53112318: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
คําสําคัญ: พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น / พิพธิ ภัณฑ์วดั / การจัดการพิพธิ ภัณฑ์ / วัดศรี สุพรรณ
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การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษากระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์และสภาพปั ญหาในการ
จัดการ เพือ่ หาแนวทางในการจัดการพิพธิ ภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณที่เหมาะสม เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน และสภาพปั ญหาของพิพธิ ภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณ จากทัศนคติของเจ้าอาวาส
วัดศรี สุพรรณ ผูด้ ูแลพิพธิ ภัณฑ์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณ ได้ศึกษาความ
คิ ด เห็ น และความพึง พอใจของผู ้เ ข้า ชมจากการสัม ภาษณ์ สมุ ด เยี่ย มชมพิพิ ธ ภัณ ฑ์ และตอบ
แบบสอบถามเพือ่ ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา ทําให้ขอ้ มูลที่ได้สามารถนําไปวิเคราะห์รูปแบบในการ
จัดการพิพธิ ภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณที่เหมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณมี สภาพปั ญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์
เป็ นการจัดการโดยขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชน ทําให้พิพิธภัณฑ์มีการดําเนิ นกิจการพิพิธภัณฑ์ที่
ขาดความต่อเนื่อง ขาดการพัฒนา และการขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมของพิพธิ ภัณฑ์
รู ปแบบการจัดการที่เหมาะสม พิพิธภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณจะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ เชิ ญปราชญ์ชาวบ้าน ผูท้ ี่มีความรู ้ในเรื่ อ งของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ให้
ข้อมูล เรื่ องราวของโบราณวัตถุ ขอความสนับสนุนจากกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย หน่วยงานของ ภาครัฐ และเอกชน ในรู ปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่ วมนี้ จะนําไปสู่
สํานึกร่ วมของคนในท้องถิ่น ให้รู้จกั หวงแหนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเห็นคุณค่าในท้องถิ่น
ขณะเดียวกันสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของคนในชุมชน
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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
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ได้สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มณี วรรณ ผิวนิ่ม ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ โดยให้ความกรุ ณาช่วยเหลือ แนะนํา ตลอดจน
ให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสู ง ไว้ ณ
โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุ ณ ชาวอํา เภอแม่ ใ จ จัง หวัด พะเยา รวมถึ ง อาจารย์แ ละนิ สิ ต จาก
มหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ พระสมุ ห์สุพ ฒ
ั น์ ปั ญญาวโร เจ้าอาวาสวัดศรี สุพ รรณ พระสงฆ์วดั ศรี
สุพรรณ คณะสภาวัฒธรรมอําเภอแม่ใจ อาจารย์จารุ วรรณ โปษยานนท์ ผูน้ าํ ชุมชน ตลอดจนคณะ
ศรัทธา ซึ่ งให้คาํ แนะนํา ให้ขอ้ มู ลต่างๆที่เกี่ ยวข้อ งกับงานวิจยั และให้ความร่ วมมือ ในการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องแนวทางการจัดการบริ หารพิพธิ ภัณฑ์วดั ศรี สุพรรณ
สุดท้ายนี้ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมให้ความรู ้ ขอบคุณครอบครัว เพื่อน และผูใ้ กล้ชิด
ที่คอยช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจ และสนับสนุนในการทํางานวิจยั ในครั้งนี้
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