
 ง 

53112318: สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

คาํสาํคญั:  พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน / พพิธิภณัฑว์ดั / การจดัการพพิธิภณัฑ ์/ วดัศรีสุพรรณ 

 กฤษฎา  ตัสมา: การจัดการพิพิธภัณฑ์วดัศรีสุพรรณ อําเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา .  

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ:์ ผศ.ดร.มณีวรรณ  ผวิน่ิม. 145 หนา้. 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษากระบวนการจดัการพิพิธภณัฑแ์ละสภาพปัญหาในการ

จดัการ เพือ่หาแนวทางในการจดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณที่เหมาะสม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มุ่งเนน้ศึกษาระบบการจดัการพิพิธภณัฑ ์การบริหารจดัการพิพิธภณัฑแ์บบ

การมีส่วนร่วมของชุมชน และสภาพปัญหาของพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ จากทศันคติของเจา้อาวาส

วดัศรีสุพรรณ ผูดู้แลพพิธิภณัฑ ์และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ ไดศึ้กษาความ

คิดเห็นและความพึงพอใจของผู ้เข้าชมจากการสัมภาษณ์ สมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และตอบ

แบบสอบถามเพือ่ไปวเิคราะห์เชิงพรรณนา ทาํใหข้อ้มูลที่ไดส้ามารถนาํไปวิเคราะห์รูปแบบในการ

จดัการพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณที่เหมาะสม 

 ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณมีสภาพปัญหาในการจดัการพิพิธภณัฑ ์

เป็นการจดัการโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาํให้พิพิธภณัฑมี์การดาํเนินกิจการพิพิธภณัฑท์ี่

ขาดความต่อเน่ือง ขาดการพฒันา และการขาดความต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมของพพิธิภณัฑ ์

 รูปแบบการจดัการที่เหมาะสม พิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณจะตอ้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ เชิญปราชญ์ชาวบา้น ผูท้ี่มีความรู้ในเร่ืองของโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์ให้

ขอ้มูล เร่ืองราวของโบราณวตัถุ ขอความสนบัสนุนจากกลุ่มชาวบา้นในทอ้งถ่ิน สถานบนัการศึกษา 

มหาวทิยาลยั หน่วยงานของ ภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมน้ีจะนาํไปสู่

สาํนึกร่วมของคนในทอ้งถ่ิน ใหรู้้จกัหวงแหนโบราณสถาน โบราณวตัถุ และเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน 

ขณะเดียวกนัสามารถเช่ือมโยงสายสมัพนัธข์องคนในชุมชน 
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 This study is a combined qualitative and quantitative research to identify the suitable 

form of management for Wat Si Supan Museum. It examines existing cultural resources in the 

museum and its outlying community as well as its problems and obstacles from the perspectives 

of the abbot of Wat Si Supan, community members and other related persons. Data from 

interviews, questionnaires, and visitor comments were also collected to delineate their satisfaction 

and opinions on the suitable form of museum management. Statistical and descriptive analyses 

were then implemented.  

 The study findings revealed that the problems in the management of Wat Si Supan 

Museum stems from the lack of community participation, which leads to management 

discontinuity, lack of development, and discontinuing museum activities. 

 The study recommends that a suitable form of museum management must rely on 

community participation. There are local scholars and knowledgeable in the relics and cultural 

articles in the museum’s collection who can be recruited to participate in the museum’s 

management. Additional assistance can be obtained from community members, local groups as 

well as educational institutions, universities, government and private agencies in the region. This 

form of community participatory management will enhance local awareness on the significance of 

their cultural heritages and community solidity. Community participation not only builds up the 

collective pride of local people to appreciate and cherish the area’s historical sites and ruins but 

also strengthen community relationships. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดส้ําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์

มณีวรรณ ผวิน่ิม ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ โดยให้ความกรุณาช่วยเหลือ แนะนาํ ตลอดจน

ใหค้าํปรึกษาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสูง ไว ้ณ 

โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบพระคุณชาวอํา เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมถึงอาจารย์และนิสิตจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ พระสมุห์สุพฒัน์  ปัญญาวโร เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ พระสงฆ์วดัศรี

สุพรรณ คณะสภาวฒัธรรมอาํเภอแม่ใจ อาจารยจ์ารุวรรณ  โปษยานนท ์ผูน้าํชุมชน ตลอดจนคณะ

ศรัทธา ซ่ึงให้คาํแนะนํา ให้ขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจยั และให้ความร่วมมือในการแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองแนวทางการจดัการบริหารพพิธิภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ 

 สุดทา้ยน้ีครูอาจารยท์ุกท่าน ที่อบรมใหค้วามรู้ ขอบคุณครอบครัว เพื่อน และผูใ้กลชิ้ด 

ที่คอยช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจ และสนบัสนุนในการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี 
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