
 

122 
 

บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา เน้ือหา รูปแบบการจดัแสดง 
และสภาพปัญหาของการจดันิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ในสภาพปัจจุบนั 
เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 
ท าให้ทราบและเขา้ใจถึงประวติัความเป็นมา เน้ือหา และรูปแบบการจดัแสดง ของนิทรรศการถาวร 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ รวมไปถึงสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรใน
ปัจจุบนัว่ามีปัญหาในการจดัแสดงส่วนใด บา้งจากการสังเกตการณ์ และการเก็บขอ้มูลภาคเอกสาร
และภาคสนาม รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอยา่งในคร้ังน้ี จึงท าให้ทราบและเขา้ใจถึงปัญหา
ของการจดัแสดงนิทรรศการถาวร จึงเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามของจุดประสงค์ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน ซ่ึงการศึกษาในจุดประสงคข์อ้น้ี 
ผลการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดแสดง
นิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ ์ผนวกกบัการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม รวมถึงการสัมภาษณ์
กลุ่มประชากรตวัอย่าง จนสามารถไดค้  าตอบไปในแนวทางท่ีผ่านการศึกษาจากกระบวนการศึกษา
ต่างๆ ในบทท่ี 5 ในส่วนของแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลินต่อไป 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  

ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ไดเ้ปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผูท่ี่สนใจศึกษามาแลว้
ร่วม 46 ปี เวลาท่ีผ่านมาจึงส่งผลให้การถ่ายทอดสาระความรู้ท่ีเกิดข้ึนในนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ทรุดโทรม และขาดการเพิ่มเติมเน้ือหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนในหรือคน้พบในช่วงเวลาหลายสิบปี
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ท่ีผ่านมา อีกทั้งรูปแบบเทคนิคการจดัแสดง เช่น ส่ือมลัติมิเดีย ป้ายขอ้มูลนิทรรศการ รวมถึงการจดั
แสดงวตัถุ เป็นตน้ มีความลา้หลงัขาดความน่าสนใจแก่ผูท่ี้เขา้ชมนิทรรศการ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็น
ว่า ควรมีการปรับปรุงนิทรรศการถาวรไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในลักษณะของรูปแบบการจดัแสดง 
รวมถึงขอ้มูลใหท้นัสมยัและน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลซ่ึงควรน าเทคนิคสมยัใหม่
มาใช้ร่วมกับการจดัแสดงนิทรรศการ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมถึงดึงดูดความสนใจจากผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากน้ีควรมีการจดั
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากนิทรรศการถาวรสู่การเรียนรู้ในระดับ
ชีวิตประจ าวนัต่อไป เพราะจากการศึกษาในการศึกษาคร้ังท าให้ผูศึ้กษาเห็นถึงความส าคัญของ
พิพิธภณัฑ์ภูมิภาคอย่าง เช่น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ น้ี อีกทั้งนิทรรศการถาวรภายในท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนรุ่นหลังหรือผูท่ี้สนใจทางด้านประวติัศาสตร์ต่อไปได ้
เน่ืองดว้ยในปี พุทธศกัราช 2552 ไดท้างส านกัพิพิธภณัฑ์ได้ร่างแผนแม่บท ข้ึนมาเพื่อปรับปรุงทาง
คุณภาพ คือ นิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ให้ข้ึนเป็นระดับสากล
เน่ืองจากในปีพุทธศกัราช 2558 จะเปิดประชาคมอาเซียนซ่ึงทางพิพิธภณัฑ์ก็มีนโยบายในการพฒันา
พิพิธภณัฑ์เองใหไ้ปสู่ระดบัสากล ซ่ึงสอดคลอ้งพนัธกิจหลกัของกรมศิลปากร เพราะฉะนั้นผูศึ้กษาจึง
เห็นว่าการศึกษาในคร้ังเป็นโอกาสท่ีจะสามารถเขา้ไปศึกษาร่วมโดยสามารถศึกษาไดท้ั้งในเชิง การ
จดัการและรูปแบบการปรับปรุงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซ่ึงก าลัง
ด าเนินการปฏิบติัอยูใ่นขณะน้ีต่อไป 

การอภิปรายผล   

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงได้แก่ ทฤษฎีการออกแบบ
นิทรรศการ ทฤษฎีหลกัสรีระมนุษย ์แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ แนวคิดการจดักลุ่มห้องแสดง
นิทรรศการ แนวคิดปัจจยัการออกแบบป้ายขอ้มูล ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎี ดงักล่าวสามารถท าใหผู้ศึ้กษา
เห็นถึงความส าคญัของนิทรรศการวา่มีประโยชน์แก่การศึกษามากนอ้ยเพียงใด และสามารถน าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาปรับใชห้รือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์ โดยมีพื้นฐาน
จากแนวคิดและทฤษฎี ดงักล่าว เช่น หลกัการและสรีระมนุษย ์สามารถน าไปใชก้บัเร่ืองของระยะการ
วางป้ายขอ้มูลรวมถึงระยะการมองเห็นของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการว่าควรอยูใ่นระดบัใดจึงจะเหมาะสม 
เป็นตน้ ส่วนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บางงานวิจยัท่ีน ามาศึกษามีความขดัแยง้กนัในบางส่วน
เน่ืองจากลกัษณะของการศึกษาแต่ละพิพิธภณัฑ์ไม่เหมือนกนัจึงเกิดขอ้สังเกต ไดว้่า ในกระบวนการ
ศึกษาหรือการแกปั้ญหามีแนวทางในการจดัการไม่เหมือนกนั เช่น ผลงานวิจยั เร่ือง”การศึกษาและ
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พฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมอีสานใต้ จงัหวดับุรีรัมย์” ความแตกต่างใน
เบ้ืองตน้คือ ลกัษณะ นิทรรศการท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากผูศึ้กษาสนใจในเร่ืองนิทรรศการถาวร ส่วน
งานวิจยัท่ีส่วนน้ีเป็นนิทรรศการเคล่ือนท่ี แต่มีประเด็นท่ีส าคัญของทุกงานวิจยั คือ ต้องการให้
พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อทุกคนท่ีสนใจสามารถเขา้ถึงได ้

อีกทั้งการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม ดว้ย
วธีิการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ รวมถึงการเก็บขอ้มูลจากภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดง
นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่     ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Standardized or Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูถ้ามจะใช้ค  าถามท่ีสร้างข้ึนไวแ้ล้วเป็น
แบบในการถามกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงจะใชค้  าถามน้ีถามกลุ่มประชากรตวัอยา่งเหมือนกนัทุกคร้ัง ขอ้ดี
คือ สามารถจดัหมวดหมู่ขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกในการวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทราบถึงแนว
ทางการปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) จ  านวน 10 คน  (ดงั
รายละเอียดรายช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ในบทท่ี 3) ท่ีคดัเลือกหรือการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) 
จากผูศึ้กษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ในประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อ
แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าขนาดของตวัอาคารพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ มีขนาดใหญ่จึงสามารถเก็บขอ้มูลเชิงสถาปัตยกรรมออกมาไดไ้ม่ละเอียดมากนกั 
เพราะขนาดสัดส่วนตวัอาคารมีผลต่อการออกแบบนิทรรศการถาวร ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีอาคารนั้นๆ อีก
ประเด็น คือ บทนิทรรศการท่ีมีลกัษณะการเดินเร่ืองท่ีชดัเจนไม่สามารถปรับหรือเปล่ียนได ้จึงท าให้
การศึกษาคร้ังมีโครงสร้างการด าเนินเร่ืองราวของบทนิทรรศการคลา้ยคลึงกบัของตวัพิพิธภณัฑ์เดิม 
แต่ทางผู ้ศึกษาปรับแนวความคิดจากการเปล่ียนแปลงบทนิทรรศการไปในทางท่ีส่งเสริมบท
นิทรรศการให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการศึกษาต่างๆท่ี
ผ่านมา ประเด็นสุดทา้ยคือขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี จากเร่ืองแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดง
นิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นไปตามผลจากการศึกษาไดห้รือไม่ เน่ืองจาก
เป็นเพียงแนวทางในการวจิยัเท่านั้น ทางผูศึ้กษาเองมีเพียงผลจากการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้นวา่สามารถตอบ
วตัถุประสงคต่์างๆได ้แต่ในความเป็นจริงนั้น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะปรับเปล่ียนการ
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จดัแสดงนิทรรศการถาวรไปในรูปแบบใดท่ีนอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ีก็คงข้ึนอยู่กบัปัจจยัและ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาเร่ือง “แนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ” เน่ือง
ดว้ยทางพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ มีจุดแขง็ท่ีเป็นพิพิธภณัฑเ์มือง มีวตัถุ ศิลปวตัถุ ท่ีสามารถ
น ามาจดัแสดงให้เลือกสรรมากมาย ดงันั้ น การส่งเสริมให้มีการจดัห้องนิทรรศการชั่วคราว หรือ
นิทรรศการหมุนเวียน ก็สามารถส่งเสริมให้ตวัพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ได้
ในอีกระดบัหน่ึง อีกทั้งยงัสามารถจดัแสดงนิทรรศการเคล่ือนท่ีไปในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเขา้ถึงกลุ่ม
นกัศึกษาตามสถาบนัต่างๆได ้ ดงันั้นถา้หากผูศึ้กษามีโอกาสในการศึกษาคร้ังต่อไป จะศึกษาเร่ืองราว
ต่อยอดของนิทรรศการหมุนเวยีน หรือนิทรรศการเคล่ือนท่ีส าหรับพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
ต่อไป เน่ืองดว้ยความพร้อมของตวัพิพิธภณัฑ์เองนั้นสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผูท่ี้สนใจใน
เร่ืองประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุของเมืองเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้ใน
ลกัษณะรูปแบบอ่ืนๆอีกมากมายต่อไปไดใ้นอนาคต 
 

 

 

 

 

 


