
 

34 
 

 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การค้นควา้แบบอิสระเร่ือง  “การปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่”   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา เน้ือหาและรูปแบบการจดัแสดง

นิทรรศการถาวร และสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่  มีขั้นตอนและวธีิการศึกษา  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

3.3 การศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

3.4 การศึกษาเพื่ อห าแนวทางท่ี เหมาะสมในการป รับป รุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่   

3.5 เสนอแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่   

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา เน้ือหาการจดั

แสดงศิลปวตัถุต่างๆ และปัญหาการจดัแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดั

แสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ต่อไป  โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสห

วทิยาการ(interdisciplinary research)  และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

3.2   กำรศึกษำภำคเอกสำร  ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

เป็นขั้นตอนการศึกษาภาคเอกสาร  เพื่อทบทวนสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาและ

หลกัการของพิพิธภณัฑสถานทั้งในระดบัสากลและประเทศไทย  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อใหท้ราบสถานะภาพความรู้และใชเ้ป็นกรอบความคิดและ

แนวทางของการศึกษาในตอนอ่ืนๆต่อไป  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และ

งานวจิยั ในห้องสมุดต่างๆ   ดว้ยวธีิการสืบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียงล าดบัความส าคญั  น าขอ้มูลมาจดั

ระเบียบและเรียบเรียง  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1  บริบทสถานะภาพความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา 

1)  บริบทเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานทั้งในสากลและประเทศไทย 

1.1)  ความหมายของพิพิธภณัฑ ์

1.2)  ประเภทของพิพิธภณัฑสถาน 

1.3)  บทบาทและหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ 

2) ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ 

3)  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

3.1) แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

3.2) แนวคิดการจดักลุ่มหอ้งแสดงนิทรรศการ 

3.3) แนวคิดปัจจยัการออกแบบป้ายขอ้มูล  
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4) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 2   

 

3.3  กำรศึกษำพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่กบักำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร 

เป็นขั้ นตอนท่ีสอง  ในการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ี เก่ียวกับ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดั

แสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและ

ภาคสนาม  ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or 

Structured Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ การจดัแสดง  การ

บริหารจัดการ และสภาพปัญหา  จากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบจงใจ 

(Purposive Sampling)  จากผูบ้ริหาร  เจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  

อย่างไม่จ  ากดัจ านวน  จนได้ขอ้มูลครบถว้น  เม่ือไดข้อ้มูลมาแล้ว  ได้ตรวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  

และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่ีตั้งและอาคารการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวร  ตลอดจนความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่  ซ่ึงผลการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.3.1 บริบทพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กบัการบริหารจดัการ 

1)  ประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

2)  ทิศทางและนโยบายของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

3)  ประเภทของพิพิธภณัฑ์ 

4)  ท่ีตั้ง และอาคารการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 

4.1) ท่ีตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

4.2) อาคารและแผนผงัของอาคารพิพิธภณัฑ์ 

4.3) วิเคราะห์ความเหมาะสมของท่ีตั้งและอาคารการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 
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5)  การบริหารจดัการและบุคลากร 

5.1) ส่วนสังกดัราชการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

5.2) โครงสร้างของการบริหารจดัการและบุคลากร 

6)  การบริการของพิพิธภณัฑ์ 

7)  จ  านวนผูเ้ขา้ชม 

8) การศึกษาการจดัแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

8.1) หวัขอ้เร่ืองการจดัแสดงนิทรรศการถาวร (Exhibition Title) 

8.2) วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

8.3) เร่ืองและบทนิทรรศการถาวร (Manuscript and Editing) 

8.4) แผนผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

8.5) การออกแบบและจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

8.6) วเิคราะห์การจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

9) วเิคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของ          

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 4 

3.4  กำรศึกษำเพื่ อหำแนวทำงที่ เหมำะสมในกำรปรับปรุงกำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร 

พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่   

ขั้นตอนท่ีสามเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนของการศึกษา  ดงัน้ี 

1) กำรศึกษำและเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์  เจ้ำหน้ำที่

และนักวิชำกำรที่ เกี่ยวข้อง   ต่อแนวทำงที่ เหมำะสมส ำหรับกำรปรับปรุงกำรจัดแสดง

นิทรรศกำรถำวร พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่ 

ท าการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์  เจา้หนา้ท่ีและนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อทราบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของ
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พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่    ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or 

Structured Interview)  จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) นกัวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรม  จ านวน 10 

คน  ท่ีคัดเลือกหรือการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling)  ดังมีรายช่ือผู ้ยินดีให้เปิดเผย

รายนาม  ดงัน้ี 

นาย เมธาดล วจิกัขณธ  อดีตผูอ้  านวยการส านกัศิลปากรท่ี 8 

นางสาว นิตยา กนกมงคล  ผูอ้  านวยการ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

นาย ปรีชา วฒิุสมบติั  วศิวกรไฟฟ้า ช านาญการ 

นาย พชัรพล ขนัแกว้  นายช่างกรมศิลปากรท่ี 8  

นางสาว ธณิกานต ์วรธรรมานนท์ ภณัฑารักษป์ระจ าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

นาย เกริกเมือง ยงประยรู  มณัฑนากร ช านาญการ 

นาย กมัพล นิสิตสุขเจริญ  หวัหนา้ฝ่ายออกแบบนิทรรศการ บริษทั ไร้ทแ์มน จ ากดั 

นางสาว พฒัน์กานต ์จนัทนา เจา้หนา้ท่ีเขียนบทนิทรรศการ บริษทั ไร้ทแ์มน จ ากดั 

นางสาว ธญัญาลกัษณ์ ดวงแกว้ นกัท่องเท่ียว  

นาย สุวฒัน์ เพชรทิม  นกัท่องเท่ียว  

* หมายเหตุ บริษทั ไร้ทแ์มน จ ากดั เป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง ในการออกแบบ

พิพิธภณัฑท์ัว่ประเทศไทย 

ซ่ึงผลของการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  สรุปไดว้า่ 

1.1)  การปรับปรุงนิทรรศการถาวรควรไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในลกัษณะของรูปแบบการจดัแสดง 

รวมถึงข้อมูลให้ทันสมัยและน่าสนใจ  โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอข้อมูลซ่ึงควรน าเทคนิค

สมัยใหม่มาใช้ ร่วมกับการจัดแสดงนิทรรศการ  เพื่ อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงดึงดูดความสนใจจากผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

นอกจากน้ีควรมีการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้จากนิทรรศการถาวรสู่

การเรียนรู้ในระดบัชีวิตประจ าวนัต่อไป  
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1.2)  จดัให้มีห้องบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  เพื่อเกร่ิน

น าผูเ้ข้าชมก่อนเข้าไปสู่นิทรรศการถาวรภายในอาคาร  เพื่อปรับความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

1.3) ปรับผงันิทรรศการให้สอดคลอ้งกบัทางสัญจรภายในอาคาร  เพื่อสามารถให้บทนิทรรศการ

สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคงไวใ้นลกัษณะโครงบทนิทรรศการเดิม เพราะบท

นิทรรศการมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุจดัแสดงภายในนิทรรศการถาวร  

1.4)  การออกแบบตูจ้ดัแสดงดว้ยวสัดุสมยัใหญ่ท่ีมีความคงทนสวยงามกวา่แบบเดิม  เช่น การกรุปิด

ผวิดว้ยวสัดุเลียนแบบธรรมชาติ วสัดุมนัวาวช่วยในการมิติแก่นิทรรศการ เป็นตน้  

1.5)  การใช้แสงประดิษฐ์ในการควบคุมแสงในการจดัแสดงนิทรรศการ เน่ืองจากแสงธรรมชาติ

สามารถควบคุมไดย้ากเม่ืออยู่ภายในอาคารจดัแสดง  การเพิ่มระบบปรับอากาศแก่อาคารจดัแสดง

นิทรรศการ เน่ืองดว้ยเป็นอาคารเก่าจึงขาดระบบปรับอากาศ  ซ่ึงมีผลต่อการจดัแสดงวตัถุท่ีบางห้อง

มีอุณหภูมิสูงเกินไป 

2) กำรศึกษำวิเครำะห์เพือ่หำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร 

พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพของกำรเรียนรู้และควำมเพลดิเพลนิ 

ขั้นตอนน้ี เป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและแนวทางการ

ปรับปรุงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซ่ึงจะมีกระบวนการของศึกษา

และพิจารณา  ประกอบดว้ยขั้นตอนและวธีิการดงัน้ี 

2.1)   จากผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ์  เจา้หน้าท่ีและ

นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่อแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตามขอ้ (1)  สรุปไดว้า่  ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการ

ถาวรไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในลักษณะของรูปแบบการจัดแสดง รวมถึงข้อมูลให้ทันสมัยและ

น่าสนใจ โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลซ่ึงควรน าเทคนิคสมยัใหม่มาใชร่้วมกบัการจดัแสดง

นิทรรศการ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงดึงดูดความ

สนใจจากผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากน้ีควรมีการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ี

เป็นการต่อยอดองคค์วามรู้จากนิทรรศการถาวรสู่การเรียนรู้ในระดบัชีวิตประจ าวนัต่อไป 
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2.2)  ผลจากการศึกษาในบริบทของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กับการจัดแสดง

นิทรรศการถาวร  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่  ในบทท่ี 4 นั้น   พบว่าทิศทางและนโยบายของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่นั้น มุ่งเนน้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และชาติพนัธ์ุ  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

การจดัแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อผูท่ี้สนใจและเข้าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  

รวมทั้งปัญหาการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  ท่ีมีปัญหาในแง่ของเทคนิคการจดัแสดงท่ีมีความ

ลา้หลงัและปัญหาทางกายภาพต่างๆ  

ดงันั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่  แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  ควรใชก้ารผสมผสานแนวทางการออกแบบอนัหลากหลาย 

เช่น การปรับเปล่ียนทางสัญจรภายใน  และการจดัแสดงบางส่วนของนิทรรศการให้มีความ

เหมาะสมต่อยุคสมยั  อีกทั้งเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมและเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์

ส าหรับผูพ้ิการ  ตลอดจนการออกแบบการให้แสงสวา่งภายในนิทรรศการอยา่งเหมาะสม  โดย

ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีจดัแสดงเป็นหวัใจส าคญั  ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ชาติ

พนัธ์ุวิทยาของจงัหวดัเชียงใหม่  และ การสร้างกิจกรรมใหเ้กิดการโตต้อบกนัระหวา่งผูช้มและ

นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์  สามารถให้ผูเ้ข้าชมมีอิสระในการรับชมอย่างมีสาระและความ

บันเทิง  อีกทั้ งยงัสามารถรับรู้ถึงข้อมูลท่ีทางพิพิธภัณฑ์   ต้องการส่ือถึงผู ้เข้าชมอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่แก่ผูเ้ข้าชมนิทรรศการในแง่ของ

เน้ือหา  เทคนิคการจดัแสดง  การใชส่ื้อมลัติมิเดีย เป็นตน้  นอกจากน้ีควรเพิ่มส่วนห้องบรรยาย

ก่อนเข้าชมนิทรรศการเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู ้เข้าชมนิทรรศการก่อนเข้าชม

นิทรรศการหลกัดว้ยระบบมลัติมิเดีย  ทั้งน้ีกระบวนการทั้งหมดเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้

ความเพลิดเพลิน ในดา้นประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยาแก่ผูเ้ขา้ชม และผูท่ี้สนใจคน้ควา้ต่อไป  

ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 5 
 

3.5  เสนอแนวทำงกำรปรับปรุงกำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่   

ขั้นตอนน้ีเป็นการเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลินประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  
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1)  การวางหวัขอ้เร่ืองการจดัแสดง (Exhibition Title) นิทรรศการถาวร 

2)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง 

3)  แผนผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

4)  แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) 

5)  การวเิคราะห์กิจกรรม, พฤติกรรม ของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวร 

6)  การออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

ดงัมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


