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 การศึกษา อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ใชแนวคิดอัต
ลักษณเปนเครื่องมือในการหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ
ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ
ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน การศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษา
เชิงคุณภาพในสวนของอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ โดยการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สวนที่ 2 การศึกษาเชิงปริมาณใน
สวนของอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูเขาชม บุคลากรภายใน และนักโบราณคดีสํานัก
ศิลปากรที่ 9 โดยใชแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบวาอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมี
ความสอดคลองกับอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูเขาชม บุคลากรภายใน และนักโบราณคดี
สํานักศิลปากรที่ 9 โดยอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน คือ ความเปน
พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรโบราณคดี ที่มีกลุมวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความโดดเดนและมีใบเสมาหินทรายเปนศิลปกรรมที่เปนหลักฐานที่สําคัญในวัฒนธรรมทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุหลักที่เปนอัตลักษณ
พิพิธภัณฑหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
 จากขอมูลอัตลักษณพิพิธภัณฑผูศึกษานําเสนอแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
คือ การแปลความหมาย การสรางการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑ(การเผยแพรประชาสัมพันธ) การ
รักษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ การจัดการธุรกิจพิพิธภัณฑ การศึกษาวิจัยอัตลักษณพิพิธภัณฑใน
ประเด็นสืบ เนื่อง  และเพื่ อการใหการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑประสบความสํ า เร็ จ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนควรมีการปรับความสัมพันธหรือโครงสรางองคกรการทํางาน
ดานโบราณคดีรวมกับสํานักศิลปากรที่ 9 เพื่อใหการทํางานดานพิพิธภัณฑและโบราณคดีมีความ
สอดคลองกัน 
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 Museum Identity of Khon Kaen national museum use the identity concept to be a 
tool for defines identity of the museum. The objective of the study is for define the Museum 
Identity of Khon Kaen national museum and propose the method of Museum Identity of Khon 
Kaen national museum management. The study is devided into two parts as the qualitative study 
in the part of Museum Identity in the specialist thinking by informal interview and study from 
related research. Next is the quantitative study in the part of visiting people, organization 
personal, and archaeologist of The Fine Arts Department 9 by using questionnaire. 
 The result shows that, the Museum Identity in the specialist thinking is related to 
visiting people, organization personal, and archaeologist group. The Museum Identity of Khon 
Kaen national museum is archaeological museum that include the North-East Dvaravati culture 
that outstanding and have a Boundary marker sandstone as a important evidence in North-East 
Dvaravati culture and the Boundary marker sandstone depicting Buddha’s life scene “Weeping-
Pimpa” is the main of Museum Identity in Khon Kaen national museum. 
 From the results, researcher propose the method of Museum Identity management 
are the meaning, Museum Identity acceptation (publicize and publics relation), the hold of 
Museum Identity, Museum business management, research study of Museum Identity in related 
aspects, and for making Museum Identity management achieve success. The Khon Kaen national 
museum should be improve the relation or organization structure in the archaeology aspect with 
The Fine Arts Department 9. For a museum working and archaeology is compatible. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะห ความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
อยางดียิ่งจาก ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตนจน
เสร็จส้ิน รวมทั้งคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ อาจารยเพ็ญพรรณ เจริญพร รองศาสตราจารยสุรพล 
นาถะพินธุ  รองศาสตาจารย  ดร .ศักดิ์ ชัย  สายสิงห  รองศาสตราจารย  ดร . รัศมี  ชูทรงเดช                  
คุณอนันต ชูโชติ คุณอัจฉรา แข็งสาริกิจ คุณสมลักษณ เจริญพจน ดร.ไพโรจน เพชรสังหาร        
ผูชวยศาสตราจารยชลิต ชัยครรชิต คุณกานต รับสมบัติ คุณวิญู จูมวันทา นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และใหขอมูลที่เปนประโยชนยิ่งตอการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และบุคลากรทุกทานที่กรุณาชวย
อนุเคราะหขอมูลและอํานวยความสะดวกในการสํารวจเก็บขอมูล 
 ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และเพื่อนๆทุกทานที่ให
ความชวยเหลือ คําแนะนํา และเปนกําลังใจเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจและใหการ
สนับสนุนจนไดรับความสําเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


