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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พิพิธภัณฑ์ในโลกปัจจุบันส ำหรับประเทศท่ีพัฒนำแล้วมุ่งท่ีจะให้คนในชำติรู้จักตนเอง                   
เป็นส ำคญั ในขณะเดียวกนัก็เป็นสถำบนักำรศึกษำท่ีคนจำกภำยนอกไดเ้ขำ้มำเรียนรู้เพื่อควำมเขำ้ใจ
ทำงวฒันธรรมท่ีจะมีผลไปถึงกำรอยูร่่วมกนัอยำ่งรำบร่ืน1 

ค ำวำ่พิพิธภณัฑ์ มีรำกศพัทม์ำจำกค ำวำ่ พิพิธ แปลวำ่ ต่ำงๆ กนั ผนวกกบัค ำวำ่ ภณัฑ์ ซ่ึงแปลวำ่ 
ส่ิงของ  เม่ือน ำมำรวมกันมีควำมหมำยว่ำ ส่ิงของต่ำงๆ ท่ีรวบรวมไว ้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ  
นอกจำกน้ี สภำกำรพิพิธภัณฑ์ระหว่ำงชำติซ่ึงเป็นองค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยองค์กร UNESCO ให้
ควำมหมำยพิพิธภณัฑ์วำ่ เป็นสถำบนับริกำร และพฒันำสังคมท่ีตั้งข้ึนอยำ่งถำวร โดยไม่แสวงหำก ำไร 
เปิดกวำ้งส ำหรับสำธำรณะ โดยท ำหน้ำท่ีแสวงหำ รวบรวม อนุรักษ์ วิจยั ส่ือสำร และจดัแสดงวตัถุ             
ท่ีเป็นหลกัฐำนมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้2 

กำรจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจึงนบัเป็นกลไกส ำคญัในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเขม้แข็งให้แก่
ท้องถ่ินรวมถึงกำรให้กำรศึกษำนอกระบบเพื่อให้ เกิดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจในวิถี ชีวิต            
ควำมเป็นอยู่ของทอ้งถ่ินต่ำงๆตำมพฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
กำรต ำเนินกำรจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนอกเหนือจำกกำรเก็บรวบรวมศิลปวตัถุต่ำงๆ แล้วยงั
จ ำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคน วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่และมิติทำงสังคมวฒันธรรมท่ีมีกำร
เคล่ือนไหวอยำ่งสืบเน่ือง3 

                                                        
1 ศรีศกัร วลัลิโภดม, พิพิธภัณฑ์และประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ 

วริิยะพนัธ์ุ, 2551), หนำ้ 49. 
2 กรมศิลปำกร, คู่มือพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ (กรุงเทพฯ: สยำมศิลปะกำรพมิพ,์ 2553), หนำ้ 5. 
3 สุจำรีย ์จรัสดว้ง, “กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบณัฑิตวิทยำลยั

นวตักรรมมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 2552, หนำ้ 21 - 22. 
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จุดก ำเนิดของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินในประเทศไทยนั้น พบวำ่ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมกัจะตั้งอยูใ่นวดั 
โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูริ้เร่ิมในกำรจดัสร้ำงและจดัตั้งข้ึน เพื่อกำรสะสมโบรำณวตัถุศิลปวตัถุท่ีเก่ียวเน่ือง
กับพุทธศำสนำ ซ่ึงจำกกำรรวบรวมส่ิงของในลักษณะดังกล่ำวน ำไปสู่กระบวนกำรเกิดข้ึนของ
พิพิธภณัฑข์องวดัแต่ละแห่งข้ึน4 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจ ำนวนมำกมีคลังสะสมวตัถุท่ีมีค่ำ มีประวติัศำสตร์และสัมพันธ์กับ                  
ควำมเป็นมำของผู ้คน ชุมชน หรือควำมผูกพันกับผู ้ท่ี เก็บสะสม เม่ือพิพิธภัณฑ์ได้เก็บ รักษำ                
และอนุรักษ์วตัถุส่ิงของเหล่ำน้ี ก็ท  ำหน้ำท่ีของตนเองในฐำนะผู ้พิทักษ์สมบัติวฒันธรรม จำก
ฐำนขอ้มูลปี 2551 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซ่ึงรวบรวมโดยศูนยม์ำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 
พบว่ำพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยมีประมำณ 1,000 แห่ง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดประโยชน์ท่ีจะมี
แหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึน5 

พิพิธภณัฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนมำดว้ยควำมสนบัสนุนของรัฐบำลหรือเทศบำลและมีอีก
ไม่นอ้ยท่ีเกิดจำกน ้ ำพกัน ้ ำแรงของชุมชนในทอ้งถ่ินต่ำงๆรวมถึงเอกชนซ่ึงเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์
และกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน พิพิธภณัฑ์หลำยแห่งกลำยเป็นสถำนท่ีจดันิทรรศกำรอนุรักษ์และ
สงวนรักษำวตัถุเป็นท่ีนัดพบของคนในทอ้งถ่ินเป็นท่ีตอ้นรับนักท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์จึงเป็นองค์กร              
ท่ีสำมำรถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัควำมเจริญทำงสังคมและพฒันำกำรของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยำ่งดี ในกำรพฒันำ
บทบำทหนำ้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินนั้นส่ิงท่ีพิพิธภณัฑ์ทุกแห่งจะตอ้งตระหนกัถึงคือคุณประโยชน์             
ท่ีเป็นผลมำจำกกำรพฒันำจะตอ้งตกอยู่กับคนในสังคมท้องถ่ิน สังคมและประเทศชำติเป็นส ำคญั
นอกจำกน้ีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินยงัมีหน้ำท่ีหลกัในกำรให้กำรศึกษำ สร้ำงควำมภำคภูมิใจควำมมัน่ใจ                  
ในกำรสร้ำงก ำลังใจให้แก่คนในท้องถ่ินสำมำรถพฒันำไปได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมศกัยภำพ               
ของตน6 

จำกท่ีกล่ำวมำนั้นจะเห็นวำ่ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน หรือ พิพิธภณัฑสถำนทอ้งถ่ิน คือ รูปแบบหน่ึง
ของพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงมุ่งเน้นในกำรจดัแสดงเร่ืองรำวของท้องถ่ินกวำ้งกว่ำระดบัชุมชน ทั้งในแง่ของ
ควำมเป็นมำ ประวติั วถีิชีวติ ประเพณี สภำพแวดลอ้มทำงภูมิศำสตร์ตลอดจนเร่ืองรำวอ่ืนๆ  

                                                        
4 บุบผำ จิระพงษ์, “สถำนภำพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 2544, หนำ้ 57. 
5 ศิริพร ศรีสินธ์ุอุไร, พิพิธภัณฑ์ภำคสนำมประสบกำรณ์จำกกำรลองท ำ (กรุงเทพฯ : ศูนยม์ำนุษยวิทยำสิรินธร, 2551), 

หนำ้ 103. 
6 มหำวิทยำลยัศิลปำกร, เอกสำรกำรสัมมนำทำงวิชำกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยเอกสำรวิชำกำรหมำยเลข6”, 

พมิพค์ร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ : ศูนยม์ำนุษยวทิยำสิรินธร, 2543), หนำ้ 116. 
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ของทอ้งถ่ินส ำหรับพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนในภำคเหนือของประเทศไทยคือพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน
จังหวดัพะเยำท่ีใช้ช่ือว่ำ หอวฒันธรรมนิทัศน์วดัศรีโคมค ำ ซ่ึงเกิดข้ึนด้วยด ำริของพระธรรมโมลี  
เจ้ำอำวำสวดัศรีโคมค ำ ปัจจุบัน ด ำรงสมณศกัด์ิท่ี พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ นอกจำกน้ี พิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ินอีกแห่งหน่ึง คือ พิพิธภณัฑ์จนัแสน อ ำเภอตำคลี จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณเมือง
โบรำณจนัเสน ดงันั้น จะเห็นวำ่พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินลว้นมีควำมคลำ้ยคลึงกนัและแตกต่ำงกนัอยูบ่ำ้ง แต่
ก็มีจุดประสงคไ์ม่ต่ำงกนั คือ เป็นสถำนท่ีท ำหนำ้ท่ีจดัแสดงเร่ืองรำวของทอ้งถ่ิน7 

จงัหวดัล ำปำงเป็นส่วนหน่ึงของอำณำจกัรโบรำณท่ีมีควำมรุ่งเรืองในอดีตรวมถึงเป็นดินแดน                 
ท่ีมีร่องรอยอำรยธรรมของมนุษยม์ำตั้งแต่อดีตกำล จงัหวดัล ำปำงเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมอันโดดเด่นแห่งหน่ึงของภำคเหนืออันเป็นมรดกทำงวฒันธรรมท่ีส ำคัญของชำติ                 
ซ่ึงปรำกฏอยู่ในวดัและแหล่งโบรำณสถำนท่ีส ำคญัอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนมำก จงัหวดัล ำปำงมีอำณำเขต
ติดต่อทิศเหนือติดกบัจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงรำย และจงัหวดัพะเยำ ทิศใต้ ติดกบัจงัหวดัตำก 
จงัหวดัสุโขทยั ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัพะเยำ จงัหวดัแพร่ จงัหวดัสุโขทยั ทิศตะวนัตก ติดกับ
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล ำพูน พื้นท่ีจงัหวดัล ำปำงมีลกัษณะเป็นรูปยำววงรี ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็น
ภูเขำ ท่ีรำบสูง และท่ีรำบลุ่มแม่น ้ ำวงั บริเวณตอนกลำงของจงัหวดัเป็นแอ่งท่ีรำบลุ่มแม่น ้ ำวงั โดยมี
ภูเขำลอ้มรอบ กำรแบ่งเขตกำรปกครองจงัหวดัล ำปำง แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 13 อ ำเภอ8 

ด้วยประวติัศำสตร์อันยำวนำนของจังหวดัล ำปำงตำมท่ีได้กล่ำวไวข้้ำงต้นน้ี ส่งผลให้เกิด          
กำรรวบรวมจดัเก็บศิลปวตัถุนำนบัปกำรและจดัแสดงไวภ้ำยในพิพิธภณัฑ์ของวดัโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
พิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง มีจ ำนวนมำกถึง 8 แห่ง กล่ำวคือ พิพิธภณัฑสถำน
ลำนนำ วดัพระแกว้ดอนเตำ้สุชำดำรำม พิพิธภณัฑ์วดัพระธำตุเสด็จ พิพิธภณัฑ์พระพุทธรูปไมแ้ละตุง
ค่ำววดัปงสนุกเหนือ พิพิธภณัฑ์วดัล ำปำงกลำงตะวนัออก พิพิธภณัฑสถำนเขลำงคน์คร วดัพระเจดีย์
ซำวหลัง  พิพิธภัณฑ์ เวียงลคร วดัพระเจ้ำทันใจ พิพิธภัณฑ์พระเทพวิสุทธิโสภณ วดัเชียงรำย 
พิพิธภณัฑ์วดัป่ำตนักุมเมือง พิพิธภณัฑ์เหล่ำน้ีเกิดข้ึนจำกกำรท่ีพระสงฆ์ท ำหน้ำท่ีในกำรรวบรวม         
เก็บรักษำมรดกทำงวฒันธรรมของทอ้งถ่ินไวป้้องกนักำรสูญหำยและไดเ้ปิดให้ประชำชนทัว่ไปได ้   
เขำ้ชม จำกกำรส ำรวจภำคสนำมพบวำ่ พิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง ทั้ง 8 แห่ง 
ส่วนใหญ่จดัแสดงโบรำณวตัถุ ศิลปวตัถุ เคร่ืองใช้ไมส้อยพื้นบำ้นในชีวิตประจ ำวนั เคร่ืองสักกำระ
และเคร่ืองประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำตำมควำมเช่ือของทอ้งถ่ิน  สภำพปัญหำท่ีพบจำกกำรส ำรวจ

                                                        
7 วิปำลี จนัทรวิโรจน์, “แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศ

ไทย”, วทิยำนิพนธ์วำรสำรศำสตรมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 2543, หนำ้ 6 - 9. 
8 จตุรพร  เทียมทินกฤต, รำยงำนกำรบูรณะและปรับปรุงภูมิทศัน์โบรำณสถำนวัดผำแดงหลวง อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง  

(เชียงใหม่ : หจก.รักษโ์บรำณ ๙๙๙, 2553), หนำ้ 1 - 5. 
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ภำคสนำมในคร้ังน้ี กล่ำวคือ พิพิธภณัฑข์องวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำงมีปัญหำ 2 ส่วน ท่ีท ำให้
กำรบริกำรพิพิธภณัฑ์ไม่บรรลุเป้ำหมำย ส่วนแรก คือ ปัญหำของกำรจดัแสดงภำยในพิพิธภณัฑ ์พบวำ่
กำรจดัแสดงวตัถุในพิพิธภณัฑ์ท่ีขำดกำรจดัหมวดหมู่ ลกัษณะกำรวำงวตัถุจดัแสดง กำรใชส่ื้อในกำร
บรรยำย เร่ืองรำว ท่ีสอดคล้องกับว ัต ถุจัดแสดง จึงท ำให้ ไม่บ รรลุ เป้ ำหมำยของกำรเป็น                           
แหล่งเรียนรู้เท่ำท่ีควร ส่วนท่ีสอง กำรบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์วดั เน่ืองจำก วดัไม่มีก ำลงัคนท่ีจะดูแล
และบริกำร มีเพียงเจำ้อำวำสท่ีรับภำระในกำรบริหำรจดักำรเป็นส่วนใหญ่ จึงท ำให้ไม่สำมำรถเปิด
บริกำรและบ ำรุงรักษำพิพิธภณัฑ์วดัได้อย่ำงสม ่ำเสมอ  กำรสร้ำงจิตส ำนึกในคุณค่ำของทรัพยำกร
ทำงดำ้นวฒันธรรมโดยเปิดโอกำสให้ชุมชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมคำดวำ่จะน ำไปสู่กำรบริหำรจดักำร
พิพิธภณัฑต์ลอดจนกำรเช่ือมโยงไปสู่เครือข่ำยพิพิธภณัฑข์องวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง  

ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นกำรศึกษำวิจยัถึงวิธีในกำรจดักำรพิพิธภณัฑข์อง
วดัในเขตอ ำเภอเมืองจงัหวดัล ำปำง โดยท ำกำรศึกษำประวติัควำมเป็นมำ บริบททำงสั งคม และ
วฒันธรรม  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง  
ให้มีกำรจดัแสดงท่ีเป็นระบบ และเหมำะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุหลกัฐำนท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์วดั และ
เติมเต็มเร่ืองรำวของทอ้งถ่ินควบคู่กบัไปอนัจะน ำไปสู่กำรเป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม
ของท้องถ่ินได้เป็นอย่ำงดีน ำเสนอรูปแบบ และวิธีกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ินอ ำเภอเมือง 
จงัหวดัล ำปำง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม ของจงัหวดัล ำปำง  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษำบริบททำงประวติัศำสตร์ สังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล ำปำง 
1.2.2 เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบและวิธีการจดัแสดงตลอดจนการบริหารจดัการ  

รวมทั้งสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดั

ล าปาง ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดั
ล าปาง 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าใหท้ราบประวติั ความเป็นมาของพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
1.3.2 ท าให้ทราบรูปแบบการจดัแสดง วิธีการจดัการและการบริหารจดัการตลอดจนสภาพ

ปัญหาของพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
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1.3.3 สำมำรถน ำเสนอรูปแบบกำรจัดแสดง วิธีกำรจัดกำรและกำรบริหำรจัดกำรของ
พิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ินอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำงส ำหรับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์
ทำงวฒันธรรมของเมืองล ำปำง 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1  ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1.4.2  ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 
เป็นกำรศึกษำประวติั ควำมเป็นมำ รูปแบบ และวิธีกำรจดัแสดง ตลอดจนสภำพปัญหำ

ของพิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำงศึกษำบริบททำงประวติัศำสตร์ สังคมและ

วฒันธรรมของจงัหวดัล ำปำงเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ ำเภอ

เมือง จงัหวดัล ำปำง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของจงัหวดัล ำปำง 

1.4.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร 

1) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปางและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปางเพื่อเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวของชุมชนและพิพิธภณัฑข์องทอ้งถ่ิน 

2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คือ 

2.1) พระสงฆ ์นกัวชิาการ คณะกรรมกำร 
2.2) นกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชม และผูใ้ชบ้ริการ 

1.5 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้ 

พพิิธภัณฑ์วดั  หมำยถึง พิพิธภณัฑ์ท่ี มีกำรจดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบัประวติัศำสตร์ของ
ทอ้งถ่ินวิถีชีวิต ประเพณีควำมเช่ือ วฒันธรรม สภำพแวดลอ้มทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนเร่ืองรำวตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั  

อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของเมืองล ำปำง หมำยถึง คุณลกัษณะเฉพำะทำงวฒันธรรม
เมืองล ำปำง เป็นตวับ่งช้ีของลกัษณะเฉพำะตวับุคคล สังคม ประเพณี ชุมชน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1   บทน ำ 
เป็นบทท่ีน าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ือง การศึกษาพิพิธภณัฑ์ของวดั

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองล าปางเพื่อ
หาวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางวตัถุประสงคข์องการศึกษา ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศพัท์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีและการน าเสนอ
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

บทที ่2   แนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กำรศึกษำในบทน้ีเป็นกำรศึกษำภำคเอกสำรเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถำนะภำพควำมรู้              

ท่ีเก่ียวกบัประวติัศำสตร์มรดกวฒันธรรม  และวฒันธรรมประเพณีส ำคญัๆ ของเมืองนครล ำปำง  รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำคร้ังน้ี   

บทที ่3  วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ และการแปลความ ตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั 

บทที่ 4   พิพิธภัณฑ์วัดและสภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์วัดในท้องถิ่น อ ำเภอเมือง จังหวัด
ล ำปำง 

บทน้ีเป็นกำรศึกษำทั้งภำคเอกสำรและภำคสนำมในบริบทของพิพิธภณัฑ์วดัท่ีเก่ียวกบัประวติั
ควำมเป็นมำ  ท่ีตั้ง  ลกัษณะกำยภำพ  อำคำรพิพิธภณัฑ์  กำรจดัแสดงและกำรบริหำรจดักำร  ตลอดจน
สภำพปัญหำของพิพิธภณัฑข์องพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 

บทที ่5   กำรจัดกำรพพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 
เป็นกำรศึกษำเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ ำเภอเมือง 

จงัหวดัล ำปำง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของจงัหวดัล ำปำง 

บทที ่6   สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
เป็นบทท่ีสรุปสาระส าคญัของการวจิยัในวทิยานิพนธ์ พร้อมทั้งอภิปรายผลการวจิยัและ

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 


