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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ความ
เปนมา แนวทางและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตลอดจนจุดเดน 
และจุดดอยของการจัดการที่เปนอยูในปจจุบัน และเพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
พิพิธภัณฑระเบียบวิธีในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพมีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
ประกอบไปดวยบุคลากรในพิพิธภัณฑผูนําทองถิ่นหรือปราชญชาวบาน บุคลากรในสถานศึกษา 
ชาวบานในชุมชน และประชาชนทั่วไปผานการศึกษาเอกสาร การสังเกตการณการสัมภาษณโดย
ผานเคร่ืองมือในการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบ
บรรยาย โดยใชวิธีการตีความ แปลความหมาย หาขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมที่ไดมาจากการ
กระบวนการเก็บขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นั้น ประกอบไปดวย
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา ทั้งทรัพยากรทางโบราณคดีภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากร
วัฒนธรรมที่แสดงออก หรือศิลปะการแสดง แตหากมองในแงของหนาที่พิพิธภัณฑทองถิ่น พื้นบาน
แลว พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ยังมีความขัดแยงกับบทบาทของพิพิธภัณฑ
พื้นบาน ๘ ประการ อันประกอบไปดวย การรวบรวมวัตถุ ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และ
ศึกษาวิจัยการทําบันทึกหลักฐาน การซอมสงวนรักษาวัตถุ การรักษาความปลอดภัยการจัดแสดง 
การใหการศึกษา และหนาที่ทางสังคม ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
พิพิธภัณฑแบงออกเปน ๕ ดานดวยกัน คือ ดานการจัดการขอมูลดานสถานที่ดานงบประมาณ
ดานการมีสวนรวมของชุมชน และดานผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
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 The objectives of this thesis are: 1) To study and gather data on the history and 

management concepts of  Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum as well as its existing 

strengths and weaknesses. 2) To propose recommendations for appropriate management of 

this Folk Museum. Documentary study and qualitative research methodology of participation 

and non-participant to observation as well as formal and informal interviews were used. The 

research population consists of Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum staffs, community 

leaders, local scholars in folk wisdom, educational officers, community members and museum 

visitors. Descriptive analysis techniques were used to analyze, interpret, and present the 

research data.  

 The research findings are: Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum holds many 

valuable cultural recourses, including archaeological resources, local wisdom, and performing 

arts. However, it does not perform all of the normal roles expected of folk museums in 

collecting, identifying, classifying, researching, recording, conserving, and preserving cultural 

resources as well as providing museum security, organizing exhibition/educational activities, 

and social functions. There are five aspects of recommendations for appropriate measures for 

museum management, namely, information management, site management, budget 

management, community participation, and responsible persons for museum management. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี จากความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.
มณีวรรณ ผ่ิวนิ่ม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สละเวลามาคอยช้ีแนะ ปรับแก วิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่คอยถามไถ มอบคําแนะนําที่ดี
เสมอมา 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค ที่มอบคําติชมตาง ๆ ใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สมบูรณแบบยิ่งข้ึน 
 ขอบพระคุณอาจารยทุกทานในสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกทานที่ทําให
ความรูทางดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และทําใหเขาใจวาการจะเรียนจบปริญญาโทไมใช
เร่ืองงายดาย 
 กราบขอบพระคุณ พระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง และชาวบานทาแดง เกาะ
หวาย ฝงคลอง และบานใหมทุก ๆ ทานที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปน
อยางดี 
 ขอบพระคุณ คุณกมเลศ แดงขํา มัคคุเทศกภาษาไทยพวนจําเปน ทําใหการเก็บขอมูล
ชุมชน และการส่ือสารกับชาวไทยพวนในชุมชนเปนไปดวยความราบร่ืน 
 กราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแมผูเปนที่เคารพรักยิ่ง ที่ชวยเหลือเร่ืองคาเลาเรียน    
ตาง ๆ ทั้งยังมอบของขวัญพิเศษชิ้นใหญใหตั้งแตยังเรียนไมสําเร็จ และคอยที่เปนหวงในเรื่อง
การเรียนเสมอมา 

ขอบพระคุณ พี่สาวที่แสนดี ที่ชวยสนับสนุนในเร่ืองการศึกษาและใหกําลังใจเสมอมา  
 ขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว CRM2 ทุกทาน ที่ชวยผลักดัน และเปนธุระแทนในหลาย ๆ 
โอกาส 
 ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ทํางาน ที่คอยเปนกําลังใจ ชวยเหลือในสวนตาง ๆ เปนอยางดี 

ขอบคุณ คุณพจนาถ พจนาพิทักษ ที่คอยเคียงขาง เปนกําลังใจ ชวยเหลือ ดูแล ส่ังสอน  
 ขอบคุณ ญาติ ๆ ที่เขาพระและภูเก็จทุกคน ที่คอยเปนกําลังใจเสมอในทุก ๆ เร่ือง 
 และสุดทาย ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่ทําใหการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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