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การพรรณนาวเิคราะห์  กลุม่เดก็ เยาวชน ในกรุงเทพมหานคร สุม่ตวัอยา่ง
แบบหลายขัน้ตอน จ�านวน 426 คน เก็บข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี ใช้สถิตคิา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควร
ประกอบด้วยกลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ เดก็ เยาวชน ครอบครัว และประชาชน
ทัว่ไป กลุม่เป้าหมายรองได้แก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัวิชาชีพการ์ตนู โดย
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นเดก็และเยาวชนจะมีพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบตัิก่อนการแสวงหาความรู้ สว่นกลุม่ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ท่ีในเชิงลกึก่อน
การปฏิบตั ิ (2) พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรใช้แนวคดิการด�าเนินงานท่ีเป็นภาคี  
มีนโยบายเพ่ือการให้ความรู้ ความสนกุ และความมีชีวิตชีวา โดยมีบทบาท
หน้าท่ีในการให้บริการพิพิธภณัฑ์ การวิจยัและศกึษาการ์ตนู การจดัอบรม 
การสร้างสรรค์อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวติ การจดั
กิจกรรมเพ่ือให้เป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาตแิละเป็นมรดกทางวฒันธรรม  
(3) องค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ประกอบด้วยนิทรรศการ
ถาวร นิทรรศการหมนุเวียน การจดักิจกรรมต่างๆ และการจดัห้องสมดุ  
(4) คณุสมบตัิสถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูมี 2 แนวคิด คือ  
การใช้สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้วและการใช้สถานท่ีใหม่ โดยควรเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัพิพิธภณัฑ์ มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับ
การจดัแสดงและการจดักิจกรรม

ค�าส�าคัญ: การ์ตนู / พิพิธภณัฑ์ / กรุงเทพมหานคร
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Abstract
The purpose of this study is four-fold: (1) to examine the  

participants’ learning behavior with respect to the cartoons’ museum,  
(2) to explore  the design of the cartoons’ museum based on the principles  
of informal learning, (3) examine the elements of the exhibition set in 
the cartoons’ museum, and (4) to investigate location aspects of the 
cartoons’ museum. 

The research participants included two major groups. The 
first group (N=23) were the experts in media, education, museum 
design, and museum exhibitions, and cartoon professionals, along 
with those collecting cartoons and organizing cartoon exhibitions, 
all of whom were selected through a purposive sampling method. 
The data collected from this group were obtained by interviews and 
qualitatively analyzed. The second group of the participants (N=426) 
recruited by the multistage sampling method included two sub-groups: 
the youth (7-24 years old), and general public with their age over 
25 years, studying or working in Bangkok. The data with this group 
were collected through a survey and quantitatively analyzed through 
descriptive statistics. 

Four major findings were found. First, the major target groups 
for the cartoons’ museum were the youth, their families, and the 
general public, and the minor target group included the academics, 
researchers, cartoon professionals. With respect to their learning  
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behavior, the youth, as the major target group, expressed their learning  
style with inquisitive learning, first-hand experiences, whereas the 
adults were found to prefer learning through the in-depth-study-then-
practice learning. Second, the cartoons’ museum should incorporate 
several sectors regulating the museum’s policy of learning goals with 
knowledge, enjoyment, and liveliness, and responsible for providing  
services, researching, offering training courses, creating neo-industries,  
promoting life-long education, and organizing the events that foster 
the cartoons’ museum as the national museum with cultural heritage. 
Third, the elements of the exhibitions set in the cartoons’ museum 
included permanent exhibition, temporarily circulated exhibition, 
activities, and libraries. Fourth, the location aspects of the cartoons’ 
museum could be the use of the museum available, and a newly 
constructed museum. The selected one should be convenient for 
commuting and spacious enough for the museum’s exhibitions and 
activities to be arranged. 

Keywords: Cartoon / Museum / Bangkok Metropolitan
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ความเป็นมาและความส�าคัญของการวจิยั
การ์ตนูเป็นภาพวาดทัง้ท่ีเป็นภาพเขียน ภาพลายเส้น โดยอาจมีเพียง

ภาพเดียว หรือมีการร้อยเรียงกนัเป็นเร่ืองราว โดยแรกเร่ิมนัน้การ์ตนูมกัตี
พิมพ์บนกระดาษ โดยการ์ตนูในประเทศไทย ได้ถือก�าเนิดในปี พ.ศ. 2544 
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงสน
พระทยัเป็นอยา่งมากในศลิปะการเขียนภาพล้อและได้โปรดเกล้าฯ แปลค�าวา่  
Cartoon เป็นภาษาไทยวา่ “ภาพล้อ” การ์ตนูในยคุนัน้จะเป็นภาพล้อการเมือง
และเป็นนิยาย มีภาพประกอบ และมีการพฒันาแนวเร่ืองขึน้มากมาย อาทิ    
เร่ืองแนวเร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ  ท่ีดดัแปลงมาจากวรรณคดี และนิทานพืน้เมือง
ของไทย จนกระทัง่เป็นนิยายภาพเร่ือง รวมถงึแนววิทยาศาสตร์ ในชว่ง พ.ศ. 
2518 ถือได้วา่เป็นยคุทองแหง่การ์ตนูไทยและมีความซบเซาลงหลงัจากนัน้ 
จนกระทัง่ถงึยคุก�าเนิดใหมใ่นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2549 
ได้เกิดกระแสความนิยมการ์ตนูจากตา่งประเทศมากขึน้ท�าให้ส�านกัพิมพ์
การ์ตนูไทยต้องปรับตวักนัอีกครัง้ ปัจจบุนัการ์ตนู ได้มีการพฒันาจนสามารถ
ตอ่ยอดไปเป็นสือ่ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ แอนิเมชนั เกม การ์ตนูบนมือถือ และ
เป็นภาพยนตร์ท่ีใช้คนแสดง เป็นต้น การ์ตนูจงึถือได้วา่เป็นทัง้ศิลปะและ
วฒันธรรม ท่ีแตล่ะสงัคมน�ามาใช้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความบนัเทิง ข�าขนั 
ล้อเลยีนเสยีดส ีประชดประชนั การเมือง การเรียนรู้ หรือการศกึษา 

ส�าหรับในทางการสื่อสารนัน้ การ์ตนูถือวา่เป็นสื่อ หรือเคร่ืองมือ
อยา่งหนึง่ของมนษุย์ในการสือ่สารด้วยภาพและยงัมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ใน
ระดบับคุคล และสงัคมมากท่ีสดุ เพราะให้ทัง้อารมณ์ขนั ความคดิสร้างสรรค์
และจินตนาการ ดงันัน้การ์ตนูจงึถือวา่เป็นสื่อหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การขดัเกลา                 
และพฒันาการอารมณ์ จิตวิญญาณ และท่ีส�าคญัคือท�าให้เกิดความคิด
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ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความสขุความออ่นโยนทางจิตใจและมีความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ 

นอกจากนัน้ การ์ตนูมีความผกูพนักบัทกุคนในสงัคมนบัตัง้แตว่ยัเดก็
ไปจนกระทัง่ผู้ใหญ่ หลายประเทศในโลกจงึได้ให้ความส�าคญักบัการ์ตนูด้วย
เหตผุลดงักลา่ว จงึได้มีการเก็บรวบรวม สะสมตัง้แตร่ะดบัรายบคุคล ไปจน
กระทัง่หนว่ยงานโดยมีการจดัเก็บ รวบรวม และจดัแสดงในรูปแบบของห้อง
สมดุจนกระทัง่ระดบัพิพิธภณัฑ์และท่ีส�าคญัหลายประเทศได้มีการวิจยั สง่
เสริมสนบัสนนุให้มีการจดัการเรียนการสอนการ์ตนูในสถาบนัการศกึษา
อยา่งจริงจงั และถือวา่การ์ตนูเป็นหนึง่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นสนิค้า
ทางวฒันธรรมท่ีสง่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ และมีอิทธิพลตอ่ผู้อา่นในท่ีสดุ

ด้วยเหตท่ีุการ์ตนูเป็นทัง้ศลิปะและวฒันธรรม และเป็นสือ่ท่ีใช้ในการ
ถ่ายทอดบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ รวมถงึมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสงัคมและมี
ความผกูพนักบัผู้คนทกุเพศ ทกุวยั โดยเฉพาะในเดก็นัน้มีความสมัพนัธ์ใกล้
ชิดกบัการ์ตนูมากเพราะเดก็จะมีการรับรู้สิง่ตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรมผา่นการ์ตนู
ได้ดี      และเข้าใจงา่ย สว่นผู้ใหญ่ล้วนแตผ่า่นการสมัผสัการ์ตนูในวยัเดก็มา
แล้ว จงึมกัมีความทรงจ�าเก่ียวกบัการ์ตนูในวยัเดก็ด้วยเชน่กนั จงึท�าให้มีการ
จดัเก็บสะสมการ์ตนูตัง้แตร่ะดบัรายบคุคล ไปจนถงึระดบัองค์กรท่ีอยูใ่นรูป
แบบของห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุหรือพิพิธภณัฑ์ ส�าหรับประเทศไทยได้
มีการเก็บสะสมรวบรวมโดยภาคประชาชน องค์กรทางสงัคม ภาครัฐแตไ่ม่
มากนกัเน่ืองจากขาดการสนบัสนนุสง่เสริมอยา่งจริงจงั 

เน่ืองในโอกาสท่ีกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นเมือง
หนงัสอืโลก การศกึษาโครงการศกึษาวิจยัข้อมลูเพ่ือเตรียมจดัตัง้พิพิธภณัฑ์
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การ์ตนูนีจ้ะมีสว่นในการเป็นสือ่ท่ีมีบทบาทในการสนบัสนนุการอา่นหนงัสอื
ของประชาชนกรุงเทพมหานครและคนไทยให้เพ่ิมมากขึน้ตอ่ไปอีกทางหนึง่ 

2. วัตถุประสงค์ของการวจิยั
การวิจยัโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศกึษา (1) กลุม่เป้าหมายและพฤตกิรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์การ์ตนู (2) 
แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนูตามแนวการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
(3) กรอบเนือ้หาชดุองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู (4) คณุสมบตัิ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 

3. ระเบยีบวธีิการวจิยั
การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งการวจิยัเชิงคณุภาพ

และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุ 
นกัวิชาการด้านสือ่/ การศกึษา ด้านการออกแบบและจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 
ผู้ เช่ียวชาญ หรือนกัวิชาชีพด้านการ์ตนู ผู้รวบรวมและจดัการแสดงเก่ียว
กบัการ์ตนู เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยการเจาะจง โดยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์
ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพิพิธภณัฑ์และการจดัการแสดงและด้านการ์ตนู 10 ปี
ขึน้ไป จ�านวน 23 คน เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมลู
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มเด็กและเยาวชน อาย ุ 7-24 ปี ท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน จ�านวน 426 คน เก็บข้อมลู
โดยการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตคิา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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4. ผลการวจิยั
การวจิยันีข้อน�าเสนอผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้
4.1.1 กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากการสมัภาษณ์กลุม่

ผู้ทรงคณุวฒิุระบวุา่กลุม่เป้าหมายหลกัของพิพิธภณัฑ์ควรประกอบด้วยกลุม่
เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ กลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ เดก็ เยาวชน ครอบครัว และ
ประชาชนทัว่ไป สว่นกลุม่เป้าหมายรองได้แก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัวิชาชีพ
การ์ตนู สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูเหมาะกบัเดก็ 
เยาวชน ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.57) รองลงมา คือ นกัวิชาชีพ นกัเขียน
การ์ตนู (X = 4.42) ผู้ประกอบการธรุกิจการ์ตนู  (X = 4.35)    มีความเหมาะ
สมในระดบัมาก คือ ประชาชนผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  (X = 4.16)  ครอบครัว (X = 
4.11) และนกัวิชาการ นกัวิจยั (X = 3.84)     

4.1.2 แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผลการศกึษา
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ การออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรมีการใช้แนวคดิ
ในด้านตา่งๆ ดงันี ้(1) ด้านการด�าเนินงานควรมีลกัษณะเป็นภาคีการมีสว่น
ร่วมของหนว่ยงานหรือองค์กรจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน นกัวิชาชีพการ์ตนู  
นักวิชาการ รวมถึงตวัแทนท่ีมาจากภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย  
ร่วมกนัก�าหนดแนวทาง วิสยัทศัน์ โดยเน้นความเป็นอิสระ หรือกึ่งอิสระ  
โดยใช้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีมีประสบการณ์ มีความช�านาญ และมีความรู้ใน
เร่ืองของพิพิธภณัฑ์เป็นผู้บริหารจดัการเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวั มีการหา
รายได้โดยการเก็บคา่เข้าชมท่ีไมส่งูนกัเพ่ือสร้างวฒันธรรมการมีสว่นร่วม 
รวมถงึการหารายได้จากการเชา่พืน้ท่ี การจดักิจกรรม การประชมุ การจดั
อบรม การจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ รวมถงึการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง (2) ด้านนโยบายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรเน้นความคดิสร้างสรรค์ 
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การให้ความรู้ ความสนกุสนานมีชีวิตชีวา ตลอดจนความเป็นไทยแก่กลุม่เป้า
หมาย การเป็นศนูย์กลางของการพฒันาสง่เสริมและพฒันาวชิาชีพการ์ตนู
ไทย การสร้างคณุคา่ การสร้างประโยชน์ ตลอดจนการสร้างเศรษฐกิจราย
ได้ให้กบัประเทศและมุง่การเป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาต ิเป็นศนูย์กลาง
ของการพฒันาการ์ตนูไทย (3) ด้านบทบาทหน้าท่ี โดยมุง่ให้บริการการจดั
นิทรรศการและห้องสมดุ การจดัการแสดงเพ่ือให้พิพิธภณัฑ์มีการเคลือ่นไหว
และมีชีวิต ร่วมกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง อาทิ สมาคมผู้ผลติ สมาคมนกัเขียน 
สถาบนัการศกึษาเพ่ือให้เกิดกระแสและมีผลกระทบ การวิจยัและศกึษา
การ์ตนู เพ่ือเช่ือมโยงไปสูก่ารผลติงานการ์ตนูท่ีเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
การจดัอบรมเพ่ือผลติผู้ เช่ียวชาญด้านการ์ตนูท่ีมีคณุภาพ การสร้างสรรค์
อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตผา่นการ์ตนู และการจดั
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ืองสม�า่เสมอตลอดทัง้ปี สว่นผลการวิจยั
เชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการ ให้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูมีแนวคดิ
เก่ียวกบัความสนกุสนาน สดใสในระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.71)  รองลงมาคือ  
มีความคดิสร้างสรรค์/ จินตนาการ (X  = 4.68)  ความมีชีวิตชีวา   (X = 4.61)  
สว่นความต้องการ ในระดบัมาก คือ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรมีความเป็นไทย  
(X = 4.18)  (4) ด้านการจดัแบง่สว่นพืน้ท่ี (Zone) จากผลการศกึษากลุม่
ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ ควรมีการจดัแบง่สว่นของการแสดง ท่ีประกอบด้วย พืน้ท่ี
ในการจดันิทรรศการการ์ตนูทัง้ไทยและตา่งประเทศ ห้องสมดุ ห้องวจิยั ห้อง
จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร ห้องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรมทัง้ภายใน
อาคารและกลางแจ้ง และสว่นของการอ�านวยความสะดวก ประกอบด้วย
สว่นประชาสมัพนัธ์ สว่นส�าหรับการค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ห้องอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ห้องขายของท่ีระลกึ ห้องน�า้ ลานจอดรถ ห้องท�างานของศลิปิน 
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ห้องประชมุ ท่ีท�าการของสมาคมนกัเขียนการ์ตนู สมาคมผู้ประกอบการ 
ร้านขายหนงัสอืและสือ่การ์ตนู นอกจากนัน้พืน้ท่ีภายนอก ควรมีการจดัวาง
แลนด์มาร์ค (Landmark) ท่ีดงึดดูความสนใจ เชน่ ตวัแสดงสญัลกัษณ์ของ
พิพิธภณัฑ์ (Mascot) ท่ีมีความสดใส ดงึดดูความสนใจ สว่นผลการวิจยัเชิง
ปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้มีการจดัแบง่สว่นเพ่ือการเรียน
รู้พิพิธภณัฑ์การ์ตนู ในระดบัมากท่ีสดุ คือ การจดัให้มีห้องฉายภาพยนตร์
การ์ตนู (X = 4.39)  รองลงมาคือ สว่นแสดงการ์ตนูไทย (X = 4.35) ห้องสมดุ 
การ์ตนู (X = 4.28) ห้องสอนวาดรูป/ ลานกิจกรรม (X = 4.27) สว่นพกัผอ่น/ 
นนัทนาการ (X = 4.26  ) สว่นแสดงการ์ตนูตา่งประเทศ (X = 4.23) และ
มีความต้องการในระดบัมาก คือ สว่นจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ  (X = 3.90)  
(5) การจดัล�าดบั (Flow) ในการน�าเสนอของสว่นตา่งๆ ภายในพิพิธภณัฑ์
การ์ตูน จากผลการศึกษากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า การจัดนิทรรศการ
ถาวรควรมีการจดัล�าดบัแบบการเลา่เร่ือง หรือ น�าเสนอตามกรอบเวลา  
(Time frame)  สว่นนิทรรศการหมนุเวียนจะน�าเสนอตามวาระส�าคญัตาม
ประเด็นท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวร สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบ
วา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้มีการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในลกัษณะ
ของการเลา่เร่ืองโดยแยกเป็นนิทรรศการถาวรเก่ียวกบัประวตัแิละพฒันาการ
การ์ตนูไทย ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.41) และการ์ตนูตา่งประเทศ ในระดบั
มาก (X = 4.22) สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ต้องการให้น�าเสนอเน่ือหา 
เก่ียวกบัการ์ตนู/ ตวัการ์ตนูเฉพาะเร่ือง (X = 4.32) รองลงมาคือแสดงผลงาน
นกัการ์ตนูรุ่นใหม/่สมคัรเลน่/นกัเรียนนกัศกึษา (X = 4.29) และประวตั/ิ เชิดชู
เกียรตนิกัเขียน ในระดบัมาก  (X = 4.16) 
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4.1.3 กรอบเนือ้หาชดุองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 
จากผลการศกึษากลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ กรอบเนือ้หาในนิทรรศการถาวร 
ถือเป็นสว่นหลกัท่ีส�าคญั โดยเนือ้หาควรเก่ียวข้องกบัพฒันาการของการ์ตนู
ไทยจากอดีตถงึปัจจบุนัโดยประกอบด้วย จดุก�าเนิดการ์ตนูไทย การเชิดชู
เกียรติของนกัเขียนการ์ตนู และนิทรรศการหมนุเวียน ควรมีการน�าเสนอ
เนือ้หาท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวรและเปลีย่นไปตามโอกาสวาระตา่งๆ
โดยอาจเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนูไทย หรือตา่งประเทศรวมถงึการ
เป็นเวทีแสดงผลงานของนกัเขียนรุ่นใหมห่รือสถาบนัการศกึษา สว่นการ
จดักิจกรรมตา่งๆ ควรมีความเช่ือมโยงกบัเนือ้หาของนิทรรศการถาวรและ
หมนุเวียน โดยอาจจดัได้ทัง้ภายในและภายนอกพิพิธภณัฑ์ และมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย เชน่ การประกวด การสอน การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การแขง่ตอบ
ปัญหา การจดัเสวนา สว่นผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษา
ต้องการให้มีการจดัแสดงนิทรรศการถาวร เก่ียวกบัประวตัแิละพฒันาการ
การ์ตนูไทย ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.41) และการ์ตนูตา่งประเทศ ในระดบั
มาก (X = 4.22)  สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ต้องการให้มีเนือ้หาเก่ียวกบั
การ์ตนู/ ตวัการ์ตนูเฉพาะเร่ืองในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.32) รองลงมาคือ
แสดงผลงานนกัการ์ตนูรุ่นใหม่/สมคัรเลน่/นกัเรียนนกัศกึษา (X = 4.29)  
สว่นของการจดักิจกรรมต้องการให้มีการจดักิจรรมการสอน/ อบรมเทคนิค
การวาดรูป/ ระบายส/ี วธีิการสร้างการ์ตนู (X = 4.46) รองลงมาคือ การจดั
เทศกาลการ์ตนูไทย/ นานาชาต ิ(X = 4.45) การประกวดภาพ/ หนงัการ์ตนู 
(X = 4.40) การสนทนากบันกัเขียน/ ศลิปิน/ คนดงั/ แขกรับเชิญกบัการ์ตนู   
(X = 4.36) และการแขง่ขนัตอบปัญหาเก่ียวกบัการ์ตนู (X= 4.12) 
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4.1.4 คณุสมบตัสิถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผล
การศกึษากลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุพบวา่ มี 2 แนวคดิ คือ การใช้สถานท่ีท่ีมีอยู่
แล้วหรือการใช้สถานท่ีใหม ่แตท่ี่ส�าคญัคือ ควรมีความสะดวกในการเดนิ
ทาง มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับการจดัแสดงและกิจกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคารอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึความเพียงพอส�าหรับเป็นพืน้ท่ีในการ
จอดรถยนต์ สว่นผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ นกัเรียน/นกัศกึษาต้องการให้
สถานท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูควรเป็นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมเดนิทางสะดวก
ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.47)  มีพืน้ท่ีเพียงพอส�าหรับลานกิจกรรม (X = 
4.42)  เป็นสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการผู้พิการได้  (X = 4.39) เป็นสถานท่ีท่ี
มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูแ่ล้วน�ามาปรับปรุงใหม ่ (X = 4.22) เป็นสถาน
ท่ีอยูใ่กล้แหลง่ผลติหนงัสอืการ์ตนู (X = 4.12)  และเป็นสถานท่ีท่ีมีจ�านวน
ชัน้ไมม่าก (X= 3.94) 

    
5.อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณมีประเดน็ท่ีส�าคญัและ
นา่สนใจดงันี ้

5.1กลุม่เป้าหมายและพฤตกิรรมการเรียนรู้ โดยผลจากการวิจยัท่ี
สอดคล้องกนัทัง้กลุม่ผู้ทรงคณุวฒิุและกลุม่เดก็และเยาวชนบง่ชีว้า่ ควรให้
ความส�าคญักบักลุม่เดก็ เยาวชนและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองเป็นกลุม่
เป้าหมายแรก กลุม่เป้าหมายรองของพิพิธภนัฑ์การ์ตนูควรเป็น นกัวิชาการ 
นกัวิจยั นกัวิชาชีพการ์ตนู ทัง้นีเ้น่ืองจากการ์ตนูเป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัคน
ทกุเพศทกุวยั และการ์ตนูเป็นสือ่ท่ีมีความเหมาะสมกบัเดก็มากกวา่ผู้ใหญ่ 
โดยการ์ตนูสามารถตอบสนองลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กได้ดี เน่ืองจาก
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การ์ตนูเป็นศลิปะท่ีสามารถสือ่สารให้เดก็เรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาเร่ืองราว
ตา่งๆ ได้งา่ย รวมถงึยงัใช้ส�าหรับการฝึกทกัษะด้านศลิปะ การน�ามาใช้ใน
การขดัเกลาและพฒันาการทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ฝึกฝนมีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถสร้างความสขุความออ่นโยนทางจิตใจ 
ตลอดจนการพฒันาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ (รุจิรา ไชยงาม 2551) นอกจากนัน้เดก็ท่ีได้อา่นการ์ตนูแล้วจะเกิด
ความเพลดิเพลนิรวมทัง้ได้ความรู้ด้วย (สงัเขต นาคไพจิตร 2530) และรวม
ถงึการ์ตนูยงัเป็นสือ่ท่ีท�าให้เดก็เกิดการรับรู้และเรียนรู้เนือ้หาเร่ืองราวตา่งๆ 
โดยไมรู้่ตวัและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกวา่อา่นหนงัสอืแบบเรียน เดก็จะได้รู้ 
คณุคา่มีจิตส�านกึให้เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภมิูใจในความเป็น
ไทยได้ด้วย (www.cartoonthai2500.co.cc)  จะเหน็ได้วา่ถงึแม้พิพิธภณัฑ์
การ์ตนูจะมีกลุม่เป้าหมาย   ท่ีแตกตา่งกนัโดยเฉพาะความแตกตา่งระหวา่ง
วยั แตก่ารท่ีมีความสนใจร่วมกนัและการผา่นประสบการณ์เก่ียวกบัการ์ตนู
ของกลุม่เป้าหมายท�าให้พิพิธภณัฑ์การ์ตนูจะมีข้อโดดเดน่กวา่พิพิธภณัฑ์
อ่ืนๆ ท่ีมีกลุม่เป้าหมายค่อนข้างจ�ากดั นอกจากนัน้การท่ีกลุม่เป้าหมาย
หลกัของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูเป็นเด็กและเยาวชนนัน้ท�าให้ผู้ปกครองท่ีเป็น
ผู้ใหญ่ต้องเดนิทางมายงัพิพิธภณัฑ์ร่วมกบัเดก็ท�าให้เป็นการเพ่ิมจ�านวนของ 
กลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์การ์ตนูไปด้วย

5.2 แนวคดิหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ควรเป็นการด�าเนิน
งานท่ีเป็นภาคีทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  โดยภาคีภายในประเทศนัน้
ควรให้ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานหรือองค์กรจากทัง้ภาค
รัฐ ภาคเอกชน นกัวิชาชีพการ์ตนู นกัวิชาการ รวมถงึตวัแทนท่ีมาจากภาค
ประชาชนและกลุม่เป้าหมาย โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลกั
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ร่วมกนัก�าหนดแนวทาง วสิยัทศัน์ องค์ความรู้ในการด�าเนินงานและมีความ
เป็นกลางท่ีคอ่นข้างอิสระ หรือ กึง่อิสระ เชน่เดียวกบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูในตา่ง
ประเทศท่ีมีการน�าแนวคดินีม้าใช้เพ่ือให้การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์มีความ
เข้มแขง็และยัง่ยืน เชน่ พิพิธภณัฑ์การ์ตนูนานาชาตเิกียวโต (Kyoto Interna-
tional Manga Museum) ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเกิดจากความต้องการและความ
ร่วมมือของชาวเมืองท่ีต้องการให้เกิดขึน้ โดยเป็นโครงการร่วมระหวา่งเมือง
โตเกียวกบัมหาวทิยาลยัเกียวโตเซอิกะ แนวคดิของพิพิธภณัฑ์คือความร่วม
มือภาครัฐ-เอกชน (Public–Private–Partnership :PPP) ท่ีให้เอกชนเข้ามา
ร่วมด�าเนินการการให้บริการสาธารณะ โดยเมืองเกียวโตเป็นผู้จดัหาสถานท่ี
ในการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ สว่นมหาวทิยาลยัเกียวโตเซอิกะเป็นผู้บริหารจดัการ
และด�าเนินการ รวมถงึการวิจยัวิธีการท่ีเป็นความรู้และทกัษะตา่งๆ (www.
kyotomm.jp/english) ทัง้นีพิ้พิธภณัฑ์การ์ตนูไทยอาจมีการท�างานร่วมกนัใน
กลุม่นกัเขียนการ์ตนู หนว่ยงานสาธารณประโยชน์ องค์กรทัง้ภาครัฐ เอกชน 
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ และชมุชน อนัจะก่อให้เกิดทศันคตท่ีิดีและสนบัสนนุ
การ์ตนูไทย สว่นภาคีภายนอกประเทศนัน้ควรมีการสร้างความตกลงหรือ
ความร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูในระหวา่งประเทศเพ่ือท่ีจะได้สร้างความ
ร่วมมือ แลกเปลีย่น ชว่ยเหลอืระหวา่งกนัโดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้เก่ียว
กบัวธีิการ (Know how) ในเร่ืองของการจดัและด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นวตัถ ุหรือสิง่ของส�าหรับการจดัแสดง ซึง่จะท�าให้
พิพิธภณัฑ์การ์ตนูได้มีกิจกรรม หรือนิทรรศการหมนุเวียนเพ่ือให้พิพิธภณัฑ์
มีการเคลือ่นไหว หรือมีชีวิตชีวาและสามารถดงึดดูผู้ชมเป้าหมายให้เข้ามา
เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง
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สว่นบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู จากผลการวิจยัท่ีพบวา่
มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญั คือ การให้บริการพิพิธภณัฑ์ การจดันิทรรศการ
และห้องสมดุ การวิจยัและศกึษาการ์ตนู การจดัอบรมเพ่ือผลติผู้เช่ียวชาญ
ด้านการ์ตนูท่ีมีคณุภาพ การสร้างสรรค์อตุสาหกรรมใหม ่การสง่เสริมการ
ศกึษาตลอดชีวิต และการจดักิจกรรม โดยถือว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีตาม
หลกัการด�าเนินการพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไปท่ีต้องจดัให้มี สอดคล้องกบัสจิุตรา 
มาถาวร (2541) ท่ีกลา่ววา่ พิพิธภณัฑสถาน ไมใ่ชส่ถานท่ีส�าหรับจดัแสดง
สิง่ของเทา่นัน้ แตคื่อสถานท่ีส�าหรับการศกึษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองราวใน
อดีต นอกจากนีย้งัถือวา่เป็นสถานท่ีให้การศกึษารวมถงึความเพลดิเพลนิ
ได้อีกทางหนึง่ จงึถือวา่เป็นสถานท่ีส�าคญัแหง่หนึง่ส�าหรับการศกึษานอก
ระบบโรงเรียนรวมถึงการศกึษาตามอธัยาศยัซึง่มีความส�าคญัอย่างมาก
แก่เดก็ เยาวชนและประชาชนทัว่ไปด้วย อยา่งไรก็ตามพิพิธภณัฑ์การ์ตนู
ควรมีบทบาทในการเป็นพิพิธภณัฑ์สมยัใหมท่ี่มีการศกึษาวิจยั การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์และการสร้างสรรค์วฒันธรรมและอตุสาหกรรมใหม่เพ่ิม
เตมิอีกด้วย

นอกจากนัน้ จากผลการวิจยัท่ีพบว่าแนวคิดการออกแบบควรมี
แนวคิดของการเป็นพิพิธภณัฑ์การ์ตนูระดบัชาติ เป็นศนูย์กลางของการ
พฒันาการ์ตนูไทยในประเทศไทย ความภมิูใจด้านการ์ตนูของคนไทย การสง่
เสริมและพฒันาการ์ตนูไทย ดงันัน้พิพิพธภณัฑ์การ์ตนูจงึควรก�าหนดแนวคดิ
ท่ีบง่ชีถ้งึ “อตัลกัลกัษณ์ของความเป็นไทย” ท่ีส�าคญัคือความเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมเพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจความผกูพนั ความใกล้ชิดของกลุม่
เป้าหมายและถ้าหากเป็นผู้ ใหญ่ก็จะมีแนวคิดของการสร้างความคุ้นเคย 
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การรือ้ฟืน้ความทรงจ�าในอดีตขึน้มา อยา่งไรก็ตามในกลุม่เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนมีความคดิเหน็ในอีกด้านหนึง่คือ มองในความเป็นธรรมชาตขิอง
การ์ตนูท่ีมีความสนกุสนาน สดใส มีชีวิตชีวา แม้วา่จะแฝงด้วยหลกัสอน 
ข้อคิด การสะท้อนสงัคมก็ตาม แต่โดยธรรมชาติแล้วการ์ตนูเป็นสิ่งท่ีใส
สะอาด มีความสนกุสนาน ความคดิสร้างสรรค์ จินตนาการและความมีชีวติ
ชีวา พิพิธภณัฑ์การ์ตนูจงึควรท่ีจะก�าหนดแนวคดิท่ีแตกตา่งจากพิพิธภณัฑ์
อ่ืนๆ ท่ีมุง่เน้นไปในเร่ืองของการจดัแสดงและการให้ความรู้ ดงันัน้พิพิธภณัฑ์
การ์ตนูจงึควรมีการก�าหนดแนวคดิโดยเป็นการให้ทัง้ความรู้ ความภมิูใจใน
ความเป็นการ์ตนูของไทย ขณะเดียวกนัก็ควรใช้แนวคดิในเร่ืองของความ
เพลดิเพลนิ ความสร้างสรรค์ สนกุสนาน และความต่ืนเต้น (Amuse and 
Alert) มีสสีนัท่ีสดใส ร่าเริงและจินตนาการ ตามคณุลกัษณะของการ์ตนูมา
ใช้ด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความดงึดดูความสนใจและเหมาะสมกบัคณุลกัษณะ
ของเดก็และเยาวชน ซึง่สอดคล้องกบัจิรา จงกล (อ้างใน ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 
2549) ท่ีกลา่ววา่ แนวคดิของพิพิธภณัฑ์ จะต้องเป็นสถาบนัท่ีให้ทัง้ความรู้
ความเพลดิเพลนิแก่ประชาชนทกุประเภท วยัและระดบัการศกึษา พิพิธภณัฑ์
จงึต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ีดงึดดูความสนใจของผู้ชมอีกทัง้การจดัแสดง
จะต้องให้ทัง้ความรู้และให้ทัง้ความเพลดิเพลนิด้วย นอกจากนัน้แนวคดิของ
พิพิธภณัฑ์การ์ตนูต้องตา่งจากพิพิธภณัฑ์ศลิปะหรือพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ซึง่ควรมี
รูปแบบไมเ่ป็นทางการ การออกแบบท่ีสร้างความรู้สกึวา่เป็นสว่นเปิดอยาก
ให้เข้าไปดคูล้ายๆกบัสวนสนกุแตไ่มเ่หมือนสวนสนกุหากยงัคงมีความเป็น
พิพิธภณัฑ์อยู ่นอกจากนัน้การจดัแบง่สว่น (Zone) ของการแสดงและสว่น
ของการอ�านวยความสะดวก โดยกลุม่พืน้ท่ีจดัการแสดง เป็นพืน้ท่ีหลกัของ
พิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วย การจดันิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมนุเวียน 
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ท่ีใช้ส�าหรับการเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ของการ์ตนู กลุม่พืน้ท่ีสนบัสนนุ หรือพืน้ท่ี
อเนกประสงค์ เป็นพืน้ท่ีส�าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเตมิท่ีเช่ือมโยงจากพิพิธภณัฑ์
การ์ตนู ซึง่ได้แก่ ห้องสมดุ ห้องวิจยั ห้องจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร  
ห้องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรม เป็นต้น ซึง่สว่นเหลา่นีเ้ป็นสว่นท่ีสร้างความ
มีคณุคา่ให้กบัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูด้วย โดยเฉพาะห้องสมดุนัน้ควรมีการเปิด
ให้บริการโดยไมมี่วนัหยดุ เน่ืองจากจะเป็นสว่นกระตุ้นและสง่เสริมให้เกิด
พฤติกรรมการอ่านและเรียนรู้ตลอดเวลา กลุม่พืน้ท่ีอ�านวยความสะดวก 
ประกอบด้วยสว่นประชาสมัพนัธ์ สว่นคอมพิวเตอร์ส�าหรับการค้นคว้าข้อมลู
ตา่งๆ ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องขายของท่ีระลกึ ห้องน�า้ ลานจอดรถ  
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องท�างานของศลิปิน ห้องประชมุ ท่ีท�าการของสมาคมท่ี 
เก่ียวข้อง เชน่ สมาคมนกัเขียน สมาคมผู้ประกอบการ และร้านขายหนงัสอื
และสือ่การ์ตนูของภาคเอกชน เป็นต้น ซึง่การจดัพืน้ท่ีดงักลา่วถือวา่เป็นการ
จดัพืน้ท่ีเชิงสงัคม เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดทศันคตท่ีิดีมีความช่ืนชอบพอ
ใจเม่ือยา่งเข้าไปในพิพิธภณัฑ์ (จิรา จงกล อ้างใน ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) 
อยา่งไรก็ตามแนวคดิการจดัวางพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ นัน้ ต้องมีความกลมกลนื
สอดคล้องกันกับแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะควรให้ความ
ส�าคญักบัพืน้ท่ีกิจกรรมเพราะเป็นสว่นท่ีให้กลุม่เป้าหมายมีสว่นร่วมและมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัพิพิธภณัฑ์และยงัท�าให้พิพิธภณัฑ์มี “ชีวติชีวา” ไมเ่ป็นเพียง
พิพิธภณัฑ์ท่ีอยูน่ิ่งๆ ซึง่จะให้เกิดความไมน่า่สนใจและนา่เบ่ือได้ นอกจาก
นัน้ อาจมีการน�าหลกัการในเชิงสถาปัตยกรรมมาใช้โดยการก�าหนดพืน้ท่ี
ตามลกัษณะของการใช้งาน คือ การก�าหนดสว่นพืน้ท่ีแบบพืน้ท่ีสาธารณะ 
(Public space) กบัพืน้ท่ีแบบการใช้งานสว่นบคุคล (Personal space)     
โดยพืน้ท่ีสาธารณะจะอยูส่ว่นหน้า ท่ีกลุม่เป้าหมายมีอิสระในการเข้ามาใช้
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บริการตามแนวคดิหลกัของพิพิธภณัฑ์ คือ ความสนกุสนาน ความมีชีวติ
ชีวา ความต่ืนเต้น สว่นพืน้ท่ีการใช้งานแบบสว่นบคุคล จะจดัอยูส่ว่นในท่ี
ต้องการความสงบ ความเป็นสว่นตวัท่ีปราศจากเสยีงรบกวน เชน่ พืน้ท่ีการ
จดันิทรรศการถาวร หรือหมนุเวียน ห้องสมดุ  ห้องค้นคว้าวิจยั ห้องท�างาน 
ห้องประชมุ ห้องอบรม ห้องฉายภาพยนตร์ การเก็บรวบรวม การอนรัุกษ์ 
การซอ่มแซม เป็นต้น ทัง้นีแ้นวคดิดงักลา่วสอดคล้องกบัจิรา จงกล (อ้างใน 
ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) ท่ีกลา่ววา่  พิพิธภณัฑ์ต้องจดัแสดงด้วยเทคนิคท่ี
ดงึดดูความสนใจของผู้ชม อีกทัง้การจดัแสดงจะต้องให้ทัง้ความรู้และความ
เพลดิเพลนิด้วย ทัง้นีพิ้พิธภณัฑ์ท่ีมีการพฒันาก้าวหน้าแล้วจะมีทัง้การจดั
แสดงท่ีทนัสมยั (Modern presentation) ซึง่เป็นงาน หน้าฉาก  สว่นการจดั
แสดงแบบเก่า (Traditional) งานหน้าฉากก็ยงัคงมีอยู ่แตห่ลงัฉากคือจดัไว้
ในคลงัค้นคว้า (Study collection) ส�าหรับนกัวชิาการเข้าใช้ศกึษาค้นคว้า
โดยเฉพาะ ส�าหรับพืน้ท่ีภายนอก ควรมีการจดัวางแลนด์มาร์ค (Landmark) 
ท่ีดงึดดูความสนใจ เชน่ ตวัแสดงสญัลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ (Mascot) ท่ีมี
ความสดใส ดงึดดูความสนใจ ความต่ืนเต้นและความนา่ค้นหา รวมถงึการ
ใช้ส�าหรับจดักิจกรรมกลางแจ้ง การจดัสนามเดก็เลน่ และลานจอดรถ เป็นต้น  

5.3 กรอบเนือ้หาชุดองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภณัฑ์การ์ตนู 
จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ควรประกอบด้วยนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ
หมนุเวียน ทัง้นีก้ารจดันิทรรศการถาวร เป็นสว่นหลกัท่ีส�าคญัของพิพิธภณัฑ์ 
ดงันัน้เนือ้หาควรเก่ียวข้องกบัการ์ตนูของไทย โดยมีกรอบเนือ้หาของจดุ
ก�าเนิดการ์ตนูไทย การพฒันาการจากอดีตสูปั่จจบุนั การเชิดชเูกียรตขิอง
นกัเขียนการ์ตนูยคุบกุเบิก โดยอาจจะมีห้องแยกออกไปเป็นสว่น ๆ ของ
นกัเขียนการ์ตนูแตล่ะคน การน�าเสนออาจเรียงเป็น Time Line หรือไมก็่ได้  
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ซึง่ขึน้กบัการออกแบบวิธีการเลา่เร่ือง สว่นนิทรรศการหมนุเวียน ควรเป็นการ
น�าเสนอผลงานเก่ียวกบัการ์ตนูท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการถาวร หรือเปลีย่น
ไปตามโอกาส หรือ วาระตา่งๆ แตไ่มซ่�า้ซ้อนกบันิทรรศการถาวร โดยเน้นท่ี
ให้มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ทัง้นีอ้าจเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนู
ไทย หรือการ์ตนูตา่งประเทศบ้างเพ่ือดงึกลุม่ท่ีมีความช่ืนชอบเข้ามาชม และ
ท่ีส�าคญัคือ จะต้องท�าให้มีชีวิตชีวา เพราะถือวา่เป็นสว่นท่ีท�าให้พิพิธภณัฑ์
มีความเคลือ่นไหว นอกจากนัน้อาจเปิดโอกาสให้ นกัเขียนการ์ตนูหน้าใหม ่
หรือ สถาบนัการศกึษาได้เข้ามาแสดงผลงานเพ่ือเป็นการกระตุ้นบรรยากาศ
พิพิธภณัฑ์และเป็นการจงูใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในพิพิธภณัฑ์
มากขึน้ รวมถงึอาจมีสว่นประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบของการจดักิจกรรมเสริม
เชน่ การบรรยาย การจดัเวทีสนทนาแลกเปลีย่นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั
นิทรรศการหมนุเวียน การอบรม รวมถงึการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยสนบัสนนุ 
อย่างไรก็ตามการจดันิทรรศการถาวร มกัใช้เวลาในการจดัแสดงท่ีนาน 
อาจใช้วิธีการจดันิทรรศการกึง่ถาวรเข้ามาชว่ย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
บรรยากาศสร้างสรรค์ทางความรู้ซึง่เป็นเทคนิคทางการจดัแสดงท่ีท�าให้เกิด
ความสดความใหมอ่ยูเ่สมอ เป็นท่ีสนใจของประชาชน การจดัโดยทัว่ไปคล้าย
กบัการจดัแสดงแบบถาวรแตมี่ระยะเวลาสัน้กวา่ คือ จดัแสดงเป็นเวลาเพียง 
1-2 ปี หรือ อาจจะสัน้ หรือ ยาวกวา่นีเ้ลก็ น้อยก็ได้ และเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น 
การหมนุเวียนของการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ (ปิยนชุ บวัน�า้จืด 2549) สว่นการ
จดักิจกรรมตา่งๆ อาจถือวา่เป็นสว่นเช่ือมโยงสว่นตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์เข้า
ด้วยกนัโดยแนวคิดเนือ้หาของกิจกรรมจงึควรมีความเช่ือมโยงกบัเนือ้หา
ของนิทรรศการทัง้นิทรรศการถาวรและหมนุเวียน ควรมีการเช่ือมโยงเนือ้หา
เข้ากบัภาคอตุสาหกรรม ผลของการจดักิจกรรมนัน้ยงัเป็นการสร้างชมุชน
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ของคนรักการ์ตนูให้มาท�ากิจกรรมร่วมกนั รวมถงึการสร้างความจงรักภกัดี 
หรือ ความผกูพนักบัพิพิธภณัฑ์และการสร้างความรู้สกึท่ีพิเศษส�าหรับกลุม่ 
เป้าหมาย ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมต่างๆ อาจจดัได้ทัง้ภายในและภายนอก
พิพิธภณัฑ์ขึน้กบัความเหมาะสมกบัเนือ้หาของกิจกรรมตา่งๆ โดยรูปแบบ
ของการจดักิจกรรมควรมีความหลากหลาย เช่น  การประกวด การสอน  
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดังานของนกัการ์ตนูยคุใหม่ การแข่งตอบ
ปัญหาแฟนพนัธุ์แท้การ์ตนูไทย การจดัเสวนากบันกัเขียน การเสวนากบั
ศลิปิน หรือ ผู้ ท่ีมีช่ือเสยีงในสงัคม การจดัฉายภาพยนตร์การ์ตนู ซึง่ก็ขึน้อยู่
กบัแนวคดิหลกัของการจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ 

5.4 คณุสมบตัสิถานท่ีท่ีเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์การ์ตนู โดยมี 2 
แนวคดิ คือ การใช้สถานท่ีท่ีมีอยูแ่ล้วและการใช้สถานท่ีใหม ่ทัง้นีห้ากเป็น
สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้วจะสามารถประหยดังบประมาณในการก่อสร้างและมี
ความรวดเร็วในการด�าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์แต่จะมีข้อจ�ากดัในการ
ออกแบบท่ีตอบสนองแนวคดิการออกแบบดงัข้างต้น สว่นแนวคดิของการ
สนบัสนนุให้มีการสร้างพิพิธภณัฑ์ใหม ่มีข้อดีคือท�าให้สามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์พิพิธภณัฑ์ได้ตามแนวคดิท่ีต้องการ แตอ่าจต้องใช้งบประมาณ
ในการด�าเนินงานท่ีสงูและใช้เวลาท่ีนานในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ อย่างไร
ก็ตามท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ควรเป็นสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง 
มีขนาดพืน้ท่ีพอเพียงส�าหรับการจดัแสดงนิทรรศการและการจดักิจกรรม
ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมถงึการมีพืน้ท่ีกว้างเพียงพอส�าหรับการ
ท�ากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนการพืน้ท่ีในการจอดรถยนต์ รวมถงึการ
รองรับการขยายตวัในอนาคต เพ่ือให้สามารถด�าเนินไปได้อยา่งมีระบบก่อ
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตามท่ีพิพิธภณัฑ์ตัง้ไว้ได้ (ปิยะนชุ บวัน�า้จืด 2549) 
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6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
1) ด้านการด�าเนินการ ควรด�าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์โดยใช้

กลไกการท�างานร่วมกนัของภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะของภาคี 
เน่ืองจากการด�าเนินงานดงักลา่วต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เชน่ ด้านการ์ตนูเข้ามาร่วม นอกจากนัน้ควรให้ความส�าคญักบั
ตวัแทนภาคประชาชน เดก็และเยาวชนด้วยเน่ืองจากเป็นกลุม่เป้าหมายท่ี
สามารถให้ค�าแนะน�าในเร่ืองของความต้องการในการจดัพิพิธภณัฑ์ได้ทาง
หนึ่ง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลกัและเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุ 
นอกจากนัน้ ภาคีดงักลา่วจะมีสว่นชว่ยในการก�าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์  
พนัธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนวตัถปุระสงค์ร่วมกนั เพ่ือน�าไปสูก่ารบริหาร
จดัการท่ีดีและมีประสทิธิภาพตอ่ไป

2) ด้านการบริหารจดัการ ควรใช้ตวัแทนซึง่เป็นหนว่ยงานภายนอก
ท่ีมีประสบการณ์และมีความช�านาญ และอาจใช้วธีิการเรียนรู้จากหนว่ยงาน
ดงักลา่วในระยะแรกจนเม่ือเกิดความพร้อมก็สามารถบริหารจดัการได้ด้วย
ตนเอง ทัง้นี ้ แนวคดิในด้านการบริหารจดัการควรยดึหลกัการของ “ความ
เป็นอิสระ” หรือ “กึง่อิสระ” ภายใต้ค�าแนะน�าของกรุงเทพมหานครซึง่เป็น
หนว่ยงานหลกั

3) ด้านการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ เน่ืองจากผลการ
วิจยัพบวา่มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัหลายประการ รวมถงึโดยหลกัสากลของ
การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีค่อนข้างกว้างและครอบคลมุใน
หลายด้าน ดงันัน้กรุงเทพมหานครอาจใช้กลไกของภาคีร่วมในการพิจารณา
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ให้ความส�าคญักบับทบาทหน้าท่ีท่ีต้องการมากท่ีสดุเป็นหลกัแล้วลดความ
ส�าคญัลงตามล�าดบั ทัง้นีค้วรพิจารณาตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้

4) ด้านการก�าหนดแนวคิดของพิพิธภณัฑ์ ควรประกอบไปด้วย
แนวคิดหลกัและแนวคิดรองโดยแนวคิดหลกัควรเก่ียวข้องกบั “ความย่ิง
ใหญ่ ความภาคภมิูใจและความเป็นอตัลกัษณ์” ของการ์ตนูไทย ความรู้
ประวตัศิาสตร์/ข้อมลูของศลิปะการ์ตนูไทย การเป็นพืน้ท่ีแหง่การบม่เพาะ
ความคดิทัง้ในเชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เพ่ือการพฒันาองค์ความรู้ในเร่ือง
ศลิปะการ์ตนู การเป็นศนูย์กลางในการสร้างและพฒันาบคุลากรในธรุกิจเชิง
สร้างสรรค์ของวงการการ์ตนูไทย การเป็นแหลง่แลกเปลีย่น/เรียนรู้ระหวา่ง
ผู้คนท่ีสนใจในการ์ตนู (ผู้ผลติ-ผู้บริโภค) ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ
การเป็นแหลง่นนัทนาการอยา่งสร้างสรรค์ของครอบครัว ทัง้ในระดบัเมือง
และชมุชนใกล้เคียงและการเป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยของ    การให้ความรู้
กระตุ้นความสนใจแก่เยาวชนและบคุคลทัว่ไป สว่นแนวคดิรองควรเก่ียวข้อง
กบั“ความสนกุสนาน และความต่ืนใจ (Amuse and Alert)” เพ่ือให้สอดรับ
กบัธรรมชาตขิองการ์ตนูและกลุม่เป้าหมาย

5) ด้านการออกแบบเนือ้หา ควรมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ
พิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง โดยเนือ้หาของการจัดแสดงในส่วนของ
นิทรรศการถาวร ควรเก่ียวข้องกบัประวตัคิวามเป็นมา ตลอดจนการเชิดชู
เกียรติของนกัการ์ตนูไทย ความสมัพนัธ์ของการ์ตนูกบัคนทกุเพศทกุวยั 
สว่นนิทรรศการหมนุเวียนควรมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัแนวคดิของพิพิธภณัฑ์
และแนวคิดของนิทรรศการถาวร ทัง้นีอ้าจมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ์ตนู
ไทยหรือตา่งประเทศเพ่ือให้เกิดการหมนุเวียนและท่ีส�าคญัคือการท�าให้เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ี “มีชีวิต” 
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6) ด้านการจัดแสดงและกิจกรรม นอกจากจะจัดตามบทบาท
หน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์แล้ว ควรใช้วิธีการจดัแสดงเพ่ือให้สามารถเข้าถงึกลุม่ 
เป้าหมายได้มากขึน้โดยการใช้ศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้ว เช่น  
รถห้องสมดุเคลื่อนท่ีและห้องสมดุชมุชนของกรุงเทพมหานครซึง่กระจาย
อยูท่กุเขตในการจดัแสดงหมนุเวียนหรือเป็นพิพิธภณัฑ์เคลือ่นท่ี ซึง่จะเกิด
ทัง้ประโยชน์ตอ่ตวัพิพิธภณัฑ์เองท่ีจะมีกิจกรรมตอ่เน่ืองและเป็นประโยชน์
ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีอาจเข้าไมถ่งึหรือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่กลุม่ 
เป้าหมายและเป็นการประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายทราบ
เก่ียวกบักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ได้อีกทางหนึง่       

7) ด้านกลุม่เป้าหมาย ควรให้โอกาสแก่กลุม่เป้าหมายท่ีด้อยหรือ
ขาดโอกาสทางสงัคมตามสิทธิแห่งความเสมอภาค เช่น คนพิการ โดย
การออกแบบพืน้ท่ี การออกแบบการจดัแสดงและสือ่ท่ีเหมาะสม ซึง่กลุม่ 
เป้าหมายมีพฤตกิรรมการเข้าไปใช้พิพิธภณัฑ์ตา่งๆ ในระดบัน้อยมาก ทัง้นี ้
หากพิพิธภณัฑ์การ์ตนู ได้จดัตัง้ขึน้จริง ควรท�าการรณรงค์หรือประชาสมัพนัธ์
ให้กลุม่เป้าหมายได้ทราบ โดยใช้ชอ่งทางสือ่ท่ีกลุม่เป้าหมายใช้ เชน่ กลุม่
เดก็และเยาวชนจะเปิดรับข้อมลูขา่วสารจากอินเทอร์เน็ตมากและผู้ปกครอง  
จะมีการเปิดรับข้อมลูขา่วสารจากโทรทศัน์มาก ดงันัน้จงึควรท�าการสือ่สาร
ข้อมลูพิพิธภณัฑ์ผา่นสือ่ดงักลา่ว

8) ด้านสถานท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์ ถงึแม้วา่ผลการวิจยัจะพบวา่สามารถ
ใช้สถานท่ีเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือ เป็นสถานท่ีใหม ่แตปั่จจยัท่ีส�าคญัคือการเป็น
สถานท่ีมีการคมนาคมไปถงึได้อยา่งสะดวก โดยอาจจดัให้มีรถส�าหรับการ
บริการฟรีเพ่ือรับสง่ผู้ ท่ีจะเข้ามายงัพิพิธภณัฑ์การ์ตนูให้มีความสะดวกมาก
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ขึน้ โดยอาจก�าหนดจดุเช่ือมตอ่กบัรถบริการสาธารณะท่ีส�าคญัและควรมี
การก�าหนดตารางเวลาการให้บริการท่ีชดัเจน

6.2 ข้อเสนอแนะในวิจยัครัง้ถดัไป
เพ่ือให้การได้ข้อมลูท่ีมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ ควรมีการศกึษา

ข้อมลูจากผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ อาทิ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องของ
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนทีมีการเนินการด้านพิพิธภณัฑ์      ผู้ ท่ีคาดวา่
จะเป็นผู้สนบัสนนุการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ตลอดจนการใช้วธีิการวจิยั
เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ เชน่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ หรือ การสมัภาษณ์กลุม่ 
ส�าหรับกลุม่เดก็และเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง เป็นต้น
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