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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง  “การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม  ตลอดจนคุณค่าความส าคญั  รวมทั้งศกัยภาพและความ
พร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร  ในการจัดตั้ งเป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บ้านตึก”  ให้เป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  มีขั้นตอนและวธีิการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 
3.3 การศึกษาบริบทของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.4 การศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการน ามาจดัตั้งเป็น

อนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
3.5 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการจดัการ “บ้านตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและ

พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   
3.6 การจดัการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์สถานและ

พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
3.6.1  การอนุรักษ์ปรับปรุงอาคารสถานท่ี “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสาร

สุนทรใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ 
3.6.2   การจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
3.6.3  การบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
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3.1 รูปแบบการวจัิย 

วทิยานิพนธ์เร่ือง  “การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม  ตลอดจนคุณค่าความส าคญั  รวมทั้งศกัยภาพ
และความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทร  ในการจดัตั้งเป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บ้านตึก”  ให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ใช้วิ ธีก ารศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ(Interdisciplinary research)  และน าเสนอ
ผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา  มีขั้นตอนและวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎ ี

เป็ นขั้ นตอนการศึกษาภาคเอกสาร  เพื่ อทบทวน ส ถานะภาพ ความ รู้ท่ี เก่ียวกับบริบท
ประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ยุคหลัง และสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในล้านนา  รวมทั้ ง
บทบาทของชาวจีนในช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบั “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดั
เชียงใหม่  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี  และเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จาก
หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และงานวจิยั ในห้องสมุดต่างๆ   ดว้ยวธีิการสืบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียงล าดบั
ความส าคญั  น าขอ้มูลมาจดัระเบียบและเรียบเรียง  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

 1) สถานภาพความรู้ของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ยุคหลังท่ี เก่ียวข้องกับพัฒนาการ
สถาปัตยกรรมและบา้นตึก 

1.1)   ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
1.2) บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ 
1.3)   พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างชาติ   
1.4) พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนในลา้นนา 

2) องคค์วามรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานในประเทศไทย 
3) แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี   

3.1)  แนวคิดแหล่งเรียนรู้ 
3.2) แนวคิดการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 
3.3) แนวคิดจิตวทิยาในการรับรู้ 
3.4) แนวคิดจิตวทิยาในการเรียนรู้ 



 

66 

4) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 2 

3.3 การศึกษาบริบทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาบริบทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดั
เชียงใหม่   ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  จากกลุ่มตวัอย่าง(Sample) 
ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling)  จากกลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุนทร  ผู ้
ท่ีเคยอาศยัอยูใ่นบา้นตึก  นกัวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  จ านวน 21 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา ท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะและแผนผงัของอาคาร สภาพและการใชป้ระโยชน์
ของอาคารทั้งในอดีตและปัจจุบนั ตลอดจนวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร  ดงัมีรายนาม
ผูใ้หข้อ้มูลสัมภาษณ์ท่ียนิดีเปิดเผยนาม ดงัน้ี 

กลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร จ านวน 8 คน คือ 

1)  นางสาวกรองทอง ชุติมา ทายาทรุ่นท่ี 1 
2)  นางอุณณ์ ชุติมา  ทายาทรุ่นท่ี 2 
3)  นายอนนัตช์ยั นิมมานเหมินท ์ ทายาทรุ่นท่ี 3 
4)  นายสมยศ นิมมานเหมินท ์ ทายาทรุ่นท่ี 3 
5)  นางสาววารุณี นิมมานเหมินท ์ ทายาทรุ่นท่ี 3 
6)  นางสาววรนุช เลาหวฒัน์ ทายาทรุ่นท่ี 3 
7)  นายจุมพล ชุติมา  ทายาทรุ่นท่ี 3 

นกัวชิาการท่ีสนใจศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จ านวน 6 คน คือ 

1)  รศ.ดร.วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2)  ศ.สรัสวดี อ๋องสกุล  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3)  รศ.สมโชติ อ๋องสกุล  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
4)  อ.วถีิ พานิชพนัธ์  มหาวทิยาลยัพะเยา 
5)  นางปลายออ้ ทองสวสัด์ิ ส านกังานกงสุลอเมริกนัประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 
6)  นายบุญเสริม ศาตราภยั นกัวชิาการอิสระ 
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพิพิธภณัฑ์ จ านวน 7 คน คือ 

1)  มล.อรอ าไพ พนานุรัตน์ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส 
ปัจจุบนัท าหนา้ท่ีรักษาการหวัหนา้ฝ่ายมิวเซียมสยาม (Museum Siam) 

2)  นางยุวเนตร ประทุมทา นักจดัการความรู้อาวุโส ฝ่ายส่ือสารและการตลาดมิว
เซียม สยาม (Museum Siam)   

  3)   นางสุวารี วงคก์องแกว้ ผูอ้  านวยการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 
   4)   นางชวลี อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
   5)   นางรีเบกกา้ เวลดอน สิทธิวงศ ์ท่ีปรึกษาโครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า 
   6)   นางอญัชลี ศรีป่าซาง เจา้ของพิพิธภณัฑผ์า้โบราณ ร้านสีสันพรรณไม ้

 7)   นางสาววชัชิรา บูรณสิงห์ ผูช่้วยนักวิจยัจากห้องปฏิบติัการวิจยัสารสนเทศส่ือ
ประสม  (Digital Media Informatics Laboratory: DMI) และผู ้พ ัฒนาพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เม่ือได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว  ได้ตรวจสอบข้อมูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์คุณค่าของ 
“บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร  น าขอ้มูลมาเรียบเรียงและน าเสนอ  ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) การศึกษาบริบทของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.1)   ประวติัความเป็นมา 
1.2)   ท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพ 

2)  แผนผงักลุ่มอาคาร และลกัษณะอาคาร 
2.1) แผนผงัของกลุ่มอาคาร 
2.2)   ประวติัและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 

3)  สภาพและการใชป้ระโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
4)  คุณค่าของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 4 

3.4 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการน ามาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์
สถานและพพิธิภัณฑ์เพือ่การเรียนรู้ 

 เป็นขั้นตอนการศึกษาท่ีตั้ง  สภาพพื้นท่ี  และวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารบา้น
หลวงอนุสารสุนทร  ใช้วิธีการส ารวจและสังเกตการณ์  และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพและ
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ความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร  ในการจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1)  ท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี 
2)  วตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร 
3)  สรุปศกัยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการน ามาจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและ

พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 4 

3.5 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์
เพือ่การเรียนรู้   

 เป็นขั้นตอนของการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคาร
บา้นหลวงอนุสารสุนทร ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนตามล าดบั  ดงัน้ี 

3.5.1.  การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร  นกัวิชาการ
เก่ียวกับ การจดัการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

เป็นการศึกษาเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์  ใช้วิธีการสุ่มแบบจงใจ (Purposive 
Sampling) จากกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร   นักวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 15 คน  เพื่อ
ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจดัการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสาร
สุนทรใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ดงัมีรายนามผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1)  นางสาวกรองทอง ชุติมา  ทายาทรุ่นท่ี 1 
2)  นางอุณณ์ ชุติมา   ทายาทรุ่นท่ี 2 
3)  นายอนนัตช์ยั นิมมานเหมินท ์  ทายาทรุ่นท่ี 3 
4)  นายจุมพล ชุติมา   ทายาทรุ่นท่ี 3 
5)  นายสรณคมณ์ ชุติมา   ทายาทรุ่นท่ี 4 
6)  รศ.ดร.วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
7)  อ.วถีิ พานิชพนัธ์   มหาวทิยาลยัพะเยา 
8)  นายบุญเสริม ศาตราภยั  นกัวชิาการอิสระ 



 

69 

9)   มล.อรอ าไพ พนานุรัตน์ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส  
   ปัจจุบนั ท าหนา้ท่ีรักษาการหวัหนา้ฝ่ายมิวเซียมสยาม (Museum Siam) 

10)  นางยุวเนตร ประทุมทา นักจดัการความรู้อาวุโส ฝ่ายส่ือสารและการตลาดมิว
เซียมสยาม (Museum Siam)   

11)  นางสุวารี วงคก์องแกว้ ผูอ้  านวยการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 
12)  นางรีเบกกา้ เวลดอน สิทธิวงศ ์ท่ีปรึกษาโครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า 

ผลการศึกษาสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดว้า่ 

1)  “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรสุนทร เป็นสถานท่ีและ
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษรั์กษาไวใ้ห้เป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

2)  กลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุนทรมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือด าเนินการ
เพราะเป็นทรัพยสิ์นส่วนบุคล   

3)  การท่ีจะอนุรักษรั์กษา“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรไวใ้หเ้ป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งมีการบูรณะซ่อมแซมให้เหมาะสม 

4)   การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นพิพิธภณัฑ์
เพื่อการเรียนรู้นั้น  เห็นสมควรใช ้ “ตึกหลวง” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มอาคารบา้นของ
หลวงอนุสารสุนทรเพื่อส าหรับการจดัการใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

5)   รูปแบบของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์

  5.1)  ควรวางแผนรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ ในลกัษณะอนุสรณ์สถาน ของ
หลวงอนุสารสุนทร 

  5.2)  ควรวางแผนรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑเ์ชิงเรียนรู้ 
  5.3)  การบริหารจดัการ ประกอบด้วยคณะท างาน และบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน เช่น ฝ่ายวิชาการ ภัณฑารักษ์ โดยมีการวางแผนการลงทุน
งบประมาณการจดัตั้งท่ีพอเพียง และสามารถบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ให้
ประสบความส าเร็จโดยใชแ้นวคิดดงัน้ี  

  5.4)  แนวทางการจดัแสดง (Exhibition)  
    5.4.1)  ควรจดัใหมี้นิทรรศการ  

    5.4.2)  การจดัแสดง เป็นไปตามประเภทต่างๆ อาศยัรูปแบบการออกแบบ 
     หอ้งจดัแสดงเหมาะสมแบบพิพิธภณัฑบ์า้น (House Museum)  
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 5.4.3)  เขา้ใจหลกัจิตวิทยาในการรับรู้ จิตวิทยาในการเรียนรู้ จิตวิทยาการ
ส่ือสาร และมีส่ือเทคโนโลยกีารน าเสนอท่ีทนัสมยั  

 5.5)  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.5.2  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคาร
บา้นของหลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการ 
“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงในการพิจารณาผูศึ้กษาได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ทายาทหลวงอนุสารสุนทร  และนักวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผลของการศึกษาในขอ้ 5.1.1  
ประกอบกบัผลการศึกษาคุณค่า  ศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก”  ในบทท่ี 4  ท่ีผา่นมา   ท าการ
พิจารณาและลงความเห็นท่ีจะเลือกรูปแบบและวิธีการของจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวง
อนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ดงัน้ี   

1)   การท่ีจะจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร จังหวดั
เชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ จ าเป็นต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการบูรณะ
ซ่อมแซมและอนุรักษเ์พื่อรักษาคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  

2) การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อ
การเรียนรู้นั้น เห็นสมควรใช้ “ตึกหลวง” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรเพื่อ
ส าหรับการจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการจดัแสดงและบริหารจดัการ ตาม
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร และนกัวชิาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 5 

3.6  การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์สถานและพพิธิภัณฑ์
เพือ่การเรียนรู้ 

เป็นขั้นตอนของการเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุ
สารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 
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3.6.1 การอนุรักษป์รับปรุงอาคารสถานท่ี “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรให้
เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ 

เป็นการศึกษาเพื่ออนุรักษ ์“บา้นตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ จากผล
การศึกษาศกัยภาพและความพร้อมของกลุ่มอาคารทั้งหมดภายใน “บา้นตึก” ซ่ึงมีทั้งส้ินจ านวน 5 หลงั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาคดัเลือกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อส าหรับใช้ในการจดัการคร้ังน้ี 
เน่ืองจากมีศกัยภาพทั้งในด้านประวติัศาสตร์ คุณค่า และความสมบูรณ์ในส่วนของโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าผลของการส ารวจสภาพในรายละเอียดของ “ตึกหลวง” ทั้งท่ีเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา ท าเลท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพ สภาพและการใช้งานทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ยงัหลงเหลืออยู ่และประเมินคุณค่าของ “ตึกหลวง” ในดา้นประวติัศาสตร์ ความงาม 
วิทยาศาสตร์ และสังคม เพื่อน ามาประกอบในการวิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบแผนการจดัการเป็น 
“พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร”  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ต่อไป  

3.6.2.  การจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

เป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการของการจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ 

3.6.3 การบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

เป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการของการการบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อ
การเรียนรู้ 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 5 
 


