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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ จ านวน 74 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
พบว่า นิยามของพิพิธภัณฑ์ในฝั่งอุปทานนั้นเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ และรวบรวม
อนุรักษ์ทรัพยากรมรดกวัฒนธรรม  ในขณะที่นักท่องเที่ยวนิยามเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์ เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้คู่กับการพักผ่อน และการวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์พบ
องค์ประกอบเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ 8 ประเด็น ดังนี้การจัดนิทรรศการ 
ภายในพิพิธภัณฑ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี  กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิ งพิพิธภัณฑ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการในพิพิธภัณฑ์  การจัดการระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม ร้านขายของที่ระลึก 
มัคคุ เทศก์หรือนักสื่อความหมาย และ ธุรกิจที่ พักแรมรอบ  ๆ พิพิธภัณฑ์เ พ่ือเป็นส่วนหนึ่ ง 
ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว 
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง พบว่า การปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากทั้งฝั่งพิพิธภัณฑ์และฝั่งการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  
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และ 3) เสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์
จุดหมายปลายทาง พบว่า  ธีมแนวทางในการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  ได้แก่   
(1) การออกแบบกิจกรรมที่เน้นสร้างความสนุกสนาน (2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(3) การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการส่งมอบบริการแก่นักท่องเที่ยว (4) การสร้างอัตลักษณ์และ
การจัดการวัฒนธรรม และ (5) การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน   
 
ค าส าคัญ 
 การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ระบบการท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the components of tourism focusing on 

destination museums, 2) examine the roles and responsibilities of the stakeholders for 
museum tourism, and 3) suggest guidelines to promote museum-based tourism under 
the destination museum concept. The qualitative research employed an in-depth 
interview with 74 participants who were involved in museum tourism. 

The results to showed that 1)  Study the elements of museum tourism 
destination results were the definition of a museum from the supply part focused on 
museums offering learning experiences, which included the conservation of cultural 
heritage. In tourists ‘viewpoints, an additional definition was that a museum was a 
place of learning and recreation. The results from the analysis based on the framework 
of museum tourism found that there were eight components to enhance museum 
tourism. These comprised exhibitions organized at a museum, technological 
innovations, museum tourism activities, facilities and services provided by the 
museum. Logistics and transport system management, souvenir shops, guides or 
interpreters, and accommodation businesses around a museum as a part of the 
tourism promotion. 2 )Study the roles and responsibilities of stakeholders museum 
tourism destination results were interaction and collaborative work among the 
stakeholders of museums and tourism were essential to construct the network of 
museum tourism.  and 3)  Guidelines for promoting museum tourism in Thailand with 
the concept of museum destination results were presented five themes of guidelines 
for museum tourism promotion: 1)  Designing activities at a museum by emphasizing 
fun, 2) Effective human resource management, 3) Designing the landscape on services 
and providing tourists with services at the museum, 4) Identifying the construction and 
cultural management for the museum, and 5)  conveying learning experiences that 
could connect to the present lifestyle. 
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ความส าคัญและปัญหา 
 พิพิธภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
การบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรม อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังยกระดับประเทศหรือเมืองที่พิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ ให้มีฐานะเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ และเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศนั้น ๆ (Silberberg, 1995) สถานการณ์พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
( International Council of Museum หรือ ICOM) ได้ ระบุว่ า  มี พิ พิธภัณฑ์มากกว่า  55,000 
พิพิธภัณฑ์ใน 202 ประเทศ โดยพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ระดับโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 10.2 ล้านคนต่อปี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจีน ในกรุงปักก่ิงมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับสอง ด้วยจ านวน 
8.61 ล้านคน ต่อปี ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนของนครนิวยอร์กเป็นอันดับสามด้วย
จ านวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม 7.36 ล้านคน ต่อปี จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นจุดดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษทางมรดก
วัฒนธรรม (Daskalaki, 2020) พิพิธภัณฑ์มีแนวโน้มจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลของ ICOM ได้กล่าวถึง แนวโน้มการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ในหลายประเทศทั่วโลกส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรม (Heritage and 
Cultural Tourism) (Prentice, 2001)  ดังเช่น National Museum of Qatar ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ในปี ค.ศ. 2019 โดยมีนโยบายเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลักของประเทศกาตาร์  
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ในรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงมรดกทางวัฒนธรรม ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
อาทิ โบราณสถาน หอศิลป์ ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (Richards, 2006;  
Lambert & Henderson, 2011)  พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 1,552 พิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีการบริหารการจัดการที่มีรูปแบบการท างานแตกต่างกันออกไป 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่ขึ้นต้นกับกระทรวงวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์โดยชุมชน สถาบันการศึกษา เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งมูลนิธิ  
ไม่แสวงหาก าไร โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่า สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงาน  
ในการสร้างเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนทั่วประเทศ เพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่สนับสนุน  
ทางการตลาดทางการท่องเที่ยว ซึ่งจากการส ารวจวรรณกรรมเบื้องต้น ประเทศไทยยังไม่มีแผน  
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่บูรณาการการท างานหลากองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น แนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางได้
ประยุกต์มาจากการสังเคราะห์วรรณกรรมจากนักวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษาแนวคิดระบบการท่องเที่ยว 
(Prosser & Hunt, 2000 ; Leiper, 1999 ; Mill & Morrison, 2002) และแนวคิดของ Erving 
Goffman ที่ กล่ า วถึ งบทบาทของตั วตนในชี วิ ต  ( Goffman, 2002)  ได้ ถู กน ามาประยุ กต์ 
เพ่ือท าการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ค้นหาช่องว่าง
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ และเพ่ือน าไปเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย  
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพ่ือค้นหาองค์ประกอบปัจจัยที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมท่ามกลางความหลากหลายขององค์กร  
ที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์ จากมุมมองของทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์  
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะได้ แผนการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้วางแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวทางการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ของไทยให้ทัดเทียมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกควรเป็นอย่างไรจึ ง
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ท่ามกลางความหลากหลายขององค์กรที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและในสภาวะที่ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
อย่างเป็นรูปธรรมที่แน่ชัด  
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมาย
ปลายทาง 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยแนวคิด
พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากฝั่งการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหน้า (Museum Tourism Front Stage) และฝั่งการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหลัง (Museum Tourism Back Stage) จ านวน 26 คน 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็น 
Audience คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะเป็น นักท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ (Museum Tourists)  จ านวน 38 คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่ม
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กรณีหลากหลาย (maximum variation sampling) ของ Mile & Huberman (1994) โดยใช้เทคนิค
การสุ่มกรณีหลากหลายซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนไม่มากแต่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ส าคัญ 
(Key Performer)   
 การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) นอกจากนี้ งานวิจัยยังใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลสมุดเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดสรรมานั้นมาจากพ้ืนที่ในการวิจัย โดยการเลือกจากพิพิธภัณฑ์  
ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมทั้งหมด 18 แห่ง ที่ได้รับความนิยมและมีจ านวนผู้เข้าชมอยู่ในระดับ
ต้นของประเทศไทย โดยมาจากข้อมูลอ้างอิงใน www.museumthailand.com สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ ได้แก่ 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 2. พิพิธภัณฑ์
แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
4. พิพิธภัณฑ์แพทย์ศิริราช กรุงเทพมหานคร 5. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร  
6. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร 7. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  
8. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
10. มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร 11. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ 12. พิพิธภัณฑ์
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13. พิพิธภัณฑ์บางล าพู กรุงเทพมหานคร 14. พิพิธภัณฑ์
เหมืองแร่ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 15. พิพิธภัณฑ์จิมทอมสัน กรุงเทพมหานคร 16. บ้านฮอลันดา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 17. พิ พิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  
18. พิพิธภัณฑ์เรือไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 โดยมีกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ นิยามพิพิธภัณฑ์ ระบบการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดแสดงในพ้ืนที่จัดแสดงวัตถุ การสร้างความ
ประทับใจ การสร้างแรงจูงใจ และบทบาทของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การวางแผน
นโยบายในการพัฒนาและการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การสร้างความร่วมมือ โดยหลังจาก
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จาก 18 พิพิธภัณฑ์ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)   
 
ผลการวิจัย  
 ในส่วนผลการวิจัยนี้ ได้แบ่งน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  (2) บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง และ (3) แนวทางในการส่งเสริมแนวคิด
พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง (Museum 
Tourism Destination) ด้วยแนวคิดระบบการท่องเที่ยวที่ประยุกต์แนวคิดของ Prosser & Hunt 
(2000) Leiper (1999) และ Mill & Morrison (2002) ท าให้เห็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันกับ  
อุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวและ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกัน ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ยังมิได้ถูกพิจารณาหรือจัดการ
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ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางการท่องเที่ยวอีกทั้งยังไม่ เคยน ามาใช้ในการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึง “ความเป็นจุดหมายปลายทาง”  
ของพิพิธภัณฑ์ ในการพัฒนาประเด็นแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
(Museum Tourism Destination) นั้นให้เป็นกุญแจของความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ในการขับเคลื่อน
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  
 ผลการวิจัยพบว่าในฝั่งอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นั้น มีองค์ประกอบ 8 
ประเด็น โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มประเด็นหลัก และกลุ่มประเด็นรอง ดังนี้   
กลุ่มประเด็นหลักเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงมากที่สุด โดยเป็นการท างานของฝั่งอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่ต้องเน้นสี่องค์ประกอบส าคัญดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือตอบโจทย์
และกระตุ้นทางฝั่งอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้เดินทางมาท่องเที่ยว มีจ านวน 4 ประเด็น
ด้วยกัน ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากที่จะดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเรียนรู้ ประสบการณ์ การจัดแสดงวัตถุโบราณ เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์
ของชุมชน ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการน าเสนอเรื่องราว วัตถุต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 3 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน  
ประเด็นที่ 4 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในพิพิธภัณฑ์ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้การบริการในด้านทางการเป็นพ้ืนที่พักผ่อน ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อาทิ ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา 
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดนิทรรศการ ธุรกิจจัดเลี้ยงภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
 ส่วนถัดมาคือ กลุ่มประเด็นรองนั้น ได้แก่ ประเด็นที่ 5 การจัดการระบบโลจิสติกส์ 
และการคมนาคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบการท่องเที่ยว ประเด็นการเดินทางเป็นสิ่งส าคัญ
มากประเด็นหนึ่งในการเดินทาง พิพิธภัณฑ์ถ้ามีระบบการขนส่งที่เข้าถึงได้ง่ายก็จะช่วยกระตุ้น  
การเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่ 6 ร้านขายของที่ระลึกมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเน้นด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้สินค้าของที่ระลึกยังเป็นสินค้า
ในการสร้างความหมายความทรงจ าของการท่องเที่ยวอีกด้วย ประเด็นที่ 7 มัคคุเทศก์หรือนักสื่อ
ความหมาย โดยเป็นบุคลากรที่จะช่วยด าเนินงานกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ การมีปฏิสัมพันธ์แก่ผู้เข้า
ชม การสร้างความเพลิดเพลิน การน าเสนอข้อมูลสู่คนทุกกลุ่มแทนการจัดแสดงวัตถุที่ไม่สามารถน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ได้ และประเด็นที่ 8 การเชื่อมโยงธุรกิจที่พักแรมรอบ ๆ พิพิธภัณฑ์  
โดยการบูรณาการบริการในโรงแรม ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์พักผ่อนที่เชื่อมโยง 
กับโอกาสในการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 
 ส าหรับอีกด้านหนึ่ง คือ ในฝั่งอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นฟากฝั่ง 
ที่จะแสดงให้ฝั่งอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์พ้ืนที่จุดหมายปลายทางได้เห็นถึงลักษณะ 
ของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ท าให้พัฒนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ได้ตอบโจทย์
สูงสุด เกิดการเตรียมความพร้อมด้านการบริการภายในพิพิธภัณฑ์ ผลวิจัยพบประเภทนักท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์จ านวน 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก คือนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณค่า 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก การโหยหาอดีต (Nostalgia Museum Tourist) ประเภทที่  2 คือ 
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นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม (Cultural Museum Tourist) ประเภทที่ 3 คือ 
นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่ งเน้นในการพัฒนาตนเอง (Development Museum Tourist) 
ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นแรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal motivation 
Museum Tourist) และประเภทที่ 5 คือ นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าเชิงกายภาพเป็น
แรงจูงใจ (physical values Museum Tourist) นักท่องเที่ยวรูปแบบนี้สนใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งทางด้านกิจกรรมและต้องการการพักผ่อน ใช้บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย  
 ในฟากฝั่งอุปสงค์และอุปทานตามที่น าเสนอข้างต้นนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของทั้งสองกลุ่ม
ของการวิจัย ได้ร่วมสะท้อนนิยามของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง โดยใน มุมมองของฝั่งอุปทาน 
พบประเด็นที่กล่าวถึงนิยามของ ‘พิพิธภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว’ ในยุคปัจจุบัน โดยมีใจความส าคัญสี่
ประการ ดังนี้ (1) การอนุรักษ์และการสะสม (2) แหล่งรวบรวมภูมิปัญญา (3) การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และ (4) การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ
พลวัตระดับโลก ประสบการณ์ทางด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
ชาติ ในส่วนของมุมมองของฝั่งอุปสงค์พบประเด็นที่กล่าวถึงนิยามจากทัศนะของนักท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญเพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางจ านวน 6 ประการ ดังนี้ (1) ศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ (2) แหล่งสะสมวัตถุจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ (3) การเล่าเรื่องราว (4) การน าเสนอ
ภูมิปัญญา (5) ค้นหาองค์ความรู้ใหม่  (6) พ้ืนที่พักผ่อนพร้อมกับการเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางความคิด ซึ่งประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นเน้นหนักไปทางด้านบทบาทของพิพิธภัณฑ์
ที่ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบูรณาการกับพ้ืนที่การพักผ่อน  
 การบริหารการจัดการระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย 
  หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดการพิพิธภัณฑ์กับการท่องเที่ยวที่ ‘แยกส่วน’ ออกจากกันดังที่
กล่าวในเนื้อหาส่วนความส าคัญและปัญหานั้น ประเด็นดังกล่าวนี้ก่อเกิดปัญหาด้านนโยบาย วิสัยทัศน์
ที่มิได้สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้ยาก  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การวิจัยจึงได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ผ่านกรอบคิดจากผลงานของเขาเรื่อง The Presentation of Self 
in Everyday Life ที่กล่าวถึงการน าเสนอตัวโดยน ามาประยุกต์กับแง่มุมด้านการท่องเที่ยว คือ 
องค์ประกอบเรื่องเวที (Stage) ซึ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว โดยมีฉากหน้า ( front 
stage) เป็นการท างานสร้างการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์และมีฉากหลัง (Backstage) 
เป็นผู้วางนโยบายจากระดับบนสู่ระดับล่าง และการวางแผนปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ผลวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 บทบาทการท างานของการจัดการพิพิธภัณฑ์ พบว่า หน้าที่ส่วนแรก คือ การร่วมวางแผน
จัดเตรียมการแสดง นิทรรศการวัตถุจัดแสดง แผนการด าเนินการสรรค์สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์และวางแผนโครงสร้างองค์กรของพิพิธภัณฑ์ให้เหมาะสม บทบาทในการท างานร่วมกับ
ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กรของพิพิธภัณฑ์เพ่ือก าหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
ในการก าหนดกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานวางแผนการสร้างมอบประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ท่ีให้ประสบการณ์การเรียนรู้ จากการศึกษา สิ่งที่ยังขาดไปในระบบการท างาน 
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โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่า ยังมีบทบาทการท างานของการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่อาจจะสร้างพันธมิตรร่วมกับบริษัทธุรกิจน าเที่ยวโดยมีการจัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยว 
การจัดการของที่ระลึก การประสานการท างานร่วมกับนักสื่อความหมายของชุมชนท้องถิ่น  
และประเด็นส าคัญ คือ การวางแผนร่วมด าเนินการสร้างพ้ืนที่พักผ่อนแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ที่เป็นฝ่ายท างานส่วนหน้าและส่วนหลัง 
 ส่วนที่สอง คือ บทบาทการท างานของการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย มีหน้าที่ดูแล
ด้านยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว การโฆษณาการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ มีการ
ประสานบริษัทธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการพัฒนา
บุคลากรที่เน้นด้านการสื่อความหมายทางการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เข้าถึงนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชม  
แต่สิ่งที่ยังขาดไปในระบบการท างานผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่า การสร้างจุด
ร่วมตั้งศูนย์การบูรณาจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเน้นพิพิธภัณฑ์ชูโรงกับนโยบาย  
เพ่ือท างานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีรูปธรรม ได้แก่ ส านักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นต้น   
 และส่วนสุดท้าย คือ ในส่วนของการท างานในพ้ืนที่ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมหรือ
นักท่องเที่ยว โดยเน้นมัคคุเทศก์ ปราชญ์ชาวบ้านท างานด้านการสื่อความหมายร่วมกับมัคคุเทศก์
ภายในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนให้สืบทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์ และบทบาทพิพิธภัณฑ์กับการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 จากผลการวิจัยยังพบเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์นอกจากการท างานประสานงานหลักภายใน
หน่วยงานแล้ว ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมการให้บริการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเป็นหัวใจส าคัญของการการบริการภายในพิพิธภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าสูง โดยการ
ร่วมปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมขนส่ง กระทรวงคมนาคม การสร้างการปฏิสัมพันธ์ในการ
ประสานงานสถานศึกษา การร่วมมือและการประสานการน าความรู้จากหน่วยงานภาครัฐบาลใน
ประเทศอ่ืน การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพ่ือร่วมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การสร้าง
ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หรือหน่วยงานในระดับนานาชาติ พิพิธภัณฑ์กับองค์กรระดับท้องถิ่น การ
สร้างความร่วมมือกับชุมชน การสร้างความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์กับอุตสาหกรรมบริการ 
 แนวทางในการส่งเสริมแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์ น าไปสู่การส่งเสริมแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางจากสองส่วนที่ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ข้างต้นนั้น ได้รับการน ามาเชื่อมโยงเพ่ือหาสาระส าคัญต่อ
การพัฒนาและสร้างแนวทางเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการด าเนินงานด าเนินงานที่สะท้อนภาพ 
เชิงนโยบายมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน เพ่ือก่อเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส าหรับการเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่มอบความรู้และความเพลิดเพลิน  
แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสู่จุดหมายปลายทางนานาชาติ ทั้งนี้
ผลการวิจัยได้สะท้อนองค์ประกอบส าคัญท่ีแท้จริงต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จ านวน 5 
ประการได้แก่   
 1. การออกแบบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เน้นการสร้างความสนุกสนาน  
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 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3. การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการส่งมอบบริการในพิพิธภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยว   
 4. การสร้างอัตลักษณ์และการจัดการวัฒนธรรมให้กับพิพิธภัณฑ์  
 5. การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ว่า ในอดีตพิพิธภัณฑ์ถูกรับรู้ในสายตา
ของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปโดยความเชื่อที่ว่าเป็น สถานที่เก็บของเก่าของสะสมเพียงเท่านั้น  
แต่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว 
(Krakowiak, 2013) ผลการศึกษาได้ค้นพบความหมายของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางที่ต้อง
น าเสนอประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เหนือชั้นไปกว่าประสบการณ์เรียนรู้แบบเดิม ให้ความ
เพลิดเพลินและแรงบันดาลใจ และต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกและสัมผัสได้ถึง
ความเป็นส่วนหนึ่งของของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้น (Sense of Belonging) โดยสรุปนิยามของพิพิธภัณฑ์
จุดหมายปลายทาง คือ การอนุรักษ์และการสะสมวัตถุโบราณ ศูนย์กลางแห่งการรวบรวมภูมิปัญญา 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ  อาทิ Plaza (2000) Dallen & Stephen (2003) Park 
(2013) การเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Bryant (1988) Hein (2002) Hausmann (2012) โดยผู้วิจัยพบ
ประเด็นส าคัญ คือ การพัฒนาต้นแบบการน าวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการอนุรักษ์ภายในพิพิธภัณฑ์
โดยพิพิธภัณฑ์ต้องมีองค์ความรู้ด้านนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในหลายๆ แห่งยังขาดองค์
ความรู้ด้านนี้อยู ่  
 ประเด็นเพ่ิมเติมในนิยามพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางซึ่งมาจากฝั่งอุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนที่พักผ่อนพร้อมกับการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความผ่อน
คลาย เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่รื่นรมย์และรู้สึกได้พักผ่อนหย่อนใจผ่านการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ โดย
สรุปมุมมองของนักท่องเที่ยวมักจะมองในประเด็นพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นความ
สะดวกสบาย และการสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวและผู้เข้า
ชมได้เป็นอย่างดี รูปแบบของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จะเป็นลักษณะนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่
มุ่งเน้นคุณค่าเชิงกายภาพ ซึ่งแสวงหาความสนใจพิเศษในพิพิธภัณฑ์ต้องการใช้เวลานานๆในการอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ แต่ก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพักผ่อนในการใช้บริการ ร้านกาแฟ จุดพักผ่อน ร้านอาหาร 
เป็นต้น 
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เข้าให้ระบบการท่องเที่ยวนั้นจะสร้างแรงกระตุ้นในฝั่งอุปสงค์
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Museum Tourism Demand) ให้เกิดการเคลื่อนที่ไปมายังฝั่งอุปทาน
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Museum Tourism Supply)  โดยองค์ประกอบจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Components of Museum Tourism Destination) ที่ได้ค้นพบจากการ
วิจัยในครั้งนี้เผยให้เห็น องค์ประกอบส าคัญแปดด้านส าหรับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การจัด
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นสององค์ประกอบที่ควรค านึงถึงเป็นอย่าง
ยิ่งในระบบการท างานของพิพิธภัณฑ์ฉากหน้า (Museum Front Stage) ที่จะน าความเพลิดเพลิน 
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บันเทิงในการเรียนรู้ที่เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่รู้สึกผ่อนคลาย เช่น การใช้ Audio VDO โชว์วัตถุ
โบราณ, การน าเทคโนโลยี 3D ในการจ าลองวัตถุจัดแสดงเพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้นซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ing (1999) Atraksa (2015) Hume (2015) ที่กล่าวว่าการ
สร้างสรรค์สื่อกลางทางวัฒนธรรมในการเผยแพร่ความรู้ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถการเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมใหม่ๆของพิพิธภัณฑ์ได้ แต่ในบางครั้งหากการจัดนิทรรศการอาจไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ 
ภัณฑารักษ์หรือนักสื่อความหมายที่มีหน้าที่ในการน าชมถือได้ว่ามีส่วนส าคัญไม่แพ้กันเป็นผู้ด าเนิน
เรื่องราวการน าเสนอ ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทางวิชาการจะเน้นบทบาทของนักสื่อความหมายที่มีความ
จ าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Haas (2003) Proctor (2010) ที่ได้กล่าวถึงบทบาท
ของภัณฑารักษ์ในบริบทต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่และเป้าหมายที่สร้างความผูกพันในการดึงดูดผู้
เข้าชมประเภทต่าง ๆ และมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่เน้น
การมีส่วนร่วม (Nowacki, 2005; Falk & Dier king, 2013; Nechita, 2014)  ดังเช่น การแจกของที่
ระลึก หรือการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพ่ือเก็บแสตมป์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมการตอบค าถามเพ่ือชิงรางวัล เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Richards& 
Wilson (2006) การสร้างกิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นผู้ให้บริการต้องพึง
ใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ า ห้องน้ าคนพิการ ทางลาดส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
อาหารและเครื่องดื่ม พ้ืนที่นั่งท างาน (Co-working space museum area) เป็นต้น นอกเหนือจาก
บทบาทในการจัดนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ ประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bryant (1988) 
ที่ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่บทบาทในการสร้างความบันเทิง  ร้านขายของที่ระลึก  
เป็นการบริการขายสินค้าที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ที่จะมีส่วนในการสร้างความทรงจ าทางการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ได้ ซึ่งถ้าการออกแบบของที่ระลึกที่เข้ากับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงกับรูปแบบจัดนิทรรศการ
หรือแม้กระทั่งสินค้าของที่ระลึกที่มีทั้งลักษณะร่วมสมัยและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ โดยการพัฒนาของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นของที่มีความเดิม
แท้ (Authenticity) โดยองค์ประกอบทั้งหกองค์ประกอบข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์  พ้ืนที่พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง (Museum Destination Region) ตามแนวคิด
ประยุกต์ของ Prosser & Hunt (2000) Leiper (1999) Mill & Morrison (2002) 
 นอกจากนี้ องค์ประกอบด้าน ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก การพัฒนาขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า ที่
สามารถขยายไปยังพิพิธภัณฑ์ หรือผ่านเส้นทางพิพิธภัณฑ์ก็จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น (Nukong, 2016) และผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวเพ่ิมเติมถึง ธุรกิจที่พักแรม โดย
องค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ประเทศไทยได้มีธุรกิจโรงแรมที่น าแนวคิดพิพิธภัณฑ์มาตกแต่งในห้องพักส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีส่วนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ หรือสามารถสร้างประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในอีกมิติหนึ่งอีกด้วย โดยระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมและธุรกิจที่พักแรม 
เป็นส่วนพ้ืนที่รองรับการเดินทาง (Museum Transit Route) ที่อยู่ ในระบบการท่องเที่ยวเชิง
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พิพิธภัณฑ์ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ 
 ในทางกลับกันการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จะไม่สามารถเกิดการ
ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวพิพิธภัณฑ์เองเพียงอย่างเดียว ยังมีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาหน่วยงานต่าง  ๆ  
ที่มี บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวและพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ได้โดยองค์ประกอบ Erving 
Goffman's The Presentation of Self in Everyday Life ใ นป ระ เ ด็ นบ ทบาทที่ แ ตกต่ า ง 
(Discrepant Roles) ได้อธิบายว่าพิพิธภัณฑ์มีการน าเสนอบทบาทในการท างาน ที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละพ้ืนที่เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทและมีส่วนในการขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยการท างาน
ระหว่าง หน่วยงานพหุภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรชุมชนโดย ในการก าหนด
แนวทางในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์ (WTO, 
1993; Swarbrooke, 1999; Bramwell & Sharman, 1999) ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการสร้างการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยโดยเริ่มการท างานผ่านระบบนโยบายหน่วงงานรัฐบาล แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เช่น ในประเทศไทยเริ่มการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยผ่านระบบส ารองบัตรเข้าชมที่
เรียกว่า MUSE PASS เข้าพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ได้ฟรี 63 แห่ง เพ่ือร่วมมือสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Leiper, 1999; MacCannell, 1989; Mendiratta Anita, 2010) ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์เป็นจ านวนมาก หากสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งหมด สร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ร่วมกันจะเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Bramwell & Sharman (1999) จากผลวิจัยในประเด็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  กรมศิลปากร หน่วยงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบาทในการเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในฉากหลัง (Back Stage) ซึ่ง Goffman (1959) เรียกว่า Performer สมาชิกที่บริหาร
จัดการนโยบายพิพิธภัณฑ์และนโยบายการท่องเที่ยวจะเป็นหน้าที่ตามแนวคิดของ Goffman เป็น
บทบาทหน้าที่ในฝั่งฉากหลัง (Museum Back Stage) ซึ่งจากผลวิจัยให้เห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวมี
บทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนและไม่อาจจะขาดหน่วยงานใด ๆ หน่วยงานหนึ่งได้เลย หากขาดการ
เชื่อมโยงจะท าให้ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการบริการลดลง 
 ดังที่กล่าวในองค์ประกอบจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Components 
of Museum Tourism Destination) ท าให้เห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์สู่การเป็นการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นานาชาติ 
โดยสกัดเป็นแก่นสาระหลัก วางแผนนโยบายและการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ 
ซึ่งมีนโยบายหลักอันเป็นประเด็นส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก การออกแบบกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์เน้นการสร้างความสนุกสนาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน  
เชิงสร้างสรรค์ สร้างการพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ  ประการที่ 2 การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องมีทัศนคติ จิตบริการที่ดี 
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าขมได้อย่างทันท่วงทีและมีมิติบริการที่สูง โดย
ส่วนในการพัฒนาตลาดพิพิธภัณฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่กระบวนการในการ
ให้บริการ จากภาพลักษณ์ในการบริการพิพิธภัณฑ์ ประการที่ 3 การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการ
ส่งมอบบริการในพิพิธภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยว เน้นความสะดวกสบาย การพักผ่อนหย่อนใจ อาหาร
และเครื่องดื่ม ร้านของที่ระลึก เทคโนโลยี พ้ืนที่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่พิการทุกรูปแบบ ประการที่ 4 
การสร้างอัตลักษณ์และการจัดการวัฒนธรรมให้กับพิพิธภัณฑ์รูปแบบอาคาร รูปแบบชุดความรู้ในการ
สื่อความหมายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะพิพิธภัณฑ์ และประการที่ 5 การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประชาคมโลกในปัจจุบัน ทันกับเหตุการณ์
ในปัจจุบันสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การวิจัยได้สะท้อนนิยามของ ‘พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง’ ส าหรับการท่องเที่ยว 
เชิงพิพิธภัณฑ์ หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม
ทางการท่องเที่ยวและบริการโดยเน้นการสื่อความหมายในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทบาทในการเสริมสร้างมิติใหม่  ๆ ทางการเรียนรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้านอัตลักษณ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และพลวัตประเด็นหลักของโลก เป็นพ้ืนที่ที่จะช่วยรังสรรค์ความคิด การสร้างแรง
บันดาลใจ ขับเคลื่อนร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการจัดนิทรรศการ รวมถึงเป็นพ้ืนที่พักผ่อนทั้งกาย
และใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้” ซึ่งจากค านิยามของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง สามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพของการบริการ สร้างภาพลักษณ์ในระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงและประสบ
ความส าเร็จระดับโลก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์น านิยามเพ่ือสร้างสรรค์
การบริการพ้ืนที่และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การออกแบบนโยบายผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ องค์ประกอบที่ส าคัญใน
การสร้างกลยุทธ์การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์   
 2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหลัง ที่เป็นผู้วางนโยบายภายใน
พิพิธภัณฑ์ที่ต้องเตรียมบุคลากรที่พร้อมจะมอบบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหนือความ
คาดหวัง  
 2.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันในด้านการบริหาร จัดอบรมการให้บริการอย่างมือ
อาชีพซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการที่น่าเบื่อภายในพิพิธภัณฑ์ พัฒนาทักษะจิตบริการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น 
 2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เช่น 
ภัณฑารักษ์ นักสื่อความหมาย ควรให้ความส าคัญด้านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
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รูปแบบทางการเรียนรู้ที่สร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันละกัน และพัฒนาปัจจัยด้าน
การได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต วัตถุจัดแสดงที่มีคุณค่า 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
 งานวิจัยในอนาคต อาจศึกษาเรื่องการสร้างแบบแผนมาตรฐาน ตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือต้นแบบการสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์นานาชาติ  และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทย  
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สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
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