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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทประวติัศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ประเพณีและพิธีกรรมคุณค่าและความส าคญัคติความเช่ือ ตลอดจนเสนอแนว
ทางการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และ   
การแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

วธีิการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนามเพื่อศึกษาถึง
สถานภาพความรู้ท่ี เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมา ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความส าคัญคติความเช่ือของพระธาตุส าคัญในชุมชนต่างๆ           
ของจังหวดัล าปาง ด้วยใช้วิธีการส ารวจ การสังเกตการณ์ทางกายภาพ และสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview)เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและรายละเอียดของ
พระธาตุจากประชาชน ผูอ้าวุโส ผูน้ าชุมชุมชน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องในแต่ละชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ โดยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) และไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้
สัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้นโดยการศึกษาใชว้ิธีการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถึงรายช่ือ
และสถานท่ีตั้ งของพระธาตุในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample)         
ท่ีเป็นประชาชน พระสงฆ์ และผูน้ าชุมชน ในเขตอ าเภอละ40 คนรวมจ านวน 120 คนโดยวิธีสุ่ม
แบบการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) แลว้รวบรวมรายช่ือ ซ่ึงผลการเก็บขอ้มูลไดร้ายช่ือ
พระธาตุส าคัญในเขตจงัหวดัล าปางจ านวน 22 แห่ง ทั้ งน้ีได้ก าหนดเกณฑ์ในการวดัค่าโดยใช ้         
5 เกณฑ์ คือ 1.)เกณฑ์ด้านประวติัศาสตร์ 2.) เกณฑ์ด้านวฒันธรรม 3.) เกณฑ์ด้านศิลปกรรม           
4.) เกณฑ์ดา้นความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเท่ียว  5.) เกณฑ์ดา้นความเช่ือและความนิยมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อวดัค่าและค่าคดัเลือกพระธาตุส าคญั เพื่อใช้ในการจดัเส้นทางการเรียนรู้ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการพรรณนา เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าและความส าคญัพระธาตุ
ส าคญัของจงัหวดัล าปาง  
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จากการคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง เพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นเป้าหมายต่อการคดัเลือกพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความ
โดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง จ านวน 9 แห่ง เพื่อจะเป็น
เส้นทางแสวงบุญและสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งเรียนรู้คุณค่าความส าคญัของพระธาตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศิลปะและประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินส าหรับเหตุผลท่ีเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพียง 
9 แห่งเพราะจ านวนตวัเลข 9 เป็นตวัเลขมงคลตามความเช่ือของสังคมไทยและมีความเหมาะสมกบั
การเดินทางเรียนรู้และท่องเท่ียวภายในหน่ึงวนัรวมทั้งเพื่อให้เป็นจุดขายและเรียกร้องความสนใจ
ในเส้นทางดงักล่าว 

6.1  สรุปผลการศึกษา  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1.  ศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประเพณีและพิธีกรรม   
พระธาตุในจงัหวดัล าปางโดยขอ้มูลนั้นไดจ้ากภาคเอกสารและไดจ้ากการสัมภาษณ์ เก่ียวกบับริบท
ทางประวติัศาสตร์ความเป็นมา และประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ท่ีมาจากความเช่ือความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและวถีิชีวติของชุมชนทอ้งถ่ิน 

2.  เพื่อศึกษาคุณค่าความส าคญั และคติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ตลอดจนเส้นทางและ
ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ได้ท ำกำรศึกษำพระธำตุของจงัหวดัล ำปำง  ในพื้นท่ี  3 อ ำเภอ ปรำกฏพบว่ำมี     
พระธำตุ 22 แห่ง ให้คดัเลือกพระธาตุเหลือ 9 แห่ง โดยคุณค่าความส าคญัในทางดา้นประวติัศาสตร์
ความเป็นมาในการสร้างพระธาตุ และในด้านคติความเช่ือในเร่ืองประวติั ต านาน ประเพณี 
พิธีกรรม ศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการสร้างของพระธาตุส าคญั 

3.  เสนอแนวทางการจดัการเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัของ
จงัหวดัล าปางคร้ังน้ี ไดจ้ดัการใหเ้ป็นเส้นทาง 1 เส้นทาง เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ
พระธาตุส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง ภายในหน่ึงวนัทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัความเช่ือของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีตอ้งการท าบุญสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 9 แห่ง ให้ส าเร็จภายใน 1 วนั 
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาและเป็นศิริมงคลแก่ชีวติ 

1.  พระแก้วดอนเตา้สุชาดารม  เป็นวดัเคยเป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานของพระมหามณี
รัตนปฏิมากรหรือแก้วมรกตซ่ึงปัจจุบันประดิษฐานอยู่ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  
ตลอดจนสถาปัตยกรรมลา้นนาและพม่าในวดัแห่งน้ี 
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2.  พระธำตุปงสนุก  วดัปงสนุก วดัปงสนุกเป็นวดัเก่ำแก่มีสถำปัตยกรรมอันงดงำม       
ซ่ึงไดรั้บรำงวลั Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จำกองคก์ร UNESCO  

3.  พระธำตุเจดียซ์ำว วดัเจดียซ์ำวหลงั  พระธำตุศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองนครล ำปำงยุคหลัง
หรือสมยัรัตนโกสินทร์  ซ่ึงเป็นวดัท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของจงัหวดัล ำปำง โดยควำมหมำยของค ำว่ำ 
“ซำว” แปลวำ่ “ยี่สิบ” เป็นวดัท่ีมีเจดีย ์20 องค ์ศิลปะลำ้นนำผสมพม่ำ เช่ือกนัวำ่ใครนบัเจดียไ์ดค้รบ 
20 องค์ ถือว่ำเป็นคนมีบุญ ขำ้งหมู่เจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐำน “พระพุทธรูปทนัใจ” รอบๆ เจดียเ์ป็น     
ปูนป้ันรูป 12 นกัษตัร 

4.  พระธำตุเสด็จ วดัพระธำตุเสด็จ เป็นพระธำตุศกัด์ิสิทธ์ิและส ำคญัของเมืองนครล ำปำง
มำแต่โบรำณ  ท่ีมีต ำนำนกล่ำวว่ำ สร้ำงข้ึนในสมยัพระนำงจำมเทวี เม่ือประมำณ 1300 ปีมำแล้ว 
ภำยในวดัยงัมีพระพุทธรูปส ำคญัและพระอุโบสถ ตลอดจนวหิำรในศิลปะลำ้นนำท่ีมีคุณค่ำ 

5.  พระธำตุม่อนพระยำแช่ วดัม่อนพระยำแช่ พระธำตุศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีเคำรพสักกำระ
ของชำวล ำปำงมำแต่โบรำณ ตั้ งอยู่บนยอดเขำดอยงำมทำงทิศตะวนัออกของเมืองนครล ำปำง        
ซ่ึงมีประวติัควำมเป็นมำเก่ียวขอ้งกบัพระสุพรหมฤษีและพรำนเขลำงคใ์นกำรสร้ำงเมืองนครล ำปำ 

6.  พระธาตุดอยน้อย ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร ตามเส้นทางถนนสายล าปาง -
เชียงใหม่  พระธาตุดอยน้อย เป็นพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในเขต  
อ าเภอหา้งฉตัรและใกลเ้คียงมาแต่โบราณ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีงานบุญประจ าปีสักการะพระธาตุ 

7.  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา สักการะพระธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองนครล าปางมาตั้งแต่โบราณ และสักการะพระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดัล าปาง ภายในวดัแห่งน้ียงัปรากฏศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ แหล่งรวมศิลปะ
ลา้นนายคุทอง  

8.  พระธาตุไหล่หิน วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา พระธาตุส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ
อ าเภอเกาะคา ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมีช่ือเสียง เป็นวดัท่ีสวยงามและมีคุณค่าในทางศิลปะสถาปัตยกรรม
ลา้นนาท่ีมีช่ือเสียง 

9. พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา เป็นพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิและมีช่ือเสียง
อีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปาง 
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4.  เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุ
ส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปางโดยใช้เส้นทาง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และ
อ าเภอหา้งฉตัร 

5. รายการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประวติัศาสตร์และแสวงบุญ       
พระธาตุส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง  จะเร่ิมตน้จากพระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา
ราม อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดีย์
ซาวหลงั อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง และพระธาตุม่อน
พระยาแช่  อ าเภอเมืองล าปาง จากนั้นเดินทางต่อไปท่ีพระธาตุดอยนอ้ย  อ าเภอหา้งฉตัรและต่อไปท่ี
พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หิน
หลวง อ าเภอเกาะคา และพระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

6.2  อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองพระธาตุส าคญัในเมืองล าปาง เพื่อการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม ไดพ้บวา่เส้นทาง 3 อ าเภอ อนัไดแ้ก่ อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา อ าเภอห้างฉตัร 
จงัหวดัล าปาง เพื่อจดัเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัใน 9 แห่ง     
ของจงัหวดัล าปาง โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใน
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีการวางเป้าหมายซ่ึงสอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการ     
ของสังคม ชุมชน และความเป็นมนุษย์ ของ ธนิกเลิศ ชาญฤทธ์  โดยได้น าแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน นกัเรียนนกัศึกษาและผูส้นใจสามารถเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ย่างเท่าเทียมและสามารถท าให้ผูเ้ขา้มาศึกษาไดต้ระหนกัถึงคุณค่า
และความส าคญัของทรัพยากรทางวฒันธรรม 

จากการศึกษามานั้นยงัน าแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเขา้มาศึกษาถึงการมุ่งเน้นและ
เรียนรู้เก่ียวกบัสภาพความเป็นอยูข่องทอ้งถ่ินสังคม วฒันธรรม ศิลปกรรม และสภาพความเป็นอยู่
ของทอ้งถ่ินต่างๆ ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการศึกษาพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปาง เพื่อการจดัการเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในโอกาสต่อไปดงันี 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

1. ควรมีการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดจิตส านึกหวงแหนในส่ิงท่ี   
ตนร่วมกนัท านุบ ารุง ก่อให้เกิดการผลกัดนัส่งเสริมงานดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ ดา้นขอ้มูล 
การฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อย ปราชญ์ชาวบา้น และความสะดวกสบาย ความปลอดภยัและบริการ
ต่างๆส่งผลต่อการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้บรรลุผลและเป็นระบบ ดงันั้น
ชุมชน ประชาชน และนักท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจจะไดรั้บความรู้อย่างละเอียดสามารถเขา้ใจใน
เร่ืองราวท่ีสนใจไดท้นัที 

2.  ควรมีการร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัน้ี เพื่อจดัการใน
รูปแบบเส้นทางการเรียนรู้พระธาตุส าคญั และสามารถปรับเปล่ียนเส้นทางให้มีความเหมาะสม    
เพื่อเป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัล าปาง ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ แผ่นท่ี แผ่นพบั ส่ืออินเตอร์เน็ต คู่มือการน าเท่ียว โดยให้น าผลการวิจยัน้ีจากเส้นทางอ าเภอ
เมืองล าปาง ไปถึงอ าเภอเกาะคา โดยมีการออกแบบส่ือให้มีรูปแบบสวยงาม มีภาพประกอบ        
อ่านและเขา้ใจไดง่้าย นอกจากน้ีผลการวิจยัช้ินน้ีสามารถน าไปใชใ้นรายการท่องเท่ียวจงัหวดัล าปาง 
หรือน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

3. รากฐานส าคญัในการพฒันาชุมชนและนักท่องเท่ียว ต่างรู้จกัการปลูกจิตส านึกของคน   
ในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว ให้รักหวงแหนและช่ืนชมในคุณค่าความงดงามของแหล่งทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีสืบทอดมา เพื่อใหไ้ดส้ านึกแห่งความภาคภูมิใจ ความรับผดิชอบดูแลรักษาและช่วยกนั
อนุรักษแ์หล่งทรัพยากรวฒันธรรมใหค้งคุณค่า คงความสวยงามอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาการก าหนดเส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ควรมีการส ารวจ
และศึกษาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากเร่ืองพระธาตุส าคญั ทั้งในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงและในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดเส้นทางใหม่ให้แก่นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงการส ารวจถึง
ความตอ้งการของชุมชนและนกัท่องเท่ียว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราววฒันธรรมและเส้นทางท่ีน่าสนใจ 
เพื่ อ เช่ือมโยงเส้นทางการเรียน รู้ ทั้ งในหมู่บ้าน  อ าเภอ และจังหวัด เพื่ อน าไปเสนอและ
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางต่อไป 

 

 


