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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

เร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 

 

 
 แบบสัมภาษณ์ เร่ืองการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของจังหวดัล าปางมีวตัถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
ศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ของนายศุภลกัษณ์ รอดแจ่ม 

โดยก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษาเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จากการคดัเลือกกรณีศึกษา จ านวน 3 แห่ง กล่าวคือ พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา  
วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม พิพิธภณัฑ์วดัล าปางกลางตะวนัออก และ พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร 
วดัพระเจดียซ์าวหลงั  

ส่วนที่ 1: การสัมภาษณ์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ-นามสกุล
..................................................................................................................................... 

2. อาชีพ 
..................................................................................................................................... 

ส่วนที ่ 2 : การสัมภาษณ์ประวตัิความเป็นมาของพพิธิภัณฑ์และการจัดการพพิธิภัณฑ์ของวดั 
 

1. จุดก าเนิดของพิพิธภณัฑ์ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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2. วตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

3. พนัธกิจและบทบาทหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

4. การก าหนดโครงสร้างขององคก์รภายในพิพิธภณัฑ ์
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

5. การวางแผนการด าเนินงาน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

6. แหล่งทุนและงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินงาน 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

7. ประชากรและนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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8. ชุมชนทอ้งถ่ินการการมีส่วนร่วมในการบริหารพิพิธภณัฑ์ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

10. บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview)  (2) 
 

ส ำหรับนกัวชิำกำรทำงดำ้นศิลปวฒันธรรม และบุคลำกรผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑว์ดั 
ในจงัหวดัล ำปำง 

 

 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง(Structured Interview)   เร่ืองกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์
ของวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของจงัหวดั
ล ำปำงในประเด็นท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำงให้ประสบ
ผลส ำเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้ และควำมเพลิดเพลินตำมหลักกำรสำกลของกำรจดักำรพิพิธภณัฑสถำน  
ขอ้มูลท่ีได้ไปประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ระดับบณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำกำรจดักำรศิลปะและวฒันธรรม มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ของนำยศุภลกัษณ์ รอดแจ่ม 
 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ-นำมสกุล................................................................/อำยุ.................................... 
2. อำชีพ....................................................................................................................... 

 

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัทศันคติของนักวชิาการต่อการจัดการพพิธิภัณฑ์ของวดัในท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 
 

1. พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง เป็นแหล่งเรียนรู้ควำมเป็นมำ
ของทอ้งถ่ิน ศึกษำวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรบำ้ง
กบัประเด็นดงักล่ำวน้ีและท่ำนคิดวำ่พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง ท ำหนำ้ท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ไดเ้หมำะสมมำกนอ้ยเพียงใด 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2. ภำพรวมพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง มีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยำวชนในสถำบนักำรศึกษำ ประชำชนในพื้นท่ีหรือ
นกัท่องเท่ียวหรือไม่ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. ควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรท้องถ่ินท่ี มี ต่อพิพิธภัณฑ์ของว ัดในในท้องถ่ิน  
อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำงมีประเด็นใดบำ้งท่ีคิดวำ่เป็นจุดเด่นและขอ้ควรแกไ้ขเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

4. กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนหรือหน่วยงำนในท้องถ่ิน ท่ีผ่ำนมำท่ำนเห็นว่ำ
เป็นไปในทิศทำงใดบำ้ง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

5. วธีิกำรน ำเสนอและวตัถุจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดั
ล ำปำง ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อวธีิกำรน ำเสนอของพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อยำ่งไรบำ้ง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

6. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก อำทิ กำรให้บริกำรดำ้นประชำสัมพนัธ์ กำรบริกำรเอกสำร
ขอ้มูลต่ำงๆ อำคำรจดัแสดง ท่ำนคิดวำ่มีควำมส ำคญัมำกนอ้ยเพียงใด 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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7. ขอ้เสนอแนะ/ปรับปรุงต่อกำรบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นายศุภลกัษณ์  รอดแจ่ม 

วนั เดือน ปี เกดิ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2525 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาสังคม 
  มหาวทิยาลยันเรศวร 

ปีการศึกษา 2557 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการศิลปะและ
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผลงานตีพมิพ์ บทความเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางหนงัสืองานประชุม
วิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 “พลวตัอาเซียนในกระแสทอ้งถ่ินนิยม และโลกาภิวฒัน์” 
ว ันท่ี  16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ จัดโดย 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ประสบการณ์ พ.ศ. 2550– 2555 ผูป้ฏิบติังานบริหาร งานบริหารศูนยล์  าปาง 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง 
 พ.ศ. 2556–2557 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  
     กองบริหารศูนยล์  าปาง 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์  าปาง 

 


