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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องการจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชี ย งใหม่ เพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ คริ ส ต์ศาสนานิ ก ายโปรเตสแตนท์ มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อศึ ก ษาบริ บ ท
ที่เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ และประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมค
กิ ล วารี มหาวิท ยาลัย พายัพ จัง หวัดเชี ยงใหม่ ลักษณะทางศิ ลปกรรม แนวคิ ด ความหมาย กิ จกรรม
ที่ เกี่ ยวข้อง และปั ญ หาของห้ อ งนมัส การแฮมลิ น อาคารวิ ท ยาลัย พระคริ ส ต์ ธ รรมแมคกิ ล วารี
มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
การค้น คว้า อิ ส ระนี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธี ก ารศึ ก ษา
ในรู ป แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และนาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured
Interview) โดยเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus
group Discussion) ที่ คั ด เลื อ กจากการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling) แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์ เพื่ อ หาแนวทางในการอนุ รัก ษ์และพัฒ นาห้อ งนมัส การแฮมลิ น ให้ เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้
เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ต่อไป
ผลจากการศึกษาศิลปะกระจกสี ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในห้องนมัสการแฮมลิน และรวมถึงส่ วน
บริ เวณทางเข้าอาคารวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิลวารี และงานภาพวาดสี น้ ามันบนผนังในห้อง
นมัสการแฮมลินเป็ นสื่ อช่วยให้ผมู ้ ีความเชื่อ ได้เข้าใจในคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ง่ายขึ้น
ง

เนื่องจากได้ถูกจัดเรี ยงและนาเสนอตามหลักคาสอนไว้อย่างเป็ นระบบ และมีคุณค่าเหมาะสมที่จะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ แต่ห้องนมัสการ
แฮมลิ นมีปัญหาที่จะทาให้การพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย ประการแรกคือ ปั ญหาทางด้านพื้นที่ และปั ญหาด้านระบบการจัดการ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้
เสนอแนวทางเพื่อจัดการห้องนมัสการแฮมลินเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้คริ สต์ศาสนานิ กายโปรเตสแตนท์
ดังนี้ คือ
1)
2)
3)

แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะกระจกสี เพื่อให้เกิดความคงทนและยัง่ ยืน
การพัฒนาสื่ อเผยแพร่ คุ ณ ค่าของห้องนมัส การแฮมลิ นให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริ มสร้างศรัทธาและความเข้าใจในคริ สต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
จัดการห้องนมัสการแฮมลินให้เป็ นพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
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ABSTRACT
The objectives of this Independent study on the arrangement of the Hamlin chapel
management at Payap university, Chiangmai province to be the learning center for Protestant of
Christianity. The purpose of this study were the whole contexts about Protestant of Christianity, the
historical background of Macguivary, arts, ideas, meanings, relevant activities and problems of the
Hamlin chapel in college of Macguivary at Payap university, Chiangmai province. In order to give a
recommendation guideline for preserving, improving of the Hamlin chapel and to establish the
learning center for Protestant of Christianity.
This Independent study was the qualitative research by using the interdisciplinary
research and presents in descriptive research. The tools to collect data were observation and
unstructured interview by selecting interviewers and focus group discussion by purposive sampling.
The analysis utilizes to preserve, improve the Hamlin chapel and to establish the learning center for
Protestant of Christianity.
The results of this study on the stained glass in the Hamlin chapel, the entrance
area of the college of Macguivary and the oil paintings on the wall of the Hamlin chapel were the
channels for people to understanding the teaching of Jesus easily and worth to be the learning center
to enhance for Protestants of Christianity. However, there had two problems to develop the Hamlin
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chapel to be the learning center for Protestants of Christianity. First, the location of the Hamline
chapel and second, managing in the Hamlin chapel. Therefore, the researcher suggested three ways
to solve the problems are:1) Guidelines the way to preserve, sustainability and durability of the stained glass
in the Hamlin chapel
2) Improvement the multimedia to promote the value of the Hamlin chapel to be
the learning center to enhance for Protestants of Christianity.
3) Arrange the Hamlin chapel to be the living museum for learning.
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