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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ อัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของจังหวัดล าปาง”มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททาง
ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง ตลอดจนศึกษาประวติัความเป็นมารูปแบบและ
วธีิการจดัแสดงรวมทั้งสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อเสนอ
รูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง มีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ  ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบการวิจยั 
 3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

  3.3 การศึกษาพิพิธภณัฑ์วดัและสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง 

  3.4 การศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน  
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

3.5    ศึกษาและเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปางใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 

3.5.1 การปรับปรุงการจดัแสดงพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน(Exihibition) 
3.5.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน 
ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

วิท ยานิพน ธ์ น้ี เป็ น งานวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) เพื่ อ ศึ กษ าบ ริบททาง
ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง ตลอดจนศึกษาประวติัความเป็นมารูปแบบและ
วธีิการจดัแสดงรวมทั้งสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อเสนอ
รูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้อัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของจังหวัดล าปาง  ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ
(interdisciplinary research)  และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

ขั้นตอนแรกของการศึกษาเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบับริบททาง
สังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง  ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของเมืองนครล าปางและ
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินรวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาคร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ในห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาต่างๆ ด้วย
วธีิการสืบคน้ขอ้มูล และเรียบเรียงล าดบัความส าคญัซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.2.1 บริบททางสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง 
3.2.2 ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของเมืองนครล าปาง 
3.2.3 องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 
3.2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

(1).  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(2).  แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

(3).  แนวคิดการจดักลุ่มหอ้งแสดงนิทรรศการ 
3.2.5 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1).  งานวจิยั 
(2).  เอกสารและหนงัสือ 

3.2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ดงัรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี 2 
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3.3 กำรศึกษำพพิธิภัณฑ์วดัและสภำพปัญหำของพพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 
เป็นขั้นตอนการศึกษาพิพิธภณัฑ์วดัและสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัล าปาง  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในบริบทของพิพิธภณัฑ์วดัท่ีเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา  ท่ีตั้ง  ลกัษณะกายภาพ  อาคารพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงและการบริหารจดัการ  
ตลอดจนสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์ของพิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึงมี
ขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

3.3.1 กำรศึกษำและส ำรวจพพิธิภัณฑ์วดัในเขตพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง  จังหวดัล ำปำง 

เป็นการส ารวจและศึกษาพิพิธภัณฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปางเพื่อ
สอบถามหารายช่ือและสถานท่ีตั้ง  ตลอดจนส ารวจเก็บขอ้มูลในรายละเอียดเบ้ืองตน้ของพิพิธภณัฑว์ดั
ในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ซ่ึงใชว้ิธีการส ารวจและสอบถาม  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีเป็น
ประชาชน  พระสงฆ์ และผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  จ  านวน 150 คน ผลการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูลพบวา่  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีพิพิธภณัฑ์ของวดั จ  านวน 8 แห่ง  ดงัมี
รายช่ือดงัน้ี 

1) พิพิธภณัฑว์ดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวยีงเหนือ 
2) พิพิธภณัฑว์ดัพระเจดียซ์าวหลงั   ต าบลตน้ธงชยั 
3) พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพ ู
4) พิพิธภณัฑว์ดัพระธาตุเสด็จ   ต าบลบา้นเสด็จ 
5) พิพิธภณัฑว์ดัปงสนุกเหนือ    ต าบลเวยีงเหนือ 
6) พิพิธภณัฑเ์วยีงลครวดัพระเจา้ทนัใจ  ต าบลตน้ธงชยั 
7) พิพิธภณัฑว์ดัเชียงราย    ต าบลสวนดอก 
8) พิพิธภณัฑว์ดัป่าตนักุมเมือง   ต าบลปงแสนทอง 

3.3.2 กำรคัดเลือกตัวอย่ำง (Sampling) พิพิธภัณฑ์วัดในเขตพื้นที่อ ำเภอเมืองจังหวัดล ำปำง
เพือ่ส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังนี้ 

เป็นขั้นตอนการคัดเลือกตัวอย่าง (Sampling) พิพิธภัณฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปางเพื่อส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีเป้าหมายท่ีจะศึกษาตวัอยา่ง 
(Sample)พิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน 3 แห่ง  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของ
ระยะเวลาในการศึกษา  จึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจบั
ฉลากพิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จ านวน 3 แห่ง  จากพิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
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จังหวดัล าปาง ทั้ งหมด 8 แห่งท่ีได้ส ารวจในตอนท่ีผ่านมา  ซ่ึงผลการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
พิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1)  พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวยีงเหนือ 
 2)  พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพู 
 3)  พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั  ต าบลตน้ธงชยั 

3.3.3 กำรศึกษำตัวอย่ำง (Sample) พพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 
เป็นขั้นตอนการศึกษาพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางทั้ง 3 แห่ง ซ่ึง

เป็นตัวอย่าง (Sample) ของการศึกษาคร้ังน้ี   ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการส ารวจทางภายภาพ  
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview)  เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ
ประวติัความเป็นมา  ท่ีตั้ง  ลกัษณะกายภาพ  อาคารพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงและการบริหารจดัการ  
ตลอดจนสภาพปัญหาของพิพิธภณัฑ์ของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง(Sample) ท่ีประกอบดว้ย  พระสงฆ ์ ประชาชน  ผูน้ าชุมชน และเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑท่ี์มีความ
เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์วดัแต่ละแห่ง  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง(Sampling)แบบจงใจ  (Purposive 
Sampling) อย่างไม่จ  ากัดจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลครบถ้วนดังรายนามผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ี
เก่ียวกบัพิพิธภณัฑว์ดัแต่ละแห่ง  ท่ียนิดีเปิดเผยนามใน  ดงัน้ี 

1)  พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวียงเหนือ
ประกอบดว้ย 

พระจินดารัตนาภรณ์  เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
พระครูสิริรัตนโสภิต  ผูช่้วยเจา้อาวาสฯ 
นายยทุธภูมิ  มัน่ตรง  ผูดู้แลพิพิธภณัฑ์ 
ยายจนัทร์เป็ง  เชิงปัญญา ตวัแทนคณะศรัทธา 
อาจารยป์ระเวศ สิทธิวงศ ์ ผูแ้ทนโรงเรียนวดัพระแกว้ดอนเตา้ 

2)  พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพู ประกอบดว้ย 

พระอธิการวรรณสิกขาสโภ เจา้อาวาสวดัล าปางกลางตะวนัออก 
พอ่หลวงมูล  ยางสาย  ตวัแทนคณะศรัทธา 
พอ่หลวงแกว้  ใจมัน่  ตวัแทนคณะศรัทธา 
นายเฉลิมชยั  ชูสุวรรณ  ต าแหน่งประธานชุมชน หมู1่1  
นายธนงศกัด์ิ ปันแกว้  กรรมการวดัล าปางกลางตะวนัออก 

 3)  พิพิธภัณฑสถานเขลางคนคร ว ัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ต าบลต้นธงชัย
ประกอบดว้ย 
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พระราชจินดานายก   เจา้อาวาสวดัพระเจดียซ์าว 
พระครูไพจิตเมตยาทร  ผูช่้วยเจา้อาวาสฯ 
พระครูปลดัวสันต ์ธรรมปัญญา ผูช่้วยเลขานุการเจา้อาวาส 
อาจารยบุ์ญส่ง ภูวงัหมอ้  ไวยาวจักรวดัพระเจดียซ์าว 
แม่ค  า ภูวงัหมอ้  ตวัแทนคณะศรัทธา 

 
เม่ือได้ขอ้มูลดงักล่าวมาแล้ว  ได้ตรวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์ถึง

ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัทั้งสามแห่ง ทั้งทางดา้นการจดัแสดงและ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ตาม
หลกัการของการจดัการพิพิธภัณฑสถานน าผลการศึกษามาเรียบเรียงและน าเสนอซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ดงัน้ี 

1) การศึกษาและส ารวจพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 
2) การคดัเลือกตวัอยา่ง (Sampling) พิพิธภณัฑ์วดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง

เพื่อส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 
3) การศึกษาตวัอยา่ง(Sample)พิพิธภณัฑว์ดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

3.1)  พิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวยีงเหนือ 
3.2)  พิพิธภณัฑว์ดัล าปางกลางตะวนัออก  ต าบลชมพู 
3.3)  พิพิธภณัฑสถานเขลางคนคร วดัพระเจดียซ์าวหลงั  ต าบลตน้ธงชยั 

4) วิเคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการพิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

4.1)  ความส าเร็จของพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 
4.2)  ปัญหาของของพิพิธภณัฑว์ดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 

ดงัรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 

3.4 กำรศึกษำเพื่อหำรูปแบบและวธีิกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถิ่น อ ำเภอ
เมือง จังหวดัล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน
ตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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3.4.1 สภำพปัญหำของกำรจัดแสดงและกำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่น 
อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 

เป็นการน าผลการศึกษาในบทท่ีผ่านมา สรุปถึงสภาพปัญหาของของการจดัการทั้ ง
ทางดา้นการจดัแสดงและการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางท่ี
ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการ
จดัการพิพิธภณัฑสถานมาน าเสนอโดยสรุปเพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป 

3.4.2 กำรศึกษำและเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกนักวิชำกำรและบุคลำกรผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องต่อกำรจัดกำรพพิธิภัณฑ์วดัในท้องถิ่น อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 

เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการส ารวจเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
กลุ่มตวัอย่าง(Sample) จ  านวน 50 คน  ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling)  
จากนกัวิชาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม และบุคลากรผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัในจงัหวดัล าปาง  
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview)  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการจดัการ
พิพิธภณัฑ์วดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้ประสบผลส าเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้ และความ
เพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน 

เม่ือไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์มาแลว้  ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบและจ าแนกความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะออกเป็นกลุ่มๆ ท าการเรียบเรียงสรุปเป็นขอ้ๆซ่ึงผลการศึกษาเก็บขอ้มูลความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนักวิชาการและบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์วดั                
ในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางสรุปไดด้งัน้ี 

 1)  ควรเพิ่มเติมเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ในรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการ อาทิ
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงจะช่วยใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   

 2)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินให้สามารถบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อาทิ กระบวนการวางแผน ตดัสินใจ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่พิพิธภณัฑ ์

3)  พิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ควรมีการสร้างเครือข่าย
ระหวา่งพิพิธภณัฑข์องวดั เพื่อการแลกเปล่ียนการจดัองคค์วามรู้ 

3.4.3 กำรศึกษำและวิเครำะห์หำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่น 
อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 
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เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาทิศทางของการจดัการท่ีเหมาะสมในการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลิน  โดยมีขั้นตอนการพิจารณาตามล าดบัดงัน้ี 

1) น าผลการศึกษาบริบทของพิพิธภัณฑ์วดัและสภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์วดัใน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึงไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 4  มาประกอบการพิจารณา 

2) ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนักวิชาการและบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึงไดศึ้กษาในตอนท่ีผ่านมา  ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะหลายขอ้  ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นสอดคลอ้งกนั  จึงไดเ้ลือกมาเพื่อส าหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพิจารณาเสนอการจดัการพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางในคร้ังน้ี  คือ 

 2.1)  ปัญหาในการบริหารจดัการ 
ปัญหาในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

เห็นวา่ ชุมชนในทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ คือ ประชากรในชุมชนทอ้งถ่ินจ านวนมาก
ไม่ทราบ หรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัตั้งและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์วดัในทอ้งถ่ิน 
ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนในทอ้งถ่ินสามารถมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

2.2)  พิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบว่าไม่มีการ
ก าหนดหัวเร่ืองและเร่ืองราวท่ีชัดเจน  มีลกัษณะเป็นการจดัแสดงศิลปวตัถุต่างๆท่ีมีอยู่ตามสะดวก 
ส่งผลให้พิพิธภณัฑ์ไม่ประสบผลส าเร็จวิธีการจดัแสดงและน าเสนอส่วนใหญ่เน้นตวัวตัถุจดัแสดง 
ส่ิงของเคร่ืองใช้ วตัถุจ  าลอง มาจดัแสดง เต็มพื้นท่ีภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ ไม่มีการคดัแยกประเภท
หรือแบ่งหมวดหมู่ท่ีชดัเจน ไม่มีการวางแผนการใชส้อยพื้นท่ีของอาคารพิพิธภณัฑ ์

2.3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรเพิ่มเติมเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับท้องถ่ิน ในรูปแบบการ            
จดัแสดงนิทรรศการ อาทิเร่ืองราวประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

-  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินให้สามารถ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อาทิ กระบวนการวางแผน ตดัสินใจ การสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์แก่พิพิธภณัฑ ์

-  พิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง ควรมีการสร้าง
เครือข่ายระหวา่งพิพิธภณัฑข์องวดั เพื่อการแลกเปล่ียนการจดัองคค์วามรู้ 

3)  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2  จะน ามาประกอบกนัในการ
วเิคราะห์และพิจารณาคร้ังน้ี 
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ซ่ึงในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษาทั้ง 3 ดงักล่าวนั้น  ผูศึ้กษาไดท้  า
การวิเคราะห์และพิจารณา  และไดต้ดัสินใจลงความเห็นวา่  ทิศทางของการจดัการท่ีเหมาะสมในการ
จดัการพิพิธภัณฑ์ของวดัในท้องถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางควรมีรูปแบบเป็นพิพิธภณัฑ์ของ
ทอ้งถ่ิน  ท่ีมีเป้าหมายของการจดัแสดงเพื่อเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง  ทั้งน้ี
เน่ืองจากศิลปวตัถุต่างๆ  ท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์วดัของจงัหวดัล าปางจะเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีชีวิตและศิลปวตัถุ ตลอดจนช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรมของศาสนสถานในอดีต ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปางไดเ้ป็นอยา่งดี  และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
วดัของจงัหวดัล าปางมีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการไดอ้ย่างย ัง่ยืนและบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  ควรให้ภาค
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  เน่ืองจากวดัมีขอ้จ ากดัในดา้นบุคลากรและ
งบประมาณดูแลรักษา  ท าให้ไม่สามารถบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ดงันั้นการด าเนินการอยา่งมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนดว้ยความส านึกว่าวดัและมรดกวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและ
ประชาชนเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวม  จะเป็นการ
แบ่งเบาภาระพระสงฆ์  ขณะเดียวกนัหากการด าเนินการของพิพิธภณัฑ์ประสบผลส าเร็จ  สามารถมี
ผูช้มและนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามายงัวดัและชุมชนแห่งน้ีมากข้ึน  จะเป็นการพฒันาและเพิ่มพูน
มูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนได ้

3.5 แนวคิดของกำรจัดกำรพพิิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่นอ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง ให้บรรลุเป้ำหมำย
ของกำรเป็นแหล่งเรียนรู้และควำมเพลดิเพลิน 

เป็นขั้นตอนการเสนอแนวคิดของการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในท้องถ่ินอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง  ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากลของการ
จดัการพิพิธภณัฑสถาน  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.5.1 การจดัแสดงพิพิธภณัฑข์องวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1)  อาคารพิพิธภณัฑ ์
2)  เร่ืองราวและวตัถุท่ีจดัแสดง 
3)  การออกแบบจดัแสดง (Exhibition) 
4)  การจดัวางศิลปวตัถุ 
5)  ระบบแสงสวา่ง 
6)  ค าอธิบายประกอบการแสดง 
7)  ส่ืออ่ืนๆ ประกอบการแสดง 
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3.5.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางอย่างมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน 

ดงัรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 
3.6 ตัวแบบ (Model) ของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ของวัดในท้องถิ่นอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของจังหวดัล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการเสนอตวัแบบ (Model) ของการจดัการพิพิธภณัฑ์ของวดัในทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง  ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินตามหลกัการสากล
ของการจดัการพิพิธภณัฑสถาน  เพื่อเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง ซ่ึงในท่ีน้ีได้
เลือกพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม  ต าบลเวียงเหนือ จงัหวดัล าปาง  มา
เป็นกรณีตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.6.1 การปรับปรุงการจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1)  การวางหวัขอ้เร่ืองการจดัแสดง (Exhibition Title) 
2)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง 
3)  แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) 
4)  แผนผงัการจดัแสดง(Exhibition) 
5)  การออกแบบการจดัแสดง 

3.6.2 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งลานนา วดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปางอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

ดงัรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 


