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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการจดัการห้องนมสัการแฮมลิน มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบท 
ท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์และประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัพระคริสต์ธรรมแมค
กิลวารี มหาวิทยาลัยพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ลักษณะทางศิลปกรรม แนวคิด ความหมาย กิจกรรม 
ท่ี เก่ียวข้อง และปัญหาของห้องนมัสการแฮมลิน อาคารวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาห้องนมสัการแฮมลิน ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ 

การค้นควา้อิสระน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 
ในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research)  และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) โดยเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus 
group Discussion) ท่ี คัด เลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) แล้วน าข้อมูล ท่ี ได ้
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาห้องนมัสการแฮมลิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ ต่อไป 

  ผลจากการศึกษาศิลปะกระจกสีท่ีติดตั้งอยูภ่ายในหอ้งนมสัการแฮมลิน และรวมถึงส่วน 
บริเวณทางเขา้อาคารวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแมคกิลวารี และงานภาพวาดสีน ้ามนับนผนงัในหอ้ง 
นมสัการแฮมลินเป็นส่ือช่วยใหผู้มี้ความเช่ือ ไดเ้ขา้ใจในค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไดง่้ายข้ึน 
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เน่ืองจากไดถู้กจดัเรียงและน าเสนอตามหลกัค าสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบ และมีคุณค่าเหมาะสมท่ีจะเป็น 
แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์แต่ห้องนมสัการ 
แฮมลินมีปัญหาท่ีจะท าให้การพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ประการแรกคือ ปัญหาทางดา้นพื้นท่ี และปัญหาดา้นระบบการจดัการ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้
เสนอแนวทางเพื่อจดัการห้องนมสัการแฮมลินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์
ดงัน้ี คือ   

 1)  แนวทางการอนุรักษศิ์ลปะกระจกสีเพื่อใหเ้กิดความคงทนและย ัง่ยนื 
2)   การพฒันาส่ือเผยแพร่คุณค่าของห้องนมสัการแฮมลินให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างศรัทธาและความเขา้ใจในคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ 
3)   จดัการหอ้งนมสัการแฮมลินใหเ้ป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
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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.  

 

 

 


