทแม ่ 
 ข้อน่าสังเกตคือ ไม่มีพนักงานท่ีทําหน้าท่ีด้านการเงิน พัสดุ หรือฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากการดําเนินงานในส่วนนีไ้ปขึน้อยู่กบับริษัทแม่ ดงันัน้ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์จึงดเูร่ืองงาน
การเงินและบุคคลไม่มากนัก โดยผู้ ท่ีดําเนินงานส่วนนีคื้อตําแหน่ง Senior และผู้ จัดการช่วยกันดูแล
ประสานงานกบับริษัทแม ่
 การพิจารณารับคนเข้าทํางานจะขึน้อยู่กบับริษัทแม่ บริษัทแม่จะเป็นผู้ประกาศรับสมคัร และ
พิจารณาในเบือ้งต้น จากนัน้จะส่งคนมายังพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์คัดเลือกอีกครัง้ว่า
เหมาะสมกบัตําแหน่งงานหรือไม ่ 
 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พิพิธภัณฑ์มีการจัดอบรมโดยบริษัทแม่ และอบรมโดย
ผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์  โดยผู้ จัดการพิพิธภัณฑ์จะเน้นการอบรมด้านการให้บริการและทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 
 ส่วนในการปฏิบตัิงาน พิพิธภณัฑ์มีการสนบัสนุนให้บุคลากรทํางานเป็นทีม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
สําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากในการทํางานบคุลากรต้องประสานงานกนั เช่น ในส่วนของมคัคเุทศก์ ต้องมีการ
นดัหมายกนัถึงจดุเร่ิมนําชมและการเคล่ือนกลุ่มนําชมไปยงัจุดต่างๆ เพ่ือไม่ให้กลุ่มเคล่ือนท่ีมาเจอกนั ซึ่ง
จะทําให้เกิดความสบัสนวุน่วายและเสียงบรรยายจะดงัแขง่กนั   
 ปัญหาและอปุสรรคด้านงานบคุคลใหญ่ๆไม่มี มีเพียงปัญหาเล็กน้อยท่ีเกิดได้ทัว่ไปในท่ีต่างๆ
เช่น มีคนเข้า-ออก โดยเฉพาะงานมคัคเุทศก์นําชม เน่ืองจากเป็นงานประเภทท่ีเหมาะสําหรับนกัศกึษาจบ
ใหม่ มาเรียนรู้ ฝึกทกัษะและเก็บเก่ียวประสบการณ์ จึงมีการลาออกหลงัจากทํางานได้ระยะหนึ่งเพ่ือมอง
หางานท่ีมีการใช้ทกัษะท่ีมากขึน้ เพ่ือความเติบโตก้าวหน้า มัน่คงในสายงาน จึงทําให้ต้องมีการอบรมกนั
บอ่ยครัง้เม่ือมีคนเข้ามาทํางาน  
 

4.2.2.4 การเงนิและงบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้หมนุเวียนในพิพิธภณัฑ์มาจากการจําหน่ายตัว๋เข้าชม ราคาใบละ 150 บาท 
รายได้จากการจําหน่ายตัว๋เข้าชมจะใช้เป็นคา่ใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนกังาน สว่นวสัดสํุานกังานตา่งๆสัง่ซือ้
เบิกจ่ายจากบริษัทแม่ สว่นการเบิกจ่ายก็มีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น หากมีการสัง่ซือ้วสัดุ
ก็ต้องรวบรวมใบเสร็จรับเงินส่งไปเบิกจ่าย หรือถ่ายรูปส่งไปให้ตรวจสอบได้ว่าเงินท่ีได้เบิกมาใช้จ่ายได้
นํามาซือ้จริงและจดัวางไว้หรือใช้งานในสว่นใด สว่นปัญหาและอปุสรรคด้านการเงินและงบประมาณไมมี่ 
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 4.2.2.5 การประยุกต์ใช้หลักการตลาด 
 คุณนัทธีรา อยู่มงคล (2558 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ได้รับผลพลอยได้ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์จากร้านผ้าไหมของจิม ทอมป์สนั บางครัง้คนรู้จกัผ้าไหมจิม ทอมป์สนัก่อน แล้วผู้คนก็เกิด
ความสนใจว่าคณุจิมเป็นใคร จึงเข้ามาชมพิพิธภณัฑ์ นอกจากนีส่ื้อตา่งๆก็เข้ามาเอง โดยท่ีทางพิพิธภณัฑ์
ไมต้่องซือ้ส่ือเพ่ือมาใช้ในการประชาสมัพนัธ์เลย  
 กลยุทธ์ทางการตลาดอ่ืนๆก็คือการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการแสดง เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ดงึดดูให้ผู้คนหมนุเวียนเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ครัง้แล้วครัง้เลา่ 
 
 4.2.2.6 การประเมินคุณภาพ 
 คณุนทัธีรา อยู่มงคล (2558 : สมัภาษณ์) กล่าวว่า เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นของเอกชน 
การประเมินคุณภาพจึงดําเนินการโดยผู้ บริหารทัง้ระดับสูงและระดับปฏิบัติงาน “ผู้บริหารใหญ่และพี่
ประเมินจากความรู้และประสบการณ์ที่มี การประเมินจะทําอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นอะไรที่ควรแก้ไขก็จะ
บอกให้แก้ไขเลย เช่น ไกด์นําชมไม่แต่งหนา้ หนา้ตาไม่ย้ิมแยม้แจ่มใส หรือแต่งตวัไม่เรียบร้อย พีก็่จะบอก
ตรงนั้นเลย เพราะนี่เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม ส่วนการประเมินจาก
หน่วยงานอืน่ไม่มี ก่อนหนา้นีมี้กรมศิลปากรพยายามจะเขา้มา แต่เราคิดว่าเราบริหารจดัการเองได”้ 
 

4.2.2.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
การพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์จะเน้นไปในแนวทางของการพัฒนาการให้บริการเป็นหลัก 

เน่ืองจากการพฒันาส่วนอ่ืนไม่สามารถทําได้แล้ว เช่น พืน้ท่ีจํากัด ส่วนวตัถุจดัแสดงก็จดัแสดงเท่าท่ีเป็น
ของสะสมของคณุจิม ทอมป์สนั ดงันัน้การพฒันาการให้บริการจงึเป็นสว่นท่ีทําได้ 

คณุนทัธีรา อยู่มงคล (2558 : สมัภาษณ์) กลา่ววา่ ในอนาคตจะมีการเพิ่มมคัคเุทศก์นําชมอีก 
1 ภาษา จากเดมิมี 4 ภาษา ได้แก่ จีน ฝร่ังเศส องักฤษ ญ่ีปุ่ น ในอนาคตอาจจะเพิ่มภาษาเกาหลี นอกจากนี ้
ก็จะพฒันาด้านบคุลากรเพิ่มเตมิ โดยเฉพาะเทคนิคการให้บริการ  

 
4.2.2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ตัง้ขึน้ตามเจตนารมณ์ของคณุจิม ทอมป์สนั ท่ีต้องการท่ีจะ

อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมของไทยเอาไว้ตราบนานเท่านาน ดงันัน้ พิพิธภณัฑ์จงึได้แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่
สงัคมอย่างชดัเจน ดงัจะเห็นได้ว่า ตวับ้านเรือนไทยท่ีเคยเป็นบ้านของคณุจิม และขณะนีก้ลายเป็นอาคาร
พิพิธภณัฑ์ก็ได้กลายเป็นแหลง่เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย สว่นของสะสมท่ีจดัแสดงอยูภ่ายในบ้าน ก็เป็นพวก
ศิลปวตัถจุากในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในเอเชีย ผู้ เย่ียมชมก็ได้เข้ามาสมัผสั เรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม
ไทย นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ยงัเปิดให้ผู้ เย่ียมชมสามารถเข้าชมนิทรรศการหมนุเวียน
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หรือหอศิลป์ฟรี รวมทัง้สามารถเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดของมูลนิธิได้ฟรีอีกด้วย ซึ่งหนังสือท่ีมีอยู่ใน
ห้องสมดุก็มีความหลากหลาย รวมทัง้หนงัสือท่ีเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมไทยและเอเชียด้วย 

 
4.2.2.9 อุปสรรคและการแก้ไขในการบริหารจัดการ 
คณุนทัธีรา อยูม่งคล (2558 : สมัภาษณ์) กลา่วว่า “อปุสรรคใหญ่ๆของพิพิธภณัฑ์ไม่มี เท่าทีพ่บก็จะ

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกบัการไม่เคารพกฎกติกาของผูเ้ยี่ยมชมบางคน ซ่ึงตอ้งใช้ความอดทนและเจรจาโดยใช้
เหตผุลอย่างนุ่มนวล ในขณะทีต่อ้งคงไวซ่ึ้งกฎอย่างเขม้งวด เพราะมนัเกีย่วข้องกบัความปลอดภยัดว้ย เช่น 
ผูเ้ยีย่มชมไม่ยอมฝากกระเป๋า เราก็ตอ้งอธิบายเหตผุลว่าทําไมจึงตอ้งใหฝ้ากกระเป๋า แต่หากเขาไม่ยอม เรา
ก็ตอ้งบอกว่าจะคืนเงินให้เขา เพราะไม่สามารถอนญุาตใหเ้ข้าชมภายในได ้สดุทา้ยแลว้เขาก็ตอ้งยอมฝาก
กระเป๋าแต่โดยดี” 

 
4.2.3 การอนุรักษ์และการจัดแสดง 
 4.2.3.1 งานด้านเนือ้หา การจัดนิทรรศการและการออกแบบ 
  1) นิทรรศการถาวร 

เนือ้หาหลกัของพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั คือ บ้านทรงไทยซึง่เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
จิม ทอมป์สนั และวตัถสุะสมของจิม ทอมป์สนั ซึง่เป็นพวกศิลปวตัถ ุบ้านไทยจิม ทอมป์สนั มี 2 ชัน้ ชัน้บน
มีห้องอาหาร ห้องนัง่เล่น ห้องอ่านหนงัสือ ห้องนอนสําหรับแขก และห้องนอนของจิม ทอมป์สนั ในแต่ละ
ห้องจดัแสดงด้วยศิลปวตัถ ุส่วนชัน้ล่างเป็นห้องจดัแสดงเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ เคร่ืองเคลือบดินเผาของจีน 
ศตวรรษท่ี 13-17 และภาพเขียนสะสมท่ีเป็นภาพวาดพทุธประวตั ิซึง่เรียกวา่ ผ้าพระบฏ  

 

 
ภาพประกอบท่ี 60 : พิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : www.truelife.com 
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ภาพประกอบท่ี 61 : เรือนไทยท่ีแยกออกมาจากตวัพิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 
ภาพประกอบท่ี 62 : เรือนไทยท่ีแยกออกมาจากตวัพิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

สว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเรือนใหญ่เป็นเรือนสมยัต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซึง่ได้มาจากหมูบ้่านช่างทอผ้า
ไหมบ้านครัว ท่ีตัง้อยูริ่มฝ่ังคลองฟากตรงข้าม สว่นนีนํ้ามาใช้ทําเป็นห้องนัง่เลน่ 

 
ภาพประกอบท่ี 63 : ภายในพิพิธภณัฑ์ สว่นท่ีเป็นเรือนใหญ่ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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 มคัคเุทศน์เล่าว่าโคมไฟคริสตลัท่ีเห็นในห้องนัง่เล่นนีเ้ป็นของจากตะวนัตก จิม ทอมป์สนัได้

นํามาประดบัตกแต่งเข้ากับเรือนไทยได้อย่างลงตวั สวยงาม สิ่งท่ีน่าสงัเกตคือ เรือนไทยหลงันีมี้การปรับ
ประยกุต์ระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออก ดงัเห็นได้จากเพดานท่ีมีฝ้าปิด ซึง่แตกต่างจากเรือนไทยตามขนบ 
ท่ีต้องเป็นเพดานเปิดโลง่ เพ่ือให้ลมโกรก 

 

 
ภาพประกอบท่ี 64 : สว่นท่ีเป็นห้องนอน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 สว่นท่ีเป็นห้องนอน เบาะนอนเป็นผ้าไหมลายวถีิชีวิตไทย การจดัวางสว่นใหญ่ยงัคงวาง
เหมือนในครัง้ท่ีคณุจิม ทอมป์สนัยงัอาศยัอยู ่

 
ภาพประกอบท่ี 65 : สว่นท่ีเป็นห้องรับประทานอาหาร 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 สว่นของห้องรับประทานอาหาร มีการจดัวางโต๊ะเก้าอีรั้บประทานอาหาร ซึง่เป็นงานไม้
แกะสลกัและประดบัมกุ มีชดุถ้วยชามลงยาสวยงาม 
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ภาพประกอบท่ี 66 : หนึง่ในของสะสม ท่ีเป็นพระพทุธรูป 

ท่ีมา : www.truelife.com 
 แม้วา่การกําหนดอายสุมยัของวตัถยุงัเป็นไปโดยคร่าวๆ ไมไ่ด้มีการจดัหมวดหมูห่รือมีข้อมลู
เก่ียวกบัวตัถแุสดงให้เห็น แตม่คัคเุทศก์จะเป็นผู้อธิบาย บางชิน้ผู้ เย่ียมชมสามารถร่วมถกหรือร่วมอภิปราย
เก่ียวกบัลกัษณะหรืออายสุมยักบัมคัคเุทศก์ได้อยา่งเปิดกว้าง เพราะบางชิน้สว่นชํารุดแตกหกัไปบ้าง จงึ
พอจะกําหนดอายไุด้เพียงคร่าวๆจากท่ีเห็นเทา่นัน้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 67 : หนึง่ในของสะสม ท่ีเป็นเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ 

ท่ีมา : www.truelife.com 
 
 สิ่งท่ีน่าประทบัใจคือ จิม ทอมป์สนัได้ดําเนินการสร้างบ้านตามขนบไทย คือ มีการดฤูกษ์ยาม
เพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยพระจะดฤูกษ์ดยูามตามโหราศาสตร์โดยใช้วนัเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านโยง
เข้ากบัลคันาราศี วนัท่ี 1กนัยายน ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)เวลา 09.00 น.เป็นวนัและเวลาท่ีเป็นมงคลฤกษ์
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ในการก่อสร้างบ้านของจิม ทอมป์สนัตามโหราศาสตร์ และวนัท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) การ
ก่อสร้างเสร็จสิน้สมบรูณ์อยา่งเป็นทางการ (“การก่อสร้างเรือนไทย”, 2547) 
 และนีย้งัมีจดัตัง้ศาลพระภมูิไว้บริเวณทางเข้าบ้านอีกด้วย  

 
ภาพประกอบท่ี 68 : ศาลพระภมูิ ท่ีพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

นอกจากนีย้งัมีการสาธิตการสาวไหม และจดุแสดงกระบวนการผลติเส้นไหมบริเวณด้านหน้าร้าน
ขายผ้าไหมจิม ทอมป์สนั ซึง่เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

 

 
ภาพประกอบท่ี 69 : การสาธิตการสาวไหม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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ภาพประกอบท่ี 70 : แสดงกระบวกการผลติเส้นไหม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
 2) นิทรรศการหมุนเวียน 
 พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั จะมีส่วนของนิทรรศการหมนุเวียน ท่ีเรียกว่า Art Center 
จะเปิดให้เข้าชมฟรี โดยมีการผดัเปล่ียนนิทรรศการทกุ 4 เดือน เน้นการจดัแสดงผลงานศิลปะ ท่ีมีทัง้ท่ีเชิญ
ศิลปินมาจดัแสดง กับมีศิลปินขอมาจดัแสดงผลงาน โดยท่ีจะมี Art director ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านงาน
ศิลปะ เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผู้พิจารณาในการอนุมตัิให้นําผลงานต่างๆมาจัด
แสดง  
 ตวัอยา่งเช่น 
  2.1) นิทรรศการแคนล่องคะนองลํา เป็นนิทรรศการเก่ียวกบัการแสดงหมอลําและวฒันธรรม
บันเทิงจากแดนอีสาน  คัดสรรโดย กฤติยา กาวีวงศ์, โสมสุดา เป่ียมสัมฤทธ์ิ และภัณฑารักษ์รับเชิญ 
อาทิตย์ มูลสาร และสราวฒุิ สีหาโคตร ศิลปินรับเชิญ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวฒัน์, 
จอห์น คลเูล่ย์(ดีเจพ่อใหญ่) และดีเจมาฟไซ สดุแรงม้า ออกแบบนิทรรศการโดย จิโร่ เอนโดะ จดัแสดงเม่ือ 
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 
 

 
ภาพประกอบท่ี 71 : การแสดงในนิทรรศการแคนลอ่งคะนองลํา 

ท่ีมา : http://www.jimthompsonhouse.com 
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 หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สนั ร่วมกบัจิม ทอมป์สนั ฟาร์ม ริเร่ิมจดันิทรรศการหมอลําเพ่ือมุ่งหวงั
จะให้เป็นโครงการเร่ิมต้นท่ีเป็นการสืบค้นและทบทวนวิวัฒนาการของหมอลําท่ีมีมิติเช่ือมโยงกับ
ประวตัิศาสตร์สงัคมไทยและสะท้อนกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในมิตทิางสงัคม วฒันธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ โดยหลังจากนีนิ้ทรรศการมีแแผนจะสัญจรไปแสดงต่อยังจังหวัดอ่ืนๆในภาคอีสาน อาทิเช่น
จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัอบุลราชธานีโดยความร่วมมือกบัองค์กรท้องถ่ิน และ สถาบนัการศกึษา รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากปราชญ์หมอลําในชุมชนอีสาน ก่อนท่ีจะนําไปติดตัง้เป็นนิทรรศการถาวรท่ีพิพิธภณัฑ์
หมอลํา จิม ทอมป์สนั ฟาร์ม อําเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ในอนาคต 
 ในนิทรรศการครัง้นี ้ประกอบด้วย อปุกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงหมอลํา ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
เช่นเคร่ืองดนตรี กลอนลํา ผลงานภาพถ่าย และวีดีโอ รวมทัง้เสียงดนตรี และ เทป ซีดี และแผ่นเสียง ใน
วิธีการเลา่เร่ือง ได้แบง่หมอลําออกเป็น 3 สว่น ตามประวตัิศาสตร์ของหมอลําและบริบทของสงัคมไทยท่ีได้
อิทธิพลมาจากการสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองในระดับโลก โดยนอกจากนิทรรศการแล้วยังมี
กิจกรรมการเสวนาในประเด็นต่างๆเก่ียวกับหมอลําหลากมิติและบริบทจากนักวิชาการ หมอลํา และ
บคุคลากรด้านหมอลําท่านอ่ืนๆ ทกุเดือน ตลอดช่วงการจดัแสดงนิทรรศการ(“กิจกรรมพิเศษ”, 2547) 
 
 2.1) นิทรรศการ TRANSMISSION เผยให้เห็นเสีย้วหนึ่งของความเป็นไทยก่อนการเป็นรัฐ
ชาติผ่านสายตาของศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปิน ร่วมสมยั 7 ท่าน จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้ตีความงานสะสมของพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ในรูปแบบของ
ตน ผลงานของพวกเขาไมเ่พียงแสดงให้เห็นวา่อดีตจะเป็นแรงบนัดาลใจได้อยา่งไร หากยงัให้เห็นว่าอดีตยงั
สามารถเป็นคําท้าทายได้เช่นกัน เม่ือ “ประเพณี” ไม่ใช่เพียงแค่มรดกตกทอดในเชิงรูปลกัษณ์หรือกลวิธี 
หากคือกระบวนการอนัมีชีวติ ของการตีความและปรับแปลง ซึง่เตมิเตม็ประสบการณ์ความเป็นสมยัใหมใ่ห้
สมบูรณ์ นิทรรศการ TRANSMISSION เสนอแนะว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” มีค่ามากกว่าเป็นได้เพียง
แค่อัตลักษณ์ หากยังเป็นองค์ความรู้ทัง้ในเชิงแนวคิด แก่น และสาระสําคัญอันใช้ได้จริง รวมถึงเป็น
ทรัพยากรให้เราได้ใช้ครุ่นคดิ รู้สกึ และสร้างสรรค์ได้อยา่งไมมี่วนัหมดสิน้   
 



85 
 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 72 : ผลงานศลิปะในนิทรรศการ TRANSMISSION 

ท่ีมา : http://www.jimthompsonhouse.com 
 
 ด้วยงานศิลปะใหม่ๆ ในส่ือต่างๆ หลากหลาย ตัง้แต่งานไม้ งานจิตกรรม ไปจนถึงงานศิลปะ
จดัวางวิดีโอและเสียง นิทรรศการครัง้นี ้จะตัง้คําถามว่ามีการสง่ผ่านองค์ความรู้กนัอย่างไรทัง้ระหว่างผู้คน
และระหว่างกลุม่คน วฒันธรรมสามารถก้าวข้ามพืน้ท่ีและเวลา ได้อย่างไร อะไรคือปัจจยัท่ีทําให้วฒันธรรม
หนึ่งๆ ไม่เคยแปรเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ และเหตใุดวฒันธรรมบางอย่างยงัคงอยู่ ในขณะท่ีอีก
หลายสว่นก็ได้สญูสลายไปกบัการเวลา 
 โดยมีศลิปินท่ีเข้าร่วม ได้แก่ โสเพียพ พิช อลัเบร์ิต โยนาธาน เซต็ยาวนั เดอะ โพรเพลเลอร์ 
กรุ๊ป นิค ชาน สวุิชชา ดษุฎีวนิช สาครินทร์ เครือออ่น และถกล ขาวสะอาด คดัสรรโดยภณัฑารักษ์เดวิด 
เทห์ และผู้ช่วยภณัฑารักษ์แมร่ี ปานสง่า จดัแสดงเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม – 30 สงิหาคม 2557 (“กิจกรรม
พิเศษ”, 2547) 
 3) กิจกรรมการแสดงและงานเสวนา พพิิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั ได้จดัให้มีกิจกรรมการ
แสดง และงานเสวนาเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมไทยด้วย ตวัอยา่งเช่น  

3.1) การแสดงสาธิตการขบัเสภาประกอบการบรรยายเร่ือง “ขนุช้างขนุแผนออกตวั ตอน
ขนุแผนพานางวนัทองหนี” โดย อาจารย์นพคณุ สดุประเสริฐ (อาจารย์คีตศลิป์ไทย วิทยาลยันาฎศลิป์) และ 
อาจารย์วาทิตต์ ดริุยองักูร (หวัหน้างานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล) เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2554 เวลา 14.00-15.30 น.  

3.2) ศิลปินเสวนา “การตีความขุนช้างขุนแผน (ใหม่) ในมุมมองฝร่ัง” ในวันเสาร์ท่ี 25 
มิถนุายน 2554 เวลา14.00-15.00น.  
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 4.2.3.2 งานด้านการคัดเลือกวัตถุ เก็บรักษา ซ่อมแซมและการทาํทะเบียนวัตถุ 
 วตัถท่ีุจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนัเป็นของสะสมของจิม ทอมป์สนั ขัน้ตอน
ของการคดัเลือกวตัถจุึงไม่มี สว่นการเก็บรักษา วตัถตุา่งๆจะถกูจดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ทัง้หมด ยกเว้นชิน้
ท่ีต้องซ่อมแซมจะถกูนําไปยงัส่วนงานซ่อมแซม ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศท่ีทางมลูนิธิติดต่อกัน
โดยส่วนตวั ส่วนการทําทะเบียนต้องดําเนินการอยู่แล้ว เน่ืองจากของสะสมของคุณจิมทุกชิน้จะต้องขึน้
ทะเบียนก่อนนําไปจดัแสดง โดยปัจจบุนัผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในพิพิธภณัฑ์ไม่สามารถให้ข้อมลูในรายละเอียดได้
เน่ืองจาก เป็นขัน้ตอนท่ีดําเนินการในช่วงก่อนการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์  
 
 4.2.3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 คณุนทัธีรา อยู่มงคล (2558 : สมัภาษณ์) กลา่ววา่ กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม 
ทอมป์สนั คือ นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ แตปั่จจบุนัจะเห็นได้วา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีร้อยละ 
90 เป็นชาวตา่งชาติ อาจเน่ืองด้วยเนือ้หาของพิพิธภณัฑ์เป็นบ้านไทยและศิลปวตัถขุองไทย จึงเป็นท่ีสนใจ
ของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ส่วนคนไทยท่ีมาเย่ียมชม ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนกัศึกษาศิลปะ ดีไซเนอร์    
ท่ีรู้จกัคณุจิม ทอมป์สนั จากผ้าไหมจิม ทอมป์สนั  
 
 4.2.3.4 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้  
 ช่องท่างการเผยแพร่ความรู้หลักๆก็คือท่ีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์นําชมและให้ข้อมูล 
นอกจากนี ้ยงัมีข้อมูลท่ีเผยแพร่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์ และข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง        
เฟสบคุด้วย 
 
 4.2.3.5 การรักษาความปลอดภยั 
 การรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั มีมาตรฐานเช่นเดียวกับท่ี
อ่ืนๆ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัซึง่จะประจําอยูต่รงทางเข้า ภายนอกบ้าน และภายในบ้าน เพ่ือ
คอยดแูลความปลอดภยัแก่ทรัพย์สินและผู้ เย่ียมชม จะมีอยู่ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน มีกล้องวงจร
ปิด มีถังดับเพลิง และมีกฎเพ่ือความปลอดภัย เช่น การให้ฝากสมัภาระไว้ในตู้ เก็บของก่อนการเข้าชม
ภายในพิพิธภณัฑ์ และการห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภณัฑ์ 
 
 4.2.3.6 อาคารสถานที่  
 ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า จดุเด่นของพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนัก็คือลกัษณะของ
ตัวอาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ล้อมรอบด้วยพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประทับไทยเขียวขจีและร่มร่ืน 
พิพิธภณัฑ์จงึดงึดดูนกัท่องเท่ียวเข้ามาชมอยา่งไมข่าดสาย 
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 ตัวอาคารเรือนไทยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2539 จากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ลกัษณะบ้านไทยจิม ทอมป์สนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มี 2 ชัน้ 
โดยแรกเร่ิมนัน้ จิม ทอมป์สนัสงัเกตเห็นว่าบ้านไทยโบราณท่ีสวยงามหลายหลงัยงัคงอยู่ในสภาพดีเย่ียม 
แม้จะเก่าแก่นับร้อยปีหรือเก่ากว่านัน้อีก เขาจึงตัดสินใจซือ้เรือนเก่าหลายหลังได้มาจากท่ีต่างๆกันทั่ว
ประเทศ จํานวน 6 หลงั และขนย้ายมายงัท่ีตัง้ปัจจบุนั และนํามาประกอบเป็นเรือนหมูห่ลงัใหญ่  บางหลงัก็
ใช้ชิน้สว่นทกุชิน้ และ บางหลงัก็เลือกมาใช้เฉพาะบางชิน้ (“การก่อสร้างเรือนไทย”, 2547)  
  

 
ภาพประกอบท่ี 73 : พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : http://www.artbangkok.com/?p=3287 
 
 ด้วยบรรยากาศท่ีร่มร่ืนและตวับ้านท่ีเป็นบ้านไม้ทรงไทย ทําให้ผู้ เย่ียมชมรู้สกึผ่อนคลายขณะ
เดินชมพิพิธภณัฑ์ ทัง้ยงัสมัผสัได้ถึงความรักความผูกพนัท่ีจิม ทอมป์สนัมีต่อประเทศไทยและวฒันธรรม
ไทย และด้วยการจดัวางวตัถตุ่างๆในพิพิธภณัฑ์ท่ีเอือ้ต่อการเดินชมเป็นหมู่คณะ ในขณะท่ียงัคงลกัษณะ
เดิมให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในบ้านเรือนไทยหลงันีข้องจิม ทอมป์สนั ก็ทําให้พิพิธภณัฑ์ดมีูชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ
หรือดรูกร้าง  
 
 4.2.3.7 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐาน เช่น สุขา พืน้ท่ีนั่งพักผ่อน แต่ก็ยังมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆเพิ่มเตมิ ได้แก่ 

1) ลานจอดรถ  แม้ลานจอดรถจะไม่ได้อยู่ภายในตัวพิพิธภัณฑ์ แต่ก็ไม่หากจากพิพิธภัณฑ์ 
สามารถจอดรถแล้วเดินมายงัพิพิธภณัฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สว่นพืน้ท่ีด้านหน้าก็มีบริเวณ
สําหรับรับ-สง่ ผู้ โดยสาร  

2) ร้านอาหาร ซึง่เปิดไว้รับรองนกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์และอยากชิมอาหารไทย ร้าน
ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์ 
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ภาพประกอบท่ี 74 : ร้านอาหารภายในพพิิธภณัฑ์ 

ท่ีมา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tui14&month=10-
2014&date=15&group=17&gblog=87 

 
3) ห้องสมดุ เปิดให้เข้าฟรี แตห่ากจะยืมหนงัสือต้องสมคัรสมาชิก 

 
ภาพประกอบท่ี 75 : ห้องสมดุของพิพธิภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

4) ร้านขายของท่ีระลกึ 
5) ร้านผ้าไหม จิม ทอมป์สนั 
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ภาพประกอบท่ี 76 : ร้านขายผ้าไหมจิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

6) รถรับ-สง่ไป ระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัปากซอย ซึง่ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้า  

 
ภาพประกอบท่ี 77 : รถรับ-สง่ของพพิิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

7) พืน้ท่ีสบูบหุร่ี พิพิธภณัฑ์มีพืน้ท่ีสบูบหุร่ี อยูบ่ริเวณทางเข้าพิพิธภณัฑ์ 
8) ตู้ เก็บของและชัน้วางรองเท้า 

 
พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีน่าสนใจมาก 

สิ่งท่ีผู้ วิจัยคิดว่าปัจจัยท่ีทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งนีป้ระสบความสําเร็จ ก็มาจากจุดเด่น 4 ประการ ได้แก่ 1) 
อาคารเป็นเรือนไทย เป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 2) ทําเล
ท่ีตัง้ ตัง้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 3) เน้นการให้บริการเป็นเลิศ ดังจะเห็นว่า มีการบริหารจัดการท่ีเน้นการ
ให้บริการ เช่น การจดัให้มีมคัคเุทศก์นําชมถึง 4 ภาษา จดัแบง่การนําชมเป็นรอบๆ มคัคเุทศก์แตง่กายด้วย
ผ้าไหม ยิม้แย้มแจ่มใส มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าชมด้านต่างๆ เช่น บริการรถรับ-ส่ง แม้ว่า
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ระยะทางระหว่างปากซอยถึงพิพิธภณัฑ์นัน้ไม่ไกล สามารถเดินเท้าได้ แต่ก็จดัให้มีบริการรถรับ-ส่ง มีพืน้ท่ี
นัง่พกัผ่อนภายใต้บรรยากาศร่มร่ืน 4) การใช้แบรนด์หรือโลโก้ท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ ซึ่งมีผลพลอยได้มา
จากแบรนด์ผ้าไหมจิม ทอมป์สนั ซึง่เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  

ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์กลา่ววา่พิพิธภณัฑ์แห่งนีไ้ม่ได้ซือ้ส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์แตอ่ย่างใดเลย มนั
เป็นเพราะผู้คนท่ีมาแล้วก็บอกต่อๆกันไป หรือได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ท่องเท่ียว ในหนงัสือและคู่มือ
ท่องเท่ียว ด้วยภาพท่ีเป็นบ้านทรงไทยท่ีสวยงามและร่มร่ืน ประกอบกับทําเลท่ีตัง้อยู่ในย่านนกัท่องเท่ียว 
เดินทางไปไม่ยากลําบาก จึงเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างมาก พิพิธภณัฑ์นีจ้ึงยงัคงเป็น
แหลง่เรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมไทยอย่างตอ่เน่ืองยาวนานสมดงัเจตนารมณ์ของคณุจิม ทอมป์สนั เจ้าของ
บ้าน 
 
4.3 การวิเคราะห์ตวัแบบ (Model) พพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย  
 ผู้ วิจัยได้นําเอาผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่           
มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน มาวิเคราะห์และจัดทําเป็นตัวแบบ (Model) 
พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย ทัง้นี ้ตวัแบบท่ีได้จดัทําขึน้นีเ้ป็นเพียงแนวทางท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์จากจดุเดน่และ
ข้อดีของพิพิธภัณฑ์ทัง้ 2 แห่งข้างต้น เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย           
เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก ผู้ ท่ีจะตวัแบบนีไ้ปใช้ประโยชน์กบัการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์แห่งอ่ืนๆก็สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม  
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4.3.1 ปรัชญา และพันธกจิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- Play+learn = เพลนิ เป็นหวัใจสําคญั มีจดุมุง่หมายในการปฏิรูปพิพธิภณัฑ์
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นําเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์และสนกุสนาน 
โดยใช้กิจกรรมตา่งๆเป็นตวัขบัเคลื่อนสําคญั 
- จดัตัง้พิพธิภณัฑ์แนวใหม ่หรือ discovery museum ให้เป็นพพิิธภณัฑ์
ต้นแบบ และเผยแพร่ สนบัสนนุแนวคดิวิธีการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์แนว
นีใ้ห้แก่พิพธิภณัฑ์ทัว่ประเทศ 

- พฒันาองค์ความรู้ด้านประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวติ คา่นิยม คตคิวาม
เชื่อตา่งๆ นําเสนอผา่นนิทรรศการ 

- ดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของจิม ทอมป์สนั คือ มุ่งธํารงรักษาและอนุรักษ์
มรดกทางศลิปวฒันธรรมของไทย 
-เผยแพร่มรดกทางศลิปวฒันธรรมไทยผา่นพิพิธภณัฑ์ 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
- เพื่อให้อาคารเรือนไทย 9 หมู ่ธ ทลูกระหมอ่มแก้ว เป็นสญัลกัษณ์ของความตระหนกัในวฒันธรรมไทย และเป็นแหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาไทย 9 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาษาและวรรณกรรมไทย การศกึษาไทย สถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ศลิปกรรมและหตัถกรรมไทย แพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย อาหารไทย 
การละเลน่และกีฬาไทย และภมูิปัญญาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 

- จดัตัง้และพฒันาพิพธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยให้เป็นไปในแนว discovery museum เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมมีความสนกุสนานเพลดิเพลนิไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ด้วย
ตวัเอง พิพธิภณัฑ์แนวใหมน่ี ้จะเป็นสว่นหนึง่ที่จะสนบัสนนุสงัคมไทยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืน ผู้คนจะมองพพิิธภณัฑ์ในมมุมองใหม ่ที่ไมใ่ช่เพียงแคม่า
เดนิอา่นบอร์ดนิทรรศการและชมวตัถ ุแตจ่ะเป็นการเรียนรู้อยา่งสนกุสนาน และมาแล้วมาอีกได้อยา่งไมรู่้เบื่อ 

- รวบรวมและพฒันาองค์ความรู้ด้านภมูิปัญญาไทย 9 ด้าน เพื่อเผยแพร่ในนิทรรศการ โดยหนึ่งในภมูิปัญญา 9 ด้านที่จะต้องนําเสนออยู่ในนิทรรศการถาวร 
คือ ภมูิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมไทย ด้วยตวัอาคารคือเนือ้หาอยูแ่ล้วในตวัของมนัเอง 
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4.3.2 การประยุกต์ใช้หลักการตลาด 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- ในการจดัทํานิทรรศการหมนุเวียน มิวเซียมสยามไม่ได้มุ่งที่จะนําเสนอเนือ้หา
หรือสื่อสารเนือ้หาไปยังผู้ เยี่ยมชมเท่านัน้ หากแต่ว่าพิจารณาว่าผู้ เยี่ยมชม
ต้องการจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ เยี่ยมชมก่อน 
จากนัน้มิวเซียมสยามจึงลงมือจัดทํานิทรรศการ และพยายามทําเนือ้หาและ
รูปแบบการนําเสนอที่ดงึดดูใจผู้ เยี่ยมชม เช่น นําประเดน็ที่กําลงัเป็นกระแสสงัคม
ในขณะนัน้มาจดันิทรรศการ เป็นต้น พร้อมๆกบัการทําให้ผู้ เยี่ยมชมสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ด้วยตวัเองในพิพิธภณัฑ์ รวมถึงการปรับปรุง
กลยทุธ์ทางการตลาด   มิวเซียมสยามก็ดําเนินการอย่างตอ่เนื่อง มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT) ของพิพิธภณัฑ์ทกุปี ก่อนจะนําไปปรับแผนการดําเนินงาน
ในปีตอ่ๆไป 
- การใช้แบรนด์หรือโลโก้ คนกบแดง เพื่อให้เป็นที่จดจําและเสริมคุณค่าให้กับ
พิพิธภณัฑ์ 
- การสง่เสริมการขาย จดัโปรโมชัน่ Muse Pass ตัว๋เดียว 199 บาท เที่ยวฟรี 20 
พิพิธภณัฑ์ เป็นต้น  
- การประชาสมัพนัธ์ มิวเซียมสยามมีการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง และถือ
เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อให้เกิดผู้ เยี่ยมชมหน้าใหม่ และผู้ เยี่ยมชมหน้าเก่าที่
มาแล้วมาอีก การประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ดําเนินการทัง้ในรูปแบบ
ประชาสมัพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ นิตยสาร โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุค 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม รวมทัง้การจดักิจกรรมนอกสถานที่ เช่น Muse Mobile ที่

- การใช้แบรนด์ หรือ โลโก้ จิม ทอมป์สนั พิพิธภณัฑ์ได้ผลพลอยได้จากแบ
รนด์ผ้าไหม จิม ทอมป์สนั เพราะเมื่อคนรู้จกัผ้าไหม ก็อยากรู้วา่จิม ทอมป์สนั
เป็นใครก็ต้องการมาชมพิพิธภณัฑ์  
- การประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ไม่ได้ซือ้สื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ แต่ว่าสื่อต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ท่องเที่ยว นิตยสาร
ท่องเที่ยว มาเก็บข้อมลูไปลง พิพิธภณัฑ์จึงได้รับการประชาสมัพนัธ์ไปด้วย
ในตวั ชาวตา่งชาตกิ็แนะนํากนัปากตอ่ปาก หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ท่องเที่ยว
วา่เป็นอีกหนึง่สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวในประเทศไทยควรมา  
- เน้นการสร้างความประทบัใจในบริการ ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์เน้นยํา้ว่าการ
ให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคญัที่สดุ จึงเห็นได้ว่ามคัคเุทศก์ที่นี่ จะ
แต่งตวัสวยงามด้วยผ้าไทย แต่งหน้าทําผมสวยงาม หน้าตายิม้แย้มแจ่มใส
และเป็นมิตร ทําให้บรรยากาศของการเยี่ยมชมเป็นไปอยา่งรื่นรม ผอ่นคลาย 
การนําชมก็อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาต่างๆ เช่น 
องักฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่ น และไทย 
- จุดขายคือความเป็นไทย สิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจที่มาเยี่ยมชมที่นี่ ก็คือ
ความเป็นไทย จากการสมัภาษณ์นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนหนึ่งไม่รู้จกั
จิม ทอมป์สนั แตม่าเนื่องจากเห็นว่าเป็นบ้านทรงไทย มีความร่มรื่นสวยงาม 
และมีศิลปวัตถุที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสเลือกซือ้ผ้าไหมไทย 
รวมทัง้รับประทานอาหารไทย ที่มีร้านค้าเปิดให้บริการภายในบริเวณ
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มีรถเคลื่อนที่นํานิทรรศการไปจัดแสดงยงัส่วนภูมิภาค สิ่งที่น่าสนใจที่มิวเซียม
สยามทําคือ การพยายามสร้างกระแสการเที่ยวพพิธิภณัฑ์หรือแหลง่เรียนรู้ให้เกิด
ในหมูเ่ยาวชนคนรุ่นใหม ่และพยายามทําให้การเที่ยวพิพิธภณัฑ์ไมใ่ช่เรื่องน่าเบื่อ 
ดังเห็นได้จากการผสมผสานกิจกรรมต่างๆเข้ากับการนําเสนอเนือ้หาใน
นิทรรศการ เช่น การจดัมินิคอนเสริ์ต การจดักิจกรรมขดุค้นโบราณวตัถ ุเป็นต้น  

พิพิธภณัฑ์ โดยที่ความเป็นไทยที่ถกูนําเสนอผ่านพิพิธภณัฑ์ เป็นความเป็น
ไทยผา่นมมุมองของชาวตา่งชาตหิรือจิม ทอมป์สนั    ผู้ เป็นเจ้าของบ้าน ที่รัก
และประทับใจในความเป็นไทยอย่างมาก ดงันัน้ พิพิธภัณฑ์จึงสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวชาติที่มาเยี่ยมชมได้มากเช่นเดียวกัน  
นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนัยงัเปิดให้เช่าสถานที่เพื่อจดังาน
มงคล งานเลีย้ง รวมทัง้ถ่ายพรีเว็ดดิง้ด้วย ซึง่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสถานที่
และหารายได้ในการบํารุงพิพิธภณัฑ์เพิ่มอีกทางหนึง่ด้วย 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
- ก่อนที่จะกําหนดประเดน็เนือ้หาและรูปแบบของนิทรรศการ ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ที่คาดว่าจะเป็นผู้ เยี่ยมชมในเบือ้งต้นก่อนวา่เขาต้องการเรียนรู้
เรื่องอะไร ในลกัษณะใด หากเปรียบผลงานนิทรรศการว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่ขาย ก็ต้องมีการสํารวจความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลกูค้าก่อน
นัน่เอง ดงัที่ คณุสขุมุาล อดุมศิลป์ (2558 : สมัภาษณ์) ผู้บริหารของมิวเซียมสยามกล่าวว่า การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์เป็นเรื่องง่าย เพียงแคม่ีเงิน และกําลงัคน แต่
การที่จะทําให้มีผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่องนัน้ ทําได้ยาก และเป็นสิง่ที่สําคญั ในประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์อยูจ่ํานวนมาก แตค่นมาเยี่ยมชมน้อยมาก 
มนัจงึเป็นโจทย์ที่ผู้จะจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ต้องคดิมาตัง้แตแ่รกเริ่มเลยวา่ จะทําอยา่งไรให้เมื่อก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ไปแล้ว มีคนมาเยี่ยมชมอยา่งตอ่เนื่องและประทบัใจ
ถึงขัน้ที่ว่าเขามาแล้วและอยากมาอีก และมีผู้ เยี่ยมชมหน้าใหม่เข้ามาชมมากขึน้  สว่นสําคญัสว่นหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีก็คือ กลุม่เป้าหมายที่เราต้องการให้
เขามาเป็นใคร เขาต้องการรู้เรื่องอะไร ในลกัษณะใด การดําเนินงานก็อาจจะง่ายขึน้   

- การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ เป็นสว่นหนึง่ที่ควรจะมีเพื่อให้เป็นสญัลกัษณ์ที่คนจดจําและสร้างความน่าเชื่อถือ   
- การประชาสมัพนัธ์ เป็นส่วนสําคญัที่ทําให้ผู้คนรู้ว่ามีพิพิธภณัฑ์นีอ้ยู่ มีเนือ้หาที่น่าสนใจและมีกิจกรรมที่เขาสามารถเข้ามาร่วมได้ การประชาสมัพนัธ์ทําได้
หลายช่องทาง แตจ่ะเน้นช่องทางใดก็ขึน้อยู่กบักลุม่เป้าหมายที่เราต้องการจะเข้าถึงและให้เขามา เช่น หากเป็นกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหมแ่ละวยัทํางาน อาจเน้น
โซเชียลเน็ตเวิร์ค และจดักิจกรรมบนัเทิงไปพร้อมๆกบัการนําเสนอเนือ้หานิทรรศการ หากเป็นกลุม่นกัท่องเที่ยวตา่งชาตกิ็ต้องเน้นไปที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวสําหรับ
ตา่งชาติและนิตยสารท่องเที่ยว หรือแผนที่ท่องเที่ยวของ ททท เป็นต้น ในระยะแรกๆควรมีการซือ้สื่อเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้มาก สิ่งที่ควรมีอย่างยิ่งคือเว็บไซต์
ของพิพิธภณัฑ์เพื่อให้ผู้ ที่จะมาชมพิพิธภณัฑ์ได้สืบค้นข้อมลูก่อนมา เช่น พิพิธภณัฑ์ตัง้อยูท่ี่ไหน มีเนือ้หาเกี่ยวกบัอะไรบ้าง เดนิทางอยา่งไร เวลาเปิด-ปิด ราคา
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บตัรเข้าชม เป็นต้น  
-  การสง่เสริมการขาย การจดักิจกรรมกระตุ้นและสง่เสริมให้มีผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์มากขึน้เป็นสิง่ที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มจํานวนผู้ เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ให้มากขึน้ 
- การสร้างความประทบัใจในบริการ เราอาจกล่าวได้ว่า พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งให้บริการความรู้ ดงันัน้ ในการบริการความรู้ก็ควรสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้
เยี่ยมชมในด้านตา่งๆ เช่น สิง่อํานวยความสะดวก การมีจิตใจรักการบริการของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

- จดุขาย หากเปรียบเทียบกบัพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนัแล้ว อาคารเรือนไทย 9 หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว ที่เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย ก็มี
จดุเดน่ไมแ่พ้กนั รวมทัง้เรามีจดุเดน่ที่เป็นเรือนไทยที่สวยงาม ถกูต้องตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ผลงานออกแบบโดยศิลปินแห่งชาต ิตวัอาคารจงึเป็นเนือ้หา
ของพิพิธภณัฑ์โดยตวัของมนัเอง ก็น่าจะเป็นจดุขายหนึ่งที่ทําให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ หากปรับปรุงด้านความร่มรื่นของสถานที่ ทําให้รู้สกึวา่เป็น
เรือนไทยที่มีชีวิตชีวาก็น่าจะสร้างความประทบัใจได้ไมน่้อย  
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4.3.3 แนวทางการปรับปรุงพพิธิภณัฑ์ 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- ตวัอาคารของมิวเซียมสยามเป็นอาคารเก่าที่เคยเป็นกระทรวงพาณิชย์เดมิ เป็นอาคาร
อนรุักษ์ ดงันัน้การจะปรับเปลี่ยนตวัอาคารในการจดัตัง้นิทรรศการคอ่นข้างทําได้ยาก 
การปรับปรุงพฒันาของมิวเซยีมสยามที่จะดําเนินการตอ่ไปในอนาคตคือ ปรับปรุงภายใน
อาคารให้เหมาะสําหรับการตดิตัง้สื่อมลัตมิีเดียสําหรับนิทรรศการ เพื่อให้สามารถรือ้ถอน
นิทรรศการภายหลงัได้โดยที่ไมท่ําลายตวัอาคาร  
- การปรับปรุงด้านเนือ้หา มิวเซียมสยามดําเนินการอยา่งตอ่เนื่องไมห่ยดุยัง้ ด้วยเป็นหนึง่
ในพนัธกิจของพิพิธภณัฑ์ ซึง่รวมไปถึงการจดัให้มีสว่นของการจดัแสดงโบราณวตัถทุี่ขดุ
ค้นได้จากบริเวณพพิิธภณัฑ์และบริเวณโดยรอบ 
- ใช้การประเมนิสถานการณ์ (SWOT) เพื่อช่วยในการวางแผนเพื่อพฒันาปรับปรุง 
 

- ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้นว่าพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนัมีพืน้ที่ที่จํากดัไม่
สามารถขยายได้อีก ดังนัน้ ส่วนที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยเน้นในการปรับปรุง
พฒันา คือ สว่นของการให้บริการ เช่น การเพิ่มมคัคเุทศก์นําชมอีก 1 ภาษา คือ 
ภาษาเกาหลี 
 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
- จากการพิจารณาแนวทางการพฒันาปรับปรุงพิพิธภณัฑ์มิวเซียมสยามและพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนัข้างต้น ก็พบว่า ส่วนที่พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยสามารถ
ปรับปรุงพฒันาในแนวทางที่เหมาะสมคือ การพฒันาปรับปรุงตวัอาคารให้เหมาะสําหรับการเดินชม การจดัแบ่งส่วนห้องต่างๆให้เหมาะสมกบัเนือ้หาที่จะจดัแสดง การ
ปรับปรุงห้องให้เหมาะสําหรับตดิตัง้สื่อมลัติมีเดีย ระบบไฟ รวมทัง้ปรับปรุงห้องที่จะใช้เพื่อจดัเก็บวตัถพุิพิธภณัฑ์ให้มีอณุหภมูิเหมาะสมและปลอดภยัสําหรับโบราณวตัถ ุ
ปรับปรุงพฒันาสว่นที่เป็นสิง่อํานวยความสะดวกของผู้ เยี่ยมชม เช่น  สขุา ที่นัง่พกัผอ่น ที่ฝากกระเป๋าและชัน้วางรองเท้า การตดิเครื่องปรับอากาศหรือพดัลม จดุตดิกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น 

- การพฒันาปรับปรุงด้านการให้บริการ เช่น จํานวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ  พฒันาเทคนิคการสร้างความประทบัในการให้บริการ  
- การพฒันาปรับปรุงด้านเนือ้หาพิพิธภณัฑ์ เช่น การพฒันาองค์ความรู้ภมูิปัญญาไทยในแตล่ะด้าน แล้วนํามาจดัเป็นนิทรรศการถาวร หรือหมนุเวียนไปในแตล่ะด้าน เป็น
ต้น  
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- ใช้การประเมินสถานการณ์ (SWOT) เพื่อช่วยในการวางแผนเพื่อพฒันาปรับปรุง 
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4.3.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- มิวเซยีมสยามแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยเน้นที่การพฒันา
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ สนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน
แหลง่เรียนรู้ เช่น พิพธิภณัฑ์ พฒันาต้นแบบพิพิธภณัฑ์แนว discovery 
museum และเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ในแนวใหม่
ดงักลา่วนีร้วมทัง้การให้ความรู้ด้านการอนรุักษ์วตัถพุิพธิภณัฑ์ 

- พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม  ทอมป์สันมุ่ งมั่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒ นธรรม ไทย  ด้ านต่ างๆ  เช่น  สถาปัตยกรรมไทย  ศิลปวัตถ ุ
ศลิปะการแสดง เป็นต้น  

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
-  พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย ได้รับการก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภมูิปัญญาไทยทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ภาษาและวรรณกรรมไทย ภมูิ
ปัญญาการศกึษาไทย สถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ศลิปกรรมและหตัถกรรมไทย เกษตรกรรมไทย แพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย อาหารไทย การละเลน่
และกีฬาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และยงัเป็นสถานที่จดักิจกรรมทางศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย และห้องสมดุภมูิปัญญาไทยด้วย   
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4.3 เนือ้หาและการออกแบบ 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
นิทรรศการถาวร 
- เนือ้หาเกี่ยวกับความเป็นไทยในเชิงลึก ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นําเสนอเป็น
เรื่องราวผ่านตัวละคร 7 ตัว สอดแทรกความตลกขบขันในบางช่วงตอน เน้นให้  
ผู้ เยี่ยมชมเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิ  
- มีการตัง้ประเดน็คําถามในแตล่ะห้องเพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมครุ่นคดิตาม สนใจให้รู้และ
เข้าไปหาคําตอบในนิทรรศการด้วยตนเอง โดยนิทรรศการจะไมย่ดัเยียดความคดิ 
แตจ่ะกระตุ้นให้ผู้ เยี่ยมชมคดิและได้คําตอบด้วยตนเองผา่นการเรียนรู้ 
- การนําเสนอเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) โดยใช้ประสาท
สมัผัสทัง้ห้าในการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดียของนิทรรศการ  
ผู้ เยี่ยมชมจงึเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ สื่อมลัตมิีเดีย
ที่ใช้มีความหลากหลาย เช่น ภาพยนตร์สัน้ เกมส์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ของเล่น 
ฯลฯ พิพิธภัณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ ชมสามารถเล่นและสัมผัสวัตถุในพิพิธภัณฑ์ได้ 
ถ่ายรูปได้ และใช้เวลาอยู่ในพิพิธภณัฑ์ได้ไม่จํากดัชัว่โมง ในประเด็นนีพ้ิพิธภณัฑ์ก็
ต้องเตรียมพร้อมรองรับในกรณีที่มีสื่อบางอยา่งชํารุดเสียหาย  
นิทรรศการหมนุเวียน 
- เนือ้หาจะเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยทัง้ในอดีตและ  
ร่วมสมยั บางหวัข้อจะอยู่ในกระแสสงัคม การจดันิทรรศการเฉพาะเรื่องดําเนินการ
โดยภัณฑารักษ์ แต่จะมีการเชิญผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนัน้ๆมาเป็นที่ปรึกษา 
สําหรับวตัถทุี่จดัแสดงก็มีทัง้มิวเซียมสยามซือ้หามาเอง รับบริจาค ขดุค้นพบ และ

นิทรรศการถาวร 
- ไม่มีการใช้สื่อมลัติมีเดีย จดัแสดงเฉพาะศิลปวตัถทุี่เป็นของสะสมของจิม ทอมป์
สนั 
- ใช้ตวัอาคารหรือตวับ้านเป็นแหลง่เรียนรู้ 
-มีเนือ้หาเกี่ยวกบัผ้าไหมเล็กน้อย เช่น ที่มาของเส้นไหม กรรมวิธีการผลิตเส้นไหม 
การสาวไหม เป็นต้น 
นิทรรศการหมนุเวียน 
-เนือ้หาเกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมไทยและอาเซียนที่หลากหลาย ไม่จํากัดประเภท 
รูปแบบและหัวข้อนําเสนอ แต่จะมีผู้ เชี่ยวชาญด้านศิลปะเป็นภัณฑารักษ์ในการ
คดัเลือกผลงาน และจดัรูปแบบการแสดงผลงาน 
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ยืมมาจากที่ตา่งๆ บางครัง้ก็ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆในการจดันิทรรศการ  
-รูปแบบกิจกรรมจะผสมผสานกับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จะไม่มีเพียงบอร์ด
นิทรรศการหรือเนือ้หาในนิทรรศการเท่านัน้ เช่น มีมินิคอนเสิร์ต การเสวนา การ
แสดงตา่งๆ ร้านค้า เป็นต้น 
นิทรรศการเคลือ่นที ่
-นําเอาเนือ้หาของนิทรรศการถาวรมาย่อส่วนแล้วนําไปจดัแสดงในภมูิภาคต่างๆ 
เพิ่มเติมเนือ้หาศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่นนัน้ๆลงไป เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมในท้องถิ่น
นัน้ๆเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน พร้อมทัง้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ตา่งๆให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
นิทรรศการพิเศษ 
- จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเนือ้หาและงบประมาณ แต่ไม่มีพืน้ที่
และไมไ่มผู่้ เชี่ยวชาญในการจดันิทรรศการ เช่น UN, สสส. เป็นต้น 

 
ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 

-  ควรมีการใช้สื่อมลัตมิีเดีย เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ เกิดการเรียนรู้อยา่งสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการที่เหมาะที่จะใช้ในพิพิธภณัฑ์ปัจจบุนั เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ 
- เนือ้หาของพิพิธภณัฑ์ แน่นอนว่าย่อมต้องเกี่ยวข้องกบัภมูิปัญญาไทย หากไม่สามารถจดันํานิทรรศการเพื่อนําเสนอทัง้ 9 ภมูิปัญญาได้ในคราวเดียว สามารถใช้วิธีจดั
แสดงเป็นนิทรรศการหมนุเวียน โดยสามารถจดัร่วมกบัหน่วยงานหรือพิพิธภณัฑ์เฉพาะทางอื่นๆได้ เช่น หากจดันิทรรศการเกี่ยวกบัผ้า อาจเชิญกรมหม่อนไหมมาร่วม
จดั หากจดันิทรรศการเกี่ยวกบัสมนุไพรไทยและการแพทย์แผนไทย อาจประสานงานเชิญพิพิธภณัฑ์เจ้าพระยาอภยัภเูบศรและสมาคมแพทย์แผนไทยมาร่วม เป็นต้น 
โดยที่ตวัอาคารเรือนไทยก็สามารถนําเสนอเนือ้หาด้านสถาปัตยกรรมไทยอยู่แล้ว อาจเพิ่มป้ายหรือวีดิทศัน์เกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัผู้
เยี่ยมชมง่ายขึน้ เป็นต้น  
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4.3.6 วัตถุที่ใช้ในการจัดแสดง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- มิวเซยีมสยามรวบรวมวตัถทุี่ใช้ในการจดัแสดงด้วยวธิีการตา่งๆ ได้แก่  
1)การรบับริจาค เมื่อมีผู้ มีความประสงค์จะบริจาควตัถ ุมิวเซียมสยามจะรับไว้ทัง้หมด 
เนื่องจากหวัข้อที่จดัแสดงมีความหลากหลาย อาจจะจําเป็นต้องใช้วตัถตุา่งๆเหลา่นัน้ใน
อนาคต จงึรับไว้ทัง้หมด 
2)การยืม ในการจดันิทรรศการหมนุเวียน หลายครัง้มิวเซียมสยามไมม่ีวตัถทุี่จําเป็นต้องใช้ ก็
ใช้วิธียืมจากหน่วยงานหรือบคุคล โดยมีการจดัทําบนัทกึรายละเอียดของวตัถตุามหลกัการ
ทางโบราณคดี และจดัทําประกนัวตัถกุบับริษัทประภยั เผื่อไว้ในกรณีวตัถถุกูขโมยหรือเกิด
อคัคีภยัหรือภยัธรรมชาต ิ
3)การซื้อหา มวิเซียมสยามดําเนินการจดัซือ้วตัถบุางอยา่งเพื่อจดัแสดงโดยเฉพาะ 
4)การขดุคน้ มวิเซียมสยามมีพืน้ที่ในการขดุค้น ดงันัน้ เมื่อขดุพบวตัถไุด้ก็จะนํามาซอ่มแซม
และเก็บไว้ในพิพิธภณัฑ์ 
 

 

- พิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ใช้วตัถทุี่เป็นของสะสมของจิม 
ทอมป์สนัเท่านัน้ ซึ่งได้ขึน้ทะเบียนเป็นวตัถุพิพิธภัณฑ์เรียบร้อย
แล้ว  

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
-  วตัถทุี่จะนํามาจดัแสดงสามารถใช้วธิีการตา่งๆได้ เช่น  การรบับริจาค สามารถประกาศรับบริจาควตัถภุมูิปัญญาจากบคุลากร ศษิย์เก่าหรือบคุคลทัว่ไป การยืม 

สามารถใช้วิธียืมวตัถมุาจดัแสดงได้ ไม่จําเป็นต้องซือ้หาทัง้หมด แตค่วรทําบนัทึกรายละเอียดของวตัถแุละทําประกนัวตัถเุผื่อกรณีวตัถชุํารุดหรือเสียหาย การ
ซื้อหา วตัถบุางอย่างพิพิธภณัฑ์ซือ้หามาไว้แล้วสามารถนํามาใช้จดัแสดงได้ เช่น ตุ๊กตาดินเผาการละเล่นไทย หรือซือ้หามาเพิ่ม เช่น ผ้าทอของท้องถิ่นต่างๆ 
เป็นต้น การสร้างสรรค์ เช่น ของเลน่โบราณบางชิน้สามารถประดษิฐ์ขึน้เองได้ เช่น ตะแลบ็แก๊บ  
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4.3.7 กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- เดก็และเยาวชน วยัรุ่น วยัทํางาน - นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาตแิละชาวไทย 

  
ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 

-  พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยสามารถมีกลุม่เป้าหมายได้ทัง้ที่เป็นเด็กและเยาวชน วยัรุ่น เนื่องจากตวัพิพิธภณัฑ์ตัง้อยูใ่นพืน้ที่ของสถานศกึษา รวมทัง้สามารถ
มีกลุ่มเป้าหมายรองที่เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจงัหวดันครนายก พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยสามารถเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของ
นครนายกได้  
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4.3.8 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- นิทรรศการ 
-เว็บไซต์ของพพิิธภณัฑ์ 
-โซเชียลเน็ตเวริ์ค เช่น เฟสบคุ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
-จลุสาร 
-พิพิธภณัฑ์เสมือน (Visual Museum) 

- นิทรรศการ 
-เว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์ 
-โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบคุ 
  

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้หลกัๆที่ควรมี ได้แก่ 

- นิทรรศการ 
- เว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์ 
- โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
สว่นจลุสารและพิพิธภณัฑ์เสมือนสามารถดําเนินการพฒันาให้มีขึน้ภายหลงัได้ 
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4.3.9 การรักษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ภายนอกและภายในพิพิธภณัฑ์  
-กล้องวงจรปิด 
-ถงัดบัเพลงิ 
 

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ทัง้ภายนอกและภายในพิพิธภณัฑ์ 
-กล้องวงจรปิด 
-ถงัดบัเพลงิ 
-จดุรับฝากกระเป๋า 
-นโยบายไมอ่นญุาตให้ถ่ายภาพภายในพิพิธภณัฑ์ 
 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
การรักษาความปลอดภยัภายพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยหลกัๆที่ควรมี ได้แก่  
-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ควรเพิ่มให้มีภายในพิพิธภณัฑ์ด้วย 
-กล้องวงจรปิด ครอบคลมุทกุจดุทัง้ภายนอกและภายในพิพิธภณัฑ์และห้องตา่งๆ 
-ถงัดบัเพลงิ 
-จดุรับฝากกระเป๋า 
-นโยบายห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในพิพิธภณัฑ์ 
เป็นต้น 
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4.3.10 สิ่งอาํนวยความสะดวก 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
-ห้องสขุา 
-รถรับ-สง่ ระหวา่งพิพธิภณัฑ์ไปยงัสถานีรถไฟฟ้า (ให้บริการเฉพาะช่วงที่มี
กิจกรรม)  
-ร้านอาหารและร้านกาแฟ 
-ที่จอดรถ (คดิคา่บริการรายชัว่โมง) 
-ห้องสมดุ 
-ร้านขายของที่ระลกึ 
-พืน้ที่นัง่พกัผอ่น 

-ห้องสขุา 
-รถรับ-สง่ระหวา่งพิพิธภณัฑ์ไปยงัหน้าปากซอย 
-ที่จอดรถ 
-ร้านอาหาร 
-ร้านผ้าไหม 
-ร้านขายของที่ระลกึ 
-ห้องสมดุ 
-พืน้ที่สบูบหุรี่ 
-ตู้ เก็บของและชัน้วางรองเท้า 
-พืน้ที่นัง่พกัผอ่น 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
สิง่อํานวยความสะดวกที่พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยควรมี ได้แก่  
-ห้องสขุา   
-ที่จอดรถ  
-ตู้ เก็บของและชัน้วางรองเท้า  
-พืน้ที่นัง่พกัผอ่น   
-ร้านขายของที่ระลกึ  
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-ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 
-ห้องสมดุภมูิปัญญาไทย 
-พืน้ที่จอดรถ 
-รถรับ-ส่ง พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยอยู่ไกลจากแหลง่ชมุชน ดงันัน้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและเพิ่มจํานวนผู้ เยี่ยมชม ควรจดัให้มีรถมินิบสัสําหรับ
รับ-ส่ง เช่น รับ-ส่งจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ไปยงัพิพิธภณัฑ์ หรือ รับ-ส่งจากตวัเมืองนครนายกไปยงัพิพิธภณัฑ์ ตามรอบเวลาที่กําหนด เช่น รอบ 9.00 น. , 
12.00 น., 14.00 น. เป็นต้น 
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4.3.11 อาคารและสถานที่ 

 

 
 
 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 
จดุเดน่ด้านอาคารและสถานที่ของมิวเซียมสยาม คือ 
- อาคารอนรุักษ์ มีความสวยงาม 
-มีความร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ 
-ตัง้อยูใ่นบริเวณแหลง่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสนิทร์ ตดิกบัวดัโพธิ์  
-มีรถประจําทางผา่น ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน หวัลําโพง-บางแค  
ซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  

 

จดุเดน่ด้านอาคารและสถานที่ของพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั คือ 
-เป็นบ้านทรงไทย มีความสวยงาม 
-มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ้ ไม้ดอกและไม้ประดบั 
-ตัง้อยูใ่นบริเวณแหลง่ท่องเที่ยวของชาวตา่งชาต ิ
-อยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาต ิสามารถ
เดินเท้าจากสถานีไปยงัพิพิธภณัฑ์ได้ หรือใช้บริการรถรับ-ส่งของพิพิธภัณฑ์
จากปากซอยไปยงัพิพิธภณัฑ์ 
 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 
จดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
-เป็นบ้านทรงไทยที่สวยงามสมบรูณ์ 
ข้อควรปรับปรุงในความคิดเห็นของผู้วิจยัคือ ควรเพิ่มความร่มรื่นให้มากเช่นเดียวกบัพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ส่วนการเดินทางยงัลําบาก จึงควรมี
บริการรถรับ-สง่  
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4.2.12 การจดัเก็บรายได้ 
 

มิวเซียมสยาม พพิธิภณัฑ์บ้านไทย จมิ ทอมป์สัน 

แหลง่รายได้ของมิวเซยีมสยาม ได้แก่ 
- การเก็บคา่เข้าชม 
- การขายของที่ระลกึ 
- การขายอาหารและกาแฟ 
- การเก็บคา่ที่จอดรถ 

 

แหลง่รายได้ของพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ได้แก่ 
-การเก็บคา่เข้าชม 
-การให้เช่าสถานที่จดังานเลีย้ง งานมงคลและถ่ายพรีเวดดิง้ 
-การขายของที่ระลกึ 
(ส่วนรายได้ของร้านอาหารและร้านขายผ้าไหมเป็นของบริษัทแม่ ไม่ได้เป็นรายได้ของ
พิพิธภณัฑ์) 
 

ตวัแบบพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย มศว องครักษ์ 

แม้ว่าพิพิธภณัฑ์จะเป็นหน่วยงานไม่มุ่งหารายได้ แตก่ารเก็บรายได้เพียงเล็กน้อยก็สามารถนํามาใช้เป็นคา่ซอ่มแซมและพฒันาในบางสว่นได้ ดงันัน้ หากพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญา
ไทยจะดําเนินการหายรายได้เลก็น้อยเป็นคา่บํารุงรักษา สามารถทําได้ดงันี ้
-การเก็บคา่เข้าชม 
-การขายของที่ระลกึ 
-การขายกาแฟ นํา้ดื่ม/อาหาร  
หรืออาจจดัให้มีบริการด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น การให้เช่าสถานที่จดังานต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกบันิทรรศการ เช่น เมื่อมีการจดันิทรรศการเกี่ยวกบัการแพทย์แผนไทย 
อาจให้บริการนวดแผนไทย และเก็บคา่ใช้บริการตามความเหมาะสม เป็นต้น  
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4.4 สรุปตวัแบบ (Model)พพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วจิยัสามารถสรุปเป็นตวัแบบพิพิธภณัฑ์ภมูปัิญญาไทยได้ ดงันี ้
4.4.1 ปรัชญาและพนัธกจิ 
4.4.1.1 เพ่ือให้อาคารเรือนไทย 9 หมู ่ธ ทลูกระหมอ่มแก้ว เป็นสญัลกัษณ์ของความตระหนกัในวฒันธรรม

ไทย  และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิ ปัญญาไทย  9 ด้าน  ได้แก่  ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย  การศึกษาไทย 
สถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ศิลปกรรมและหัตถกรรมไทย แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย อาหารไทย 
การละเลน่และกีฬาไทย และภมูิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 

4.4.1.2 จดัตัง้และพฒันาพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยให้เป็นไปในแนว discovery museum เพ่ือให้ผู้ เย่ียม
ชมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ด้วยตวัเอง พิพิธภณัฑ์แนวใหม่นี ้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ
สนบัสนนุสงัคมไทยให้เกิดการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน ผู้คนจะมองพิพิธภณัฑ์ในมมุมองใหม่ ท่ีไม่ใช่เพียงแคม่าเดินอ่าน
บอร์ดนิทรรศการและชมวตัถ ุแตจ่ะเป็นการเรียนรู้อยา่งสนกุสนาน และมาแล้วมาอีกได้อยา่งไมรู้่เบ่ือ 

4.4.1.3 รวบรวมและพฒันาองค์ความรู้ด้านภมูิปัญญาไทย 9 ด้าน เพ่ือเผยแพร่ในนิทรรศการ โดยหนึ่งใน
ภมูิปัญญา 9 ด้านท่ีจะต้องนําเสนออยูใ่นนิทรรศการถาวร คือ ภมูิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมไทย ด้วยตวัอาคารคือ
เนือ้หาอยูแ่ล้วในตวัของมนัเอง 

 
4.4.2 การประยุกต์ใช้หลักการตลาด 
4.4.2.1 ก่อนท่ีจะกําหนดประเด็นเนือ้หาและรูปแบบของนิทรรศการ ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ท่ี

คาดว่าจะเป็นผู้ เย่ียมชมในเบือ้งต้นก่อนว่าเขาต้องการเรียนรู้เร่ืองอะไร ในลักษณะใด หากเปรียบผลงาน
นิทรรศการว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีขาย ก็ต้องมีการสํารวจความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลกูค้าก่อน
นัน่เอง ดงัท่ี คณุสขุมุาล อดุมศิลป์ (2558 : สมัภาษณ์) ผู้บริหารของมิวเซียมสยาม กล่าวว่า การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
เป็นเร่ืองง่าย เพียงแค่มีเงิน และกําลงัคน แต่การท่ีจะทําให้มีผู้มาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองนัน้ ทําได้ยาก 
และเป็นสิ่งท่ีสําคญั ในประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์อยู่จํานวนมาก แต่คนมาเย่ียมชมน้อยมาก มนัจึงเป็นโจทย์ท่ีผู้จะ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ต้องคดิมาตัง้แตแ่รกเร่ิมเลยว่า จะทําอยา่งไรให้เม่ือก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ไปแล้ว มีคนมาเย่ียมชมอยา่ง
ต่อเน่ืองและประทับใจถึงขัน้ท่ีว่าเขามาแล้วและอยากมาอีก และมีผู้ เย่ียมชมหน้าใหม่เข้ามาชมมากขึน้  ส่วน
สําคญัส่วนหนึ่งท่ีต้องพิจารณาให้ดีก็คือ กลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการให้เขามาเป็นใคร เขาต้องการรู้เร่ืองอะไร ใน
ลกัษณะใด การดําเนินงานก็อาจจะง่ายขึน้   

4.4.2.2 การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ เป็นสว่นหนึง่ท่ีควรจะมีเพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีคนจดจําและสร้างความ
น่าเช่ือถือ   

4.4.2.3 การประชาสมัพันธ์ เป็นส่วนสําคญัท่ีทําให้ผู้คนรู้ว่ามีพิพิธภณัฑ์นีอ้ยู่ มีเนือ้หาท่ีน่าสนใจและมี
กิจกรรมท่ีเขาสามารถเข้ามาร่วมได้ การประชาสัมพันธ์ทําได้หลายช่องทาง แต่จะเน้นช่องทางใดก็ขึน้อยู่กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการจะเข้าถึงและให้เขามา เช่น หากเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่แลวยัทํางาน อาจเน้น
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โซเชียลเน็ตเวิร์ค และจดักิจกรรมบนัเทิงไปพร้อมๆกับการนําเสนอเนือ้หานิทรรศการ หากเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ตา่งชาตก็ิต้องเน้นไปท่ีเว็บไซต์ท่องเท่ียวสําหรับตา่งชาตแิละนิตยสารท่องเท่ียว หรือแผนท่ีท่องเท่ียวของ ททท. เป็น
ต้น ในระยะแรกๆควรมีการซือ้ส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้มาก สิง่ท่ีควรมีอยา่งยิ่งคือเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์เพ่ือให้ผู้ ท่ี
จะมาชมพิพิธภณัฑ์ได้สืบค้นข้อมลูก่อนมา เช่น พิพิธภณัฑ์ตัง้อยู่ท่ีไหน มีเนือ้หาเก่ียวกบัอะไรบ้าง เดนิทางอย่างไร 
เวลาเปิด-ปิด ราคาบตัรเข้าชม เป็นต้น  

4.4.2.4 การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้มาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์มากขึน้เป็น
สิง่ท่ีน่าสนใจ เพ่ือเพิ่มจํานวนผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ให้มากขึน้ 

4.4.2.5 การสร้างความประทับใจในบริการ เราอาจกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งให้บริการความรู้ 
ดงันัน้ ในการบริการความรู้ก็ควรสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ เย่ียมชมในด้านต่างๆ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวก 
การมีจิตใจรักการบริการของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  

4.4.2.6 จุดขาย หากเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สันแล้ว อาคารเรือนไทย 9 หมู่ ธ 
ทลูกระหม่อมแก้ว ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย ก็มีจดุเดน่ไม่แพ้กนั รวมทัง้เรามีจดุเด่นท่ีเป็นเรือนไทย
ท่ีสวยงาม ถกูต้องตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ผลงานออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ ตวัอาคารจึงเป็นเนือ้หาของ
พิพิธภณัฑ์โดยตวัของมนัเอง ก็น่าจะเป็นจดุขายหนึ่งท่ีทําให้มีผู้สนใจเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ หากปรับปรุงด้าน
ความร่มร่ืนของสถานท่ี ทําให้รู้สกึวา่เป็นเรือนไทยท่ีมีชีวิตชีวาก็น่าจะสร้างความประทบัใจได้ไมน้่อย 
 
4.4.3 แนวทางการปรับปรุงพพิธิภณัฑ์ 
4.4.3.1 ส่วนท่ีพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยสามารถปรับปรุงพฒันาในแนวทางท่ีเหมาะสมคือ การพฒันา

ปรับปรุงตวัอาคารให้เหมาะสําหรับการเดินชม การจดัแบ่งสว่นห้องตา่งๆให้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจะจดัแสดง การ
ปรับปรุงห้องให้เหมาะสําหรับติดตัง้ส่ือมลัติมีเดีย ระบบไฟ รวมทัง้ปรับปรุงห้องท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บวตัถพุิพิธภณัฑ์
ให้มีอณุหภมูิเหมาะสมและปลอดภยัสําหรับโบราณวตัถ ุปรับปรุงพฒันาส่วนท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้
เย่ียมชม เช่น  สขุา ท่ีนัง่พกัผอ่น ท่ีฝากกระเป๋าและชัน้วางรองเท้า การตดิเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลม จดุตดิกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น 

4.4.3.2 การพฒันาปรับปรุงด้านการให้บริการ เชน่ จํานวนเจ้าหน้าท่ีให้บริการ พฒันาเทคนิคการสร้าง
ความประทบัในการให้บริการ  

4.4.3.3 การพฒันาปรับปรุงด้านเนือ้หาพพิิธภณัฑ์ เช่น การพฒันาองค์ความรู้ภมูิปัญญาไทยในแตล่ะด้าน 
แล้วนํามาจดัเป็นนิทรรศการถาวร หรือหมนุเวียนไปในแตล่ะด้าน เป็นต้น 
 
4.4.4 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.4.4.1 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ภาษาและ

วรรณกรรมไทย ภูมิปัญญาการศึกษาไทย สถาปัตยกรรมและงานช่างไทย ศิลปกรรมและหัตถกรรมไทย 
เกษตรกรรมไทย แพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย อาหารไทย การละเลน่และกีฬาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ไทย และยงัเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย และห้องสมดุภมูิปัญญาไทยท่ีเปิดให้
ผู้สนใจได้เข้ามาศกึษาค้นคว้า  
  
4.4.5 เนือ้หาและการออกแบบ 
4.4.5.1 ใช้ส่ือมลัตมีิเดีย เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือ เกิดการเรียนรู้อยา่งสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
4.4.5.2 รูปแบบนิทรรศการเน้นให้ผู้ เย่ียมชมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะท่ีจะใช้ใน

พิพิธภณัฑ์ปัจจบุนั เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมเกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ 
4.4.5.3 เนือ้หาของพิพิธภัณฑ์ แน่นอนว่าย่อมต้องเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาไทย หากไม่สามารถจัดนํา

นิทรรศการเพ่ือนําเสนอทัง้ 9 ภูมิปัญญาได้ในคราวเดียว สามารถใช้วิธีจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียน โดย
สามารถจดัร่วมกบัหน่วยงานหรือพิพิธภณัฑ์เฉพาะทางอ่ืนๆได้ เช่น หากจดันิทรรศการเก่ียวกบัผ้า อาจเชิญกรม
หม่อนไหมมาร่วมจัด หากจัดนิทรรศการเก่ียวกับสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย อาจประสานงานเชิญ
พิพิธภณัฑ์เจ้าพระยาอภยัภูเบศรและสมาคมแพทย์แผนไทยมาร่วม เป็นต้น โดยท่ีตวัอาคารเรือนไทยก็สามารถ
นําเสนอเนือ้หาด้านสถาปัตยกรรมไทยอยูแ่ล้ว อาจเพิ่มป้ายหรือวีดทิศัน์เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กบัผู้ เย่ียมชมง่ายขึน้ เป็นต้น 
 
4.4.6 วัตถุที่ใช้ในการจัดแสดง 
4.4.6.1 วตัถท่ีุจะนํามาจดัแสดงสามารถใช้วิธีการตา่งๆได้ เช่น  การรับบริจาค สามารถประกาศรับบริจาค

วตัถุภูมิปัญญาจากบุคลากร ศิษย์เก่าหรือบุคคลทั่วไป การยืม สามารถใช้วิธียืมวัตถุมาจัดแสดงได้          ไม่
จําเป็นต้องซือ้หาทัง้หมด แต่ควรทําบนัทึกรายละเอียดของวตัถแุละทําประกนัวตัถเุผ่ือกรณีวตัถชํุารุดหรือเสียหาย 
การซือ้หา วตัถบุางอย่างพิพิธภณัฑ์ซือ้หามาไว้แล้วสามารถนํามาใช้จดัแสดงได้ เช่น ตุ๊กตา ดินเผาการละเลน่ไทย 
หรือซือ้หามาเพิ่ม เช่น ผ้าทอของท้องถ่ินตา่งๆ เป็นต้น การสร้างสรรค์ เช่น ของเลน่โบราณบางชิน้สามารถประดษิฐ์
ขึน้เองได้ เช่น ตะแลบ็แก๊บ 
 
4.4.7 กลุ่มเป้าหมาย 
4.4.7.1 พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยสามารถมีกลุ่มเป้าหมายได้ทัง้ท่ีเป็นเด็กและเยาวชน วยัรุ่น เน่ืองจาก                

ตวัพิพิธภัณฑ์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของสถานศึกษา รวมทัง้สามารถมีกลุ่มเป้าหมายรองท่ีเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแห่งหนึ่งของ
นครนายกได้ 
 
4.4.8.ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 

ช่องทางการเผยแพร่ความรู้หลกัๆท่ีควรมี ได้แก่ 
4.4.8.1 นิทรรศการ 
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4.4.8.2 เว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์ 
4.4.8.3 โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

สว่นจลุสารและพิพธิภณัฑ์เสมือนสามารถดําเนินการพฒันาให้มีขึน้ภายหลงั 
 
4.4.9 การรักษาความปลอดภยั 

การรักษาความปลอดภยัภายพิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยหลกัๆท่ีควรมี ได้แก่  
4.4.9.1 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ควรเพิ่มให้มีภายในพิพิธภณัฑ์ด้วย 
4.4.9.2 กล้องวงจรปิด ครอบคลมุทกุจดุทัง้ภายนอกและภายในพิพิธภณัฑ์และห้องตา่งๆ 
4.4.9.3 ถงัดบัเพลงิ 
4.4.9.4 จดุรับฝากกระเป๋า 
4.4.9.5 นโยบายห้ามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามาในพิพิธภณัฑ์ 

เป็นต้น 
 
4.4.10 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

สิง่อํานวยความสะดวกท่ีพพิธิภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยควรมี ได้แก่  
4.4.10.1 ห้องสขุา   
4.4.10.2 ท่ีจอดรถ  
4.4.10.3 ตู้ เก็บของและชัน้วางรองเท้า  
4.4.10.4 พืน้ท่ีนัง่พกัผอ่น   
4.4.10.5 ร้านขายของท่ีระลกึ  
4.4.10.6 ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 
4.4.10.7 ห้องสมดุภมูิปัญญาไทย 
4.4.10.8 พืน้ท่ีจอดรถ 
4.4.10.9 รถรับ-สง่ พพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยอยูไ่กลจากแหลง่ชมุชน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการอํานวยความ

สะดวกและเพิม่จํานวนผู้ เย่ียมชม ควรจดัให้มีรถมนิิบสัสําหรับรับ-สง่ เช่น รับ-สง่จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ ไปยงั
พิพิธภณัฑ์ หรือ รับ-สง่จากตวัเมืองนครนายกไปยงัพิพธิภณัฑ์ ตามรอบเวลาท่ีกําหนด เช่น รอบ 9.00 น. , 12.00 
น., 14.00 น. เป็นต้น 
 
4.4.11 อาคารและสถานที่ 

จดุเดน่ของพพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย 
4.4.11.1 เป็นบ้านทรงไทยท่ีสวยงามสมบรูณ์ 
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ข้อควรปรับปรุงในความคดิเห็นของผู้วิจยัคือ ควรเพิ่มความร่มร่ืนให้มากเช่นเดียวกบัพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์
สนั สว่นการเดนิทางยงัลําบาก จงึควรมีบริการรถรับ-สง่ 
 
4.4.12 การจดัเก็บรายได้เพื่อเป็นค่าบาํรุงพพิธิภณัฑ์  
แม้วา่พิพิธภณัฑ์จะเป็นหนว่ยงานไมมุ่ง่หารายได้ แตก่ารเก็บรายได้เพียงเลก็น้อยก็สามารถนํามาใช้เป็นคา่

ซอ่มแซมและพฒันาในบางสว่นได้ ดงันัน้ หากพพิิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทยจะดําเนินการหายรายได้เลก็น้อยเป็นคา่
บํารุงรักษา สามารถทําได้ดงันี ้

4.4.12.1 การเก็บคา่เข้าชม 
4.4.12.2 การขายของท่ีระลกึ 
4.4.12.3 การขายกาแฟ นํา้ด่ืม/อาหาร  

หรืออาจจดัให้มีบริการด้านอ่ืนๆตามความเหมาะสม หรือเก่ียวข้องกบันิทรรศการ เชน่ เม่ือมีการจดันิทรรศการ
เก่ียวกบัการแพทย์แผนไทย อาจให้บริการนวดแผนไทย และเก็บคา่ใช้บริการตามความเหมาะสม เป็นต้น 
 
4.5 พพิธิภณัฑ์ในอุดมคต ิ: ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ 
 นอกจากนี  ้ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชม ก็เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีผู้ ท่ีจะนําตัวแบบพิพิธภัณฑ์        
ภูมิปัญญาไทยไปใช้ประโยชน์อาจนําไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยผู้ วิจยัได้สรุปความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อ
พิพิธภณัฑ์วา่ พิพิธภณัฑ์ในอดุมคตคิวรมีลกัษณะ ดงันี ้
4.5.1 มีการจําลองวิถีชีวิตของผู้คนในยคุสมยัใดสมยัหนึ่งของไทยให้เห็นเป็นแบบมีชีวิต ตวัอย่างเช่น เม่ือผู้

เย่ียมชมเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ท่ีกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยท่ีมีการทอผ้าเพ่ือสวมใส่เองใน
ครอบครัว ก็มีคนใส่ผ้าไทยนัง่ทอผ้าให้เห็น เม่ือเดินต่อไปอีกห้อง เป็นห้องท่ีกล่าวถึงอาหารไทย ก็จะ
เห็นคนจริงๆนัง่ทําอาหารไทยอยู่ โดยท่ีผู้ เย่ียมชมสามารถเข้าไปยืนด ูสงัเกตวิธีการทําได้ พิพิธภณัฑ์
ในประเทศไทยมีเป็นจํานวนมาก แต่ยงัไม่มีพิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีสมจริงได้มากดงัท่ี
กลา่วนีเ้ลย 

4.5.2 ใช้ส่ือมลัตมีิเดีย ส่ือปฏิสมัพนัธ์ มากกวา่ใช้บอร์ดนิทรรศการและหุน่จําลอง ผู้ เย่ียมชมสว่นหนึง่มองวา่
พิพิธภณัฑ์ท่ียงัมีการนําเสนอเนือ้หาด้วยบอร์ดนิทรรศการท่ีมีเพียงข้อความและรูป รวมทัง้หุ่นจําลอง
นัน้เป็นพิพธิภณัฑ์รูปแบบเก่าท่ีน่าเบ่ือ ปราศจากแรงกระตุ้นให้ผู้ เย่ียมชมเกิดความสนใจใน
นิทรรศการ และไมทํ่าให้สนกุสนานเพลดิเพลนิ  

4.5.3 พิพิธภณัฑ์ท่ีมีการปรับปรุงพฒันาทัง้รูปแบบและเนือ้หาอยูเ่สมอ ผู้ เย่ียมชมสว่นหนึง่เห็นวา่ถึงแม้วา่จะ
เป็นนิทรรศการถาวรก็ตาม ก็ควรมีการปรับปรุงพฒันาให้มีอะไรใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพ่ือท่ีวา่เม่ือมาเย่ียม
ชมครัง้หนึง่แล้วก็อยากจะกลบัมาอีก ด้วยเพราะเห็นวา่พพิิธภณัฑ์จะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่
อยา่งตอ่เน่ือง หากพพิิธภณัฑ์ไมมี่การปรับปรุงใดๆเลย หรือนานๆทีจงึจะปรับปรุงครัง้หนึง่ ผู้คนก็จะ
มาแคค่รัง้เดียวแล้วไมอ่ยากมาอีก เพราะไมมี่อะไรใหม ่
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4.5.4 พิพิธภณัฑ์ควรเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีความสะดวกสบายเหมือนอยูท่ี่บ้าน กลา่วคือ ต้องมีทกุอยา่งครบ
ครันให้บริการ เพ่ือท่ีผู้ เย่ียมชมจะรู้สกึสะดวกสบายและใช้เวลาอยูไ่ด้นาน เชน่ มีพืน้ท่ีนัง่เลน่ นัง่
พกัผอ่นท่ีมีหนงัสือหรือคอมพิวเตอร์ให้ค้นคว้าในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบันิทรรศการ มีอินเตอร์เน็ตฟรี มี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟรอบๆบริเวณ เจ้าหน้าท่ีเป็นกนัเอง ยิม้แย้มแจ่มใส ทําให้ผู้ เย่ียมชมรู้สกึสบายใจ
ท่ีจะเข้ามาใช้พืน้ท่ีได้ทกุเวลาท่ีต้องการ เชน่เดียวกบัห้องสมดุ ท่ีผู้คนเข้ามานัง่อา่นหนงัสือ ยืมหนงัสือ 
หรือมาค้นคว้าตามสะดวก  

 
การจะทําให้พพิิธภณัฑ์เป็นพิพิธภณัฑ์ตามแบบในอดุมคตดิงักลา่วอาจเป็นเร่ืองยาก แตห่ากสามารถ

นําไปประยกุต์ใช้ได้ในบางสว่น ก็ถือวา่เป็นสิง่ท่ีดีท่ีจะทําให้พิพิธภณัฑ์สร้างความดงึดดูใจ กระตุ้นความสนใจและ
สร้างความพงึพอใจให้เกิดแก่ผู้ เย่ียมชมได้บ้าง เพ่ือในท่ีสดุแล้วพิพิธภณัฑ์จะไมใ่ช่เป็นเพียงแคแ่หลง่เรียนรู้ท่ีคนเข้า
มาเพ่ือเรียนรู้เพียงอยา่งเดียว แตจ่ะต้องเกิดการเรียนรู้อยา่งสนกุสนานเพลดิเพลนิและกลบัไปด้วยความประทบัใจ 
แล้วอยากกลบัมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยา่งไมรู้่จบ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
 จากท่ีผู้ วิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมสยาม 
และพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ผลการศกึษาวิจยัพบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภณัฑ์รูปแบบใหม่ท่ี
เป็นในแนว discovery museum ซึง่เน้นให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนกุสนาน คือ เกิดการเรียนรู้
ไปพร้อมๆกับการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผู้ เข้าเย่ียมชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ปฏิสมัพนัธ์กับส่ือมลัติมีเดีย จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในท่ีสดุ ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์รูปแบบเดิม          
ท่ีผู้ เย่ียมชมจะเดินชมวตัถแุละอ่านป้ายและบอร์ดนิทรรศการเท่านัน้ ข้อดีของพิพิธภณัฑ์รูปแบบใหม่นีก็้คือ 
เม่ือผู้ เย่ียมชมได้ลงมือปฏิบตัิ มีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือ ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการ 
ตัง้คําถามและเรียนรู้หาคําตอบด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เล่น ให้ถ่ายรูปและใช้เวลาอยู่ในพิพิธภณัฑ์ได้
เท่าท่ีต้องการ จะไม่มีเจ้าหน้าท่ีเดินตามตลอดเวลาเช่นพิพิธภณัฑ์หลายๆแห่ง ระหว่างท่ีเรียนรู้อย่างอิสระ  
ก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลนิ ผู้ เย่ียมชมก็จะเกิดความประทบัใจและมีความต้องการท่ีจะมาพิพิธภณัฑ์
อีก  

สิง่ท่ีน่าสนใจคือ มิวเซียมสยามได้มีการบริหารจดัการท่ีนําเอาหลกัการตลาดมาประยกุต์ใช้ เช่น ใน
การจดันิทรรศการหมนุเวียน หวัข้อท่ีจดัก็ไม่ได้เกิดขึน้จากความต้องการของภณัฑารักษ์หากแตเ่กิดขึน้จาก
ความต้องการของผู้ เย่ียมชม ซึ่งมิวเซียมสยามได้ดําเนินการสํารวจก่อนจะจัดนิทรรศการ ว่าผู้ เย่ียมชม
ต้องการรู้เร่ืองอะไรบ้าง หรือประเด็นใดกําลงัอยู่ในกระแสสงัคม จากนัน้จึงนําเอาประเด็นเหล่านัน้มาจดั
นิทรรศการ เฉกเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดหรือลูกค้านั่นเอง            
การประยกุต์ใช้หลกัการตลาดนี ้ก็ทําให้ผู้ เย่ียมชมเกิดความอยากรู้และอยากเข้าชมนิทรรศการ  

ในการจดันิทรรศการเคลื่อนท่ีนัน้ ก็เป็นการประยกุต์ใช้หลกัการตลาดอย่างหนึ่ง แตเ่ดิมพิพิธภณัฑ์
อยู่กบัท่ีและรอคอยผู้คนเข้ามาชม แต่นิทรรศการเคล่ือนท่ีนีเ้ป็นการนําเอานิทรรศการเคลื่อนท่ีไปหาผู้คน 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่ท่ีได้นําเอาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ ท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะมาชมพิพิธภณัฑ์ เช่น 
ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ห่างไกล แล้วยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้คนได้รู้จกัมิวเซียมสยาม ซึ่งเม่ือคนเหล่านีรู้้จกัและ
เห็นผลงานบางสว่น เขาก็จะเดนิทางมาชมด้วยตนเองในอนาคต สว่นพิพิธภณัฑ์เสมือนก็เช่นเดียวกนั ผู้คน
ท่ีไมมี่โอกาสหรืออยู่ระหว่างตดัสนิใจจะมาชมพิพิธภณัฑ์ เม่ือได้ชมพิพิธภณัฑ์เสมือนจากหน้าเว็บไซต์ก็เกิด
ความต้องการท่ีจะมาเย่ียมชมด้วยตนเอง และยงัเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีอยากจะมาชมแต่ไม่มีโอกาสท่ีจะมา 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสูผู่้คนท่ีอยูห่่างไกลจากพิพิธภณัฑ์อีกช่องทางหนึง่ด้วย  

กลุม่เป้าหมายของมิวเซียมสยามคือ เยาวชน วยัรุ่นและวยัทํางาน โดยมิวเซียมสยามนัน้มีกลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีจะทําให้เกิดกระแสนิยมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อย่างพิพิธภณัฑ์ขึน้ในกลุ่มเป้าหมาย
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เหลา่นี ้ดงันัน้ รูปแบบของการจดันิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ก็จะมีรูปแบบท่ีเจาะจงไปท่ีกลุม่เหลา่นี ้
เช่น การประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เช่น เฟสบคุ อินสตาแกรม เป็นต้น การจดักิจกรรมท่ี
เน้นความสนกุสนานควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ เช่น จดัให้มีมินิคอนเสิร์ตท่ีมีศิลปินดงัมาแสดง เกมส์ มิวเซียม
สยามจงึเป็นท่ีสนใจและมีผู้คนเข้ามาเย่ียมชม มาร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 

ส่วนพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนท่ีมีช่ือเสียงและมีผู้ เข้าเย่ียมชม
อย่างต่อเน่ือง จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นีเ้ป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้ เย่ียมชมต้องการจะเข้ามาชมเป็นอันดบัแรกคือ        
ตวัอาคารท่ีเป็นบ้านทรงไทย และมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีชีวิตชีวา ผู้ เย่ียมชมร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ 
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้ก็พบว่า นกัเท่ียวเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
ต้องการจะชมบ้านทรงไทย จึงมาท่ีน่ี แล้วก็ยังได้ชมศิลปวัตถุท่ีเป็นของสะสมของจิม ทอมป์สัน ผู้ เป็น
เจ้าของบ้านด้วย    

เหตุผลอีก 2 ประการ ท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมมาท่ีน่ี คือ 1) สถานท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์       
อยู่ใกล้รถไฟฟ้า สะดวกต่อการเดินทางมาชมพิพิธภณัฑ์มาก และ 2) มีการให้บริการมคัคเุทศก์นําชมใน
ภาษาตา่งๆ ถึง 4 ภาษา ได้แก่ องักฤษ จีน ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น  

ผู้วิจยัพบว่า สิ่งท่ีพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั เน้นในการบริหารจดัการ คือ การให้บริการผู้
เย่ียมชม ตัง้แตก่ารจดัสถานท่ีให้เหมาะแก่การเดนิชม การตกแตง่สถานท่ีให้ร่มร่ืนสวยงาม การให้มคัคเุทศก์
แต่งกายสวยงามและยิม้แย้มแจ่มใส การพฒันาปรับปรุงท่ีเน้นการพฒันาด้านการให้บริการเป็นหลกั การ
จดัให้มีมคัคเุทศก์นําชม 4 ภาษา เป็นต้น 

จากการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการมิวเซียมสยามและพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั           
ทําให้ผู้ วิจัยได้นําแนวทางการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ทัง้สองแห่งนีม้าจัดทําเป็นตวัแบบ (Model) 
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทย 9 หมู่ ธ 
ทลูกระหม่อมแก้ว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ซึง่มีจดุเดน่ท่ีจะทําให้
เป็นท่ีของผู้ เย่ียมชมคือตวัอาคารเป็นเรือนไทยเก้าหมู่ท่ีงดงามสมบรูณ์ตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งตวั
อาคารนัน้เป็นเนือ้หาของนิทรรศการในตวัของมนัเอง เพียงแต่ควรปรับปรุงให้มีความร่มร่ืนและมีชีวิตชีวา
เช่นเดียวกบัพิพิธภณัฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สนั รวมทัง้ปรับปรุงให้พร้อมสําหรับการให้บริการ เช่น การเพิ่ม
จุดฝากกระเป๋ารองเท้า การปรับปรุงห้องให้เหมาะสําหรับจดันิทรรศการ ปรับปรุงระบบไฟให้รองรับการ
ติดตัง้ส่ือมลัติมีเดีย เป็นต้น ส่วนด้านเนือ้หาและรูปแบบนิทรรศการ นิทรรศการถาวรควรให้เป็นรูปแบบ 
discovery museum เช่นเดียวกับมิวเซียมสยาม เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเป็นท่ีสนใจของผู้ เย่ียมชมนิทรรศการ 
นอกจากนีค้วรจดัให้มีนิทรรศการหมนุเวียน พร้อมๆกบัการจดักิจกรรมสร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือกระตุ้น
ให้มีผู้ เข้ามเย่ียมชมอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีต้องประชาสมัพนัธ์เจาะจงไปยงักลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
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จดุอ่อนของพิพิธภณัฑ์เท่าท่ีพบคือ ทําเลท่ีตัง้ท่ีห่างไกลจากแหล่งชมุชนใหญ่ๆ ดงันัน้ ควรจดัให้มีรถรับ-ส่ง
จากยา่นชมุชนไปยงัพิพิธภณัฑ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพิ่มจํานวนผู้ เย่ียมชมให้มากขึน้ 
 
5.2 อภปิรายผล 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ ผู้ปฏิบตัิงาน
พิพิธภณัฑ์ในสว่นงานตา่งๆ และผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้สงัเกตอย่างมีสว่นร่วมและสมัภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการกับผู้ เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทําให้ได้ทราบเก่ียวกับแนวนโนบาย 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแนวทางการพฒันาปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ ซึ่งถือเป็นกรอบสําคญัในการดําเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ ผู้วิจยัพบวา่ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ทัง้ 2 แห่ง ตา่งให้ความสําคญักบัการบริหารท่ีมุง่เน้นให้มีจํานวน
ผู้ เข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์จํานวนมากและเน้นให้ผู้ เย่ียมชมได้ความรู้และเกิดความประทบัใจ โดยท่ีมิวเซียม
สยามจะเน้นให้พิพิธภณัฑ์ทําหน้าท่ีเป็นต้นแบบพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบใหมห่รือ discovery museum อยา่งดี
ท่ีสดุ และเน้นให้มีผู้ เย่ียมชมมาชมพิพิธภณัฑ์ได้อย่างไม่รู้เบ่ือ สามารถมาแล้วมาอีกได้ สนับสนุนให้เกิด
กระแสความนิยมในการท่องเท่ียวและเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เกิดขึน้ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น
ใหม ่ในขณะท่ีผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั เน้นให้ผู้ เย่ียมชมซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวตา่งชาตเิกิด
ความประทบัใจพิพิธภณัฑ์และการให้บริการ จนกระทัง่นําไปบอกต่อและทําให้มีนกัท่องเท่ียวหน้าใหม่เข้า
มาชมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ พิพิธภณัฑ์ทัง้สองแห่งได้ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็น
สว่นหนึ่งท่ีทําให้สงัคมเกิดความตระหนกัและรักในศิลปวฒันธรรมไทย เข้าใจรากเหง้าและความเป็นตวัตน
ของคนไทย ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นท่ีรู้จกั 
 จากการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิงานพิพิธภณัฑ์ทัง้สองแห่ง ผู้วิจยัพบว่า เม่ือสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลง
พิพิธภัณฑ์ในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในสังคม ก็ต้องมีการ
ปรับเปล่ียนพฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมด้านการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุดและทําหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมให้มากท่ีสุด การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบนัจึงได้พฒันา จากท่ีเคยเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรอให้ผู้คนเข้ามาชม โดยมีเพียงวตัถุจดัแสดง ป้ายข้อมูล 
บอร์ดนิทรรศการหรือหุ่นจําลอง ก็ได้เปล่ียนโฉมมาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ดึงดูดใจ และสร้างความ
สนกุสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้ พิพิธภณัฑ์ได้ใช้หลกัการตลาดมาประยกุต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นไปตามท่ีผู้ วิจัยได้ตัง้สมมุติฐานในเบือ้งต้น ในการบริหารจัดการลักษณะนี  ้จะมองว่า
นิทรรศการเป็นสินค้าและบริการ สว่นผู้ เย่ียมชมก็คือลกูค้า เพียงแตไ่มเ่น้นการหารายได้ มีการสร้างแบรนด์
พิพิธภณัฑ์ให้เป็นท่ีจดจํา สร้างคณุค่าและสร้างความน่าเช่ือถือ มีการประชาสมัพนัธ์โปรโมทนิทรรศการ 
ดงึดดูความสนใจและชกัชวนผู้คนมาเข้าชม การสร้างความประทบัใจในบริการ เป็นต้น กลยทุธ์การตลาด
เหล่านีไ้ด้มีส่วนท่ีทําให้พิพิธภณัฑ์เปล่ียนรูปโฉมไปอย่างมาก และทําให้พิพิธภณัฑ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่ง
เรียนรู้อีกตอ่ไป หากแตก่ลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสนกุสนานด้วย  
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 และจากการสมัภาษณ์ผู้ เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ ตา่งก็มีความประทบัใจในพิพิธภณัฑ์ สิง่สําคญัท่ีทําให้
ผู้ เย่ียมชมสนใจเข้ามาเย่ียมพิพิธภัณฑ์ก็คือ การมาชมพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือ หากแต่ได้รับความ
สนกุสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกนั อีกทัง้พิพิธภณัฑ์ยงัมีอาคารสถานท่ีท่ีสวยงาม ทําให้ผู้ เย่ียมได้มาผ่อน
คลายและได้ถ่ายภาพสวยๆอีกด้วย และผู้ วิจัยยังพบว่า พิพิธภัณฑ์ในอุดมคติของคนส่วนใหญ่ ก็คือ 
พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตชีวา มีการจําลองท่ีสมจริง ใช้ส่ือมลัติมีเดียจํานวนมาก และทําให้พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ี
ท่ีเม่ือก้าวเข้ามาแล้วรู้สกึผอ่นคลาย ได้พกัผอ่นหยอ่นใจและมีสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ เช่น พืน้ท่ีนัง่เลน่ 
ฟรีอินเตอร์เน็ต ห้องสมดุ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รถรับ-สง่ เป็นต้น  
 จากการเก็บข้อมลูดงักล่าว ทําให้ผู้วิจยัได้แนวทางในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์และนําไปสูก่าร
จัดทําต้นแบบ (Model) พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ เหมาะสมกับสงัคมยุค
ปัจจบุนั และใช้หลกัการตลาดมาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ตัวแบบ (Model) พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในงานวิจัยนีไ้ด้มาจากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ท่ี              
ประสบความสําเร็จจํานวน 2 แห่ง คือ มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน ซึ่งผู้ สนใจ
สามารถนําตวัแบบนีไ้ปประยกุต์ใช้กบัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม และหากมี
การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนๆ เช่น นิทรรศรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา              
อภัยภูเบศร์ ฯลฯ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงตัวแบบพิพิธภัณฑ์นีก็้จะได้ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
ประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์มากขึน้ 
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ภาคผนวก 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาํหรับผู้บริหาร 
 

โครงการวิจยัการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ :กรณีศกึษามิวเซียมสยามและพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
สําหรับพพิิธภณัฑ์ 
� มิวเซยีมสยาม 
� บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
 
คาํชีแ้จง  

1. แบบสัมภาษณ์นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในมุมมอง            
ของผู้บริหารพิพิธภณัฑ์  

2. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นคําถามแบบปลายเปิด เป็นข้อคําถามท่ีผู้ วิจัยจะนําไปใช้ในการสมัภาษณ์
ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์  

3. แบบสมัภาษณ์นีแ้บ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ 2) ข้อคําถามเก่ียวกับ 
การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือผู้ รับการสมัภาษณ์.............................................................................................................. 
2. ตําแหนง่บริหารในพิพธิภณัฑ์................................................................................................... 
3. ประสบการณ์ในการบริหารงานพพิิธภณัฑ์

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 2 ข้อคาํถามเก่ียวกับการบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ 
1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการบริหารงานพพิิธภณัฑ์อยา่งไร (เป้าหมายในระยะยาวคืออะไร) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



122 
 

 
 

2. พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้แนวทางในการพฒันาอยา่งไร (ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาหรือคาดวา่จะพฒันา) 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
3. ในการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ ท่านให้ความสําคญัหรือเน้นหลกัการอะไรเป็นพิเศษหรือไม ่

อยา่งไร (เช่น การทํางานเป็นทีม การพฒันาบคุลากร เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านมีความคดิเห็นอยา่งไรตอ่ประเดน็เก่ียวกบั “พิพิธภณัฑ์กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้การประเมินคณุภาพหรือไม ่หากมีดําเนินการอยา่งไร เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใด 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
6. ท่านคดิวา่อะไรคืออปุสรรคในการบริหารงานพิพธิภณัฑ์แห่งนี ้และท่านมีแนวทางแก้ไขหรือไม่

อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาํหรับผู้เย่ียมชม 
 

โครงการวิจยัการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ :กรณีศกึษามิวเซียมสยามและพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
สําหรับพพิิธภณัฑ์ 
� มิวเซยีมสยาม 
� บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
 
คาํชีแ้จง  

1. แบบสมัภาษณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่พิพิธภณัฑ์ 
2. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นคําถามแบบปลายเปิด เป็นข้อคําถามท่ีผู้วิจยัจะนําไปใช้ในการสมัภาษณ์       

ผู้ เย่ียมชมพพิธิภณัฑ์  
3. แบบสมัภาษณ์นีแ้บง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 2) ข้อคําถามเก่ียวกบั

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่พพิิธภณัฑ์  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศและอาย.ุ........................................................................................................................ 
2. อาชีพ................................................................................................................................... 
3. เหตผุลท่ีเข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี.้..................................................................................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อคาํถามเก่ียวกับความคดิเหน็ที่มีต่อการบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ 

1. ท่านรู้สกึอยา่งไรตอ่พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้(มีความประทบัใจหรือไม ่อยา่งไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. หากพพิิธภณัฑ์แหง่นีจ้ะพฒันา ต้องการให้พฒันาปรับปรุงอะไรบ้าง 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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3. ท่านเคยเข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท่ีอ่ืนๆมาก่อนหรือไม่ มีพิพิธภณัฑ์ใดบ้าง และคิดว่าพิพิธภัณฑ์           
แห่งนีมี้ลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์ท่ีอ่ืนๆอย่างไร กรุณาเปรียบเทียบความประทบัใจหรือ
ความรู้สกึท่ีมีตอ่พิพิธภณัฑ์แตล่ะแห่ง 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  

4. ลกัษณะของพพิิธภณัฑ์ในอดุมคตขิองท่านเป็นอยา่งไร (เช่น ต้องการให้มีสิง่อํานวยความสะดวก
อะไรบ้าง อยา่งไร ต้องการให้นําเสนอเนือ้หาในลกัษณะใด จดัแสดงนิทรรศการในรูปแบบใด ฯลฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 สาํหรับผู้ปฏบิตังิานพพิธิภณัฑ์ 
 

โครงการวิจยัการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ :กรณีศกึษามิวเซียมสยามและพิพธิภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
สําหรับพพิิธภณัฑ์ 
� มิวเซยีมสยาม 
� บ้านไทย จิม ทอมป์สนั 
 
คาํชีแ้จง  

1. แบบสมัภาษณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการบริหารจดัการพพิิธภณัฑ์ 
2. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นคําถามแบบปลายเปิด เป็นข้อคําถามท่ีผู้วิจยัจะนําไปใช้ในการสมัภาษณ์

ผู้ปฏิบตังิานพพิิธภณัฑ์  
3. แบบสมัภาษณ์นีแ้บง่เป็น 3 สว่น ได้แก่ 1) ข้อคําถามเก่ียวกบังานบคุคล 2) ข้อคําถามเก่ียวกบังาน

ด้านการเงินและงบประมาณ 3)ข้อคําถามเก่ียวกบังานเฉพาะด้านพพิิธภณัฑ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อคาํถามเก่ียวกับงานบุคคล 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ    หญิง    ชาย 
2. อาย ุ ........................... ปี  
3. ตําแหนง่งาน .......................................................................................................................... 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานในพิพิธภณัฑ์แหง่นีแ้ละพพิิธภณัฑ์อ่ืนๆ (หากท่านเคยปฏิบตังิาน

ลกัษณะเดียวกนันีท่ี้พิพธิภณัฑ์แห่งอ่ืนๆ ท่านคดิวา่การบริหารงานบคุคลของพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้
เหมือนหรือแตกตา่งจากแห่งอ่ืนๆหรือไม ่อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อคาํถาม 
1. โครงสร้างการบริหารจดัการ การแบง่สว่นงานและการมอบหมายหน้าท่ีของพพิิธภณัฑ์แห่งนีมี้

ลกัษณะอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 

2. พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้กลยทุธ์การพฒันาบคุลากรอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3. พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้การประสานงานภายในองค์กรอยา่งไร มีการสนบัสนนุการทํางานเป็นทีมหรือไม่
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. พิพิธภณัฑ์แหง่นีป้ระสบปัญหาหรืออปุสรรคในการบริหารงานบคุคลหรือไม ่อยา่งไร และท่านคดิ
วา่ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อคาํถามเก่ียวกับงานการเงนิและงบประมาณ 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ   � หญิง   � ชาย 
2. อาย ุ ........................... ปี  
3. ตําแหนง่งาน .......................................................................................................................... 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในพิพิธภณัฑ์แห่งนีแ้ละพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ (หากท่านเคยปฏิบตัิงาน
ลกัษณะเดียวกันนีท่ี้พิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนๆ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ            
ของพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้หมือนหรือแตกตา่งจากแห่งอ่ืนๆหรือไม ่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อคาํถาม 
1. แหลง่ท่ีมาของงบประมาณในการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้มาจากแหลง่ใดบ้าง (เช่น 
งบประมาณจากรัฐ-เอกชน, การหารายได้, การรับบริจาค เป็นต้น) 

…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. พิพิธภณัฑ์แห่งนีมี้การบริหารจดัการการเงินและงบประมาณอยา่งไร (รายรับ-รายจ่าย, การจดัสรร
แบง่สว่นงบประมาณ) 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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3. พิพิธภณัฑ์แหง่นีใ้ช้ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ใดในการเบกิจ่ายและตรวจสอบการเบกิจ่าย
งบประมาณ 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคดิวา่อะไรคือปัญหาและอปุสรรคในด้านงบประมาณและการเงินของพิพธิภณัฑ์ และท่านคดิ
วา่ควรดําเนินการแก้ไขอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อคาํถามเก่ียวกับงานเฉพาะด้านพพิธิภณัฑ์ 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือผู้ รับการสมัภาษณ์............................................................................................................ 
2. ตําแหนง่งาน......................................................................................................................... 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในพิพิธภณัฑ์แห่งนีแ้ละพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ (หากท่านเคยปฏิบตัิงาน

ลกัษณะเดียวกันนีท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งอ่ืนๆ ท่านคิดว่าการบริหารจดัการงานเฉพาะด้านพิพิธภณัฑ์            
ของพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้หมือนหรือแตกตา่งจากแห่งอ่ืนๆหรือไม ่อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อคาํถาม 
1. เนือ้หาท่ีนําเสนอในเพิพธิภณัฑ์เก่ียวข้องกบัอะไรบ้างและวิธีการค้นคว้าวจิยัเพ่ือให้ได้มาซึง่เนือ้หา

ดงักลา่ว 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
2. การคดัเลือกวตัถแุละการรับบริจาควตัถพุพิิธภณัฑ์มีวิธีการและหลกัการอยา่งไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
3. การจดัทําทะเบียนวตัถมีุหลกัเกณฑ์หรือวธีิการอยา่งไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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4. พิพิธภณัฑ์มีวธีิการเก็บรักษาและการซอ่มแซมวตัถอุยา่งไรบ้าง 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5. ใครคือกลุม่เป้าหมายของพพิิธภณัฑ์ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
6. ท่านมีการให้บริการความรู้ในช่องทางใดบ้าง เช่น การนําชมพพิิธภณัฑ์ การเผยแพร่ความรู้ผา่น

เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค จลุสาร เป็นต้น 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
7. ในการจดันิทรรศการ ทา่นมีหลกัในการออกแบบหรือไม ่และมีการใช้เทคนิคอะไรบ้างในการจดั

นิทรรศการ (ทัง้นิทรรศการหมนุเวียนและนิทรรศการถาวร)แตล่ะเทคนิคมีข้อดีข้อเสียอยา่งไรบ้าง 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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8. ท่านมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัพพิิธภณัฑ์ในช่องทางใดบ้าง และท่านมีเทคนิคในการเพิม่
จํานวนผู้ เย่ียมชมหรือไม ่อยา่งไร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
9. พิพิธภณัฑ์มีระบบการรักษาความปลอดภยัหรือไม ่อยา่งไร  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
10. พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้สิง่อํานวยความสะดวกแก่ผู้ เย่ียมชมหรือไม ่ได้แก่อะไรบ้าง (รวมทัง้การอํานวย

ความสะดวกเร่ืองการเดนิทาง) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
11. ลกัษณะอาคารสถานท่ีของพิพิธภณัฑ์เป็นอยา่งไรบ้าง มีจดุเดน่หรือไมอ่ยา่งไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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12. ท่านคดิวา่พิพธิภณัฑ์มีปัญหาหรืออปุสรรคในการจดัการพิพิธภณัฑ์หรือไม ่อยา่งไร และท่านคดิวา่
น่าจะมีวธีิการแก้ไขอยา่งไร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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ประวัตโิดยย่อผู้วจิัย 
 

ช่ือผู้วิจัย   นางสาวกานต์รวี  ชมเชย 
 
ตาํแหน่ง   นกัวจิยัศลิปวฒันธรรม 
  
สังกัดหน่วยงาน  สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 
คุณวุฒ ิ    - ศศ.บ. (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  
     สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
    - ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย(วรรณคดี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
     
สาขาที่ชาํนาญ   ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษาศาสตร์ 
 
ประวัตกิารรับทุนวิจยั    -      หวัหน้าโครงการวิจยั “ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุม่ของคนไทยรุ่นใหม ่
                                                       ในการสือ่สารทางอินเตอร์เน็ต” ทนุวจิยัเงินรายได้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
                                                       ปี 2556 

- ผู้ ร่วมวิจยัในโครงการเมธีวิจยัอาวโุส “สถานะและบทบาทของการวิจารณ์ 
      ในการศกึษาวรรณคดีไทย” จากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  
      ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  

- ผู้ ร่วมวิจยัในโครงการวิจยั “เคร่ืองรางศลิปะเขมรในอีสานใต้: ร่องรอยของคติ
ดัง้เดมิและการดํารงอยูใ่นวฒันธรรมร่วมสมยั” จากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วิจยั (สกว.)  
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