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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง “การศึกษาพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปาง เพื่อการจดัการเส้นทาง  
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกับประวติั      
ความเป็นมา ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความส าคญั และ    
คติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ในชุมชนต่างๆ ของจงัหวดัล าปาง เพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุ
ส าคญัของจงัหวดัล าปาง มีขั้นตอนและวธีิการศึกษา  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการวจิยั 
3.2  การศึกษาภาคเอกสารทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 
3.3  การส ารวจและศึกษาพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง 
3.4  การคดัเลือกพระธาตุส าคญัเพื่อการจดัการใหเ้ป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว        

เชิงวฒันธรรม 
3.5  การศึกษารายละเอียดของพระธาตุส าคญัเพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ     

พระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 
3.6  แนวทางการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญั 

ของจงัหวดัล าปาง   

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  รูปแบบกำรวจัิย 

การคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความส าคญั
คติความเช่ือของพระธาตุส าคญัในชุมชนต่างๆ ของจงัหวดัล าปาง เพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุ
ส าคญัของจงัหวดัล าปาง ใชว้ิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และ
น าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 
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3.2  กำรศึกษำภำคเอกสำรทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อศึกษาถึงสถานภาพความรู้     
ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมา ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจน
คุณค่าความส าคญัคติความเช่ือของพระธาตุส าคญัในชุมชนต่างๆ ของจงัหวดัล าปาง รวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาค้นควา้จากเอกสาร        
ในห้องสมุด วดั และชุมชนต่างๆ ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูล และเรียบเรียงล าดับความส าคัญ             
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และพระธาตุเจดียห์รือปูชนียสถานส าคญัของ
จงัหวดัล าปาง 

1.1  ประวติัศาสตร์ของเมืองเขลางคน์ครและนครล าปาง 
1.2  พระธาตุเจดียส์ าคญัของจงัหวดัล าปาง 
1.3  คติความเช่ือและประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุเจดียห์รือปูชนียสถานส าคญั

ของจงัหวดัล าปาง 
1.4  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

2.  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

2.1  แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
2.2  แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2.3  ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 
2.4  ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองหรือทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซึม (Constructionism) 

3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1  เอกสารและหนงัสือ 
3.2  งานวจิยั 

4.  กรอบแนวคิดการศึกษา 
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3.3  กำรส ำรวจและศึกษำพระธำตุส ำคัญในเขตจังหวดัล ำปำง 

เป็นขั้นตอนของการส ารวจและศึกษาพระธาตุส าคญัของชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม    
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

3.3.1  กำรส ำรวจหำรำยช่ือพระธำตุส ำคัญในเขตจังหวดัล ำปำง 

เป็นการศึกษาดว้ยวธีิการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถึงรายช่ือและสถานท่ีตั้ง
ของพระธาตุในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จากกลุ่มตวัอย่าง(Sample) ท่ีเป็นประชาชน 
พระสงฆ์ และผูน้ าชุมชน ในเขตอ าเภอละ40 คนรวมจ านวน 120 คนโดยวิธีสุ่มแบบการสุ่มแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) แล้วรวบรวมรายช่ือ ซ่ึงผลการเก็บข้อมูลได้รายช่ือพระธาตุส าคญั    
ในเขตจงัหวดัล าปางจ านวน 22 แห่ง 

1. เขตอ าเภอเมืองปรากฏมีพระธาตุส าคญั 13 แห่ง ดงัน้ี 

1.1  พระธาตุกู่ค  า (วดักู่ค  าตั้งอยูเ่ลขท่ี 66 บา้นกู่ค  า หมู่ท่ี 3 ต าบลตน้ธงชยั) 
1.2  พระธาตุวดัพระเจ้าทันใจ (วดัพระเจ้าทันใจ ตั้ งอยู่เลขท่ี 63 ทันใจ หมู่ท่ี  3       

บา้นพระเจา้ทนัใจต าบลตน้ธงชยั) 
1.3  พระธาตุเจดีย์ซาว (วดัเจดีย์ซาวหลัง ตั้ งอยู่เลขท่ี 268 บ้านวงัหม้อ หมู่ ท่ี 2    

ต าบลตน้ธงชยั) 
1.4 พระธาตุดอนเต้า  (ว ัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ชุมชนบ้านพระแก้ว        

ถนนพระแกว้ต าบลเวยีงเหนือ) 
1.5  พระธาตุปงสนุก (วดัปงสนุกเหนือตั้งอยูเ่ลขท่ี 478 บา้นปงสนุก ถนนปงสนุก 

ต าบลเวยีงเหนือ) 
1.6  พระธาตุม่อนกระทิง (วดัม่อนกระทิงตั้งอยูเ่ลขท่ี 176 บา้นม่อนกระทิง หมู่ท่ี 6 

ต  าบลบ่อแฮว้) 
1.7  พระธาตุม่อนพระยาแช่ (วดัม่อนพระยาแช่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 279 หมู่ท่ี 1 ต าบลพิชยั) 
1.8  พระธาตุดอยม่วงค า (วดัพระธาตุดอยม่วงค า ต าบลพระบาท) 
1.9  พระธาตุม่อนธาตุ (วดัม่อนธาตุหมู่ท่ี 2 บา้นกลว้ยแพะ ต าบลกลว้ยแพะ) 
1.10  พระธาตุม่อนจ าศีล (วดัม่อนจ าศีล หมู่ท่ี 1 บา้นป่าขาม ต าบลพระบาท) 
1.11  พระธาตุเสด็จ (วดัพระธาตุเสด็จ หมู่ท่ี 15 บา้นเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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1.12  พระธาตุคว  ่าหม้อ (วดัพระธาตุคว  ่าหม้อหมู่ ท่ี  7 บ้านห้วยน ้ าเค็ม ต าบล       
บา้นเสด็จ) 

1.13  พระธาตุเจดียว์ดัศรีชุม (วดัศรีชุม ต าบลสวนดอก) 

2.  เขตอ าเภอเกาะคาปรากฏมีพระธาตุส าคญั  4 แห่ง ดงัน้ี 

2.1  พระธาตุจอมปิง (วดัพระธาตุจอมปิงหมู่ท่ี 5 บา้นจอมปิง ต าบลนาแกว้) 
2.2  พระธาตุดอยนอ้ย (วดัพระธาตุดอยนอ้ย บา้นนางแตน ต าบลท่าผา) 
2.3  พระธาตุล าปางหลวง (วดัพระธาตุล าปางหลวง หมู่ ท่ี 2 บ้านล าปางหลวง 

ต าบลล าปางหลวง) 
2.4  พระธาตุไหล่หิน (วดัไหล่หินหลวงหมู่ท่ี 2 บา้นไหล่หิน  ต าบลไหล่หิน) 

3.  เขตอ าเภอหา้งฉตัรปรากฏมีพระธาตุส าคญั 5 แห่ง ดงัน้ี 

3.1  พระธาตุม่อนไก่แจ ้(วดัพระธาตุม่อนไก่แจ ้หมู่ท่ี 9 บา้นแม่ยามเหนือ ต าบล
เมืองยาว) 

3.2  พระธาตุดอยกู่ (วดัพระธาตุดอยกู่หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งหลวง ต าบลเมืองยาว) 
3.3  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย (วดัพระธาตุม่อนไก่เข่ีย หมู่ท่ี 1 บา้นป่าเหียง ต าบลแม่สัน) 
3.4  พระธาตุดอยนอ้ย (วดัพระธาตุดอยนอ้ย  หมู่ท่ี1 บา้นสันทราย ต าบลเวยีงตาล) 
3.5  พระธาตุปางม่วง (วดัพระธาตุปางม่วง หมู่ท่ี 9 บา้นปางม่วง ต าบลหา้งฉตัร) 

3.3.2  กำรศึกษำส ำรวจและเกบ็ข้อมูลรำยละเอยีดพระธำตุส ำคัญในเขตจังหวดัล ำปำง 

เป็นการศึกษาส ารวจเพื่อเก็บขอ้มูลรายละเอียดพระธาตุต่างๆ ในเขตจงัหวดัล าปาง 
จากรายช่ือและท่ีตั้ งท่ีได้จากแบบสอบถามในขั้นต้น ด้วยใช้วิธีการส ารวจ การสังเกตการณ์          
ทางกายภาพ และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ  
ประวติัความเป็นมาและรายละเอียดของพระธาตุจากประชาชน ผูอ้าวุโส ผูน้ าชุมชุมชน และ
ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับพระธาตุ โดยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) และไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น 
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3.4   กำรคัด เลือกพระธำตุส ำคัญ เพื่ อกำรจัดกำรให้ เป็น เส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยว                  
เชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนการคดัเลือกพระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงไดจ้ากการส ารวจศึกษา
ในตอนท่ีผ่านมาจ านวน 22 แห่ง  น ามาท าการคดัเลือกเพื่อให้ได้พระธาตุส าคญัท่ีเหมาะสมกับ     
การจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงมีขั้นตอนของการด าเนิน      
การดงัน้ี 

3.4.1  เป้ำหมำยของกำรคัดเลอืกพระธำตุส ำคัญของจังหวดัล ำปำง 

คดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง  เพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี  มีเป้าหมายท่ีจะท าการคดัเลือกพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญั
และมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปางจ านวน 9 แห่ง 
เน่ืองจากการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นเส้นทาง
แสวงบุญและสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งเรียนรู้คุณค่าความส าคญัของพระธาตุท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ศิลปะและประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินส าหรับเหตุผลท่ีเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพียง    
9 แห่ง เพราะจ านวนดงักล่าวเป็นตวัเลขมงคลตามความเช่ือของสังคมไทยและมีความเหมาะสมกบั
การเดินทางเรียนรู้และท่องเท่ียวภายในหน่ึงวนัรวมทั้งเพื่อให้เป็นจุดขายและเรียกร้องความสนใจ
ในเส้นทางดงักล่าว 

3.4.2  กำรส ำรวจควำมคิดเห็นควำมเช่ือ และควำมนิยมของภำคประชำชนในท้องถิ่น 

เป็นการส ารวจความเห็นความเช่ือ และความนิยมของภาคประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ
พระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามจากประชาชน    
ในพื้นท่ีจังหวดัล าปางโดยทั่วไปจ านวน 120 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ซ่ึงเป็น          
การสุ่มตวัอย่างสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นว่า ในความคิด ความเช่ือ และความนิยมของชาวจังหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นผู ้ตอบ
แบบสอบถามว่า  พระธาตุองค์ใดในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา และ
อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปางเป็นพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนในท้องถ่ินจังหวดัล าปาง โดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามระบุรายช่ือมา      
จ  านวนหน่ึง  แต่ไม่เกิน 9 แห่ง  จากนั้นผูศึ้กษาจะไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมารวมนับ
จ านวน และเรียงล าดับค่าคะแนนออกมา ซ่ึงค่าของล าดับคะแนนท่ีได้จาการส ารวจดังกล่าวน้ี         
จะใชป้ระกอบเป็นเกณฑ์ขอ้หน่ึงในการคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพื่อการจดัการให้
เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี 
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ซ่ึงผลการส ารวจสอบถามพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ี
เคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางดงักล่าวมีค่าคะแนนตามล าดบัดงัน้ี 

ตารางท่ี  1 ค่าคะแนนท่ีได้จากการส ารวจความเห็นความเช่ือและความนิยมของภาค
ประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง 

ที่ รำยช่ือพระธำตุ ค่ำคะแนน ร้อยละ 

1 พระธาตุล าปางหลวง ต าบลล าปางหลวง 117 97.50 
2 พระธาตุดอนเตา้ ต าบลเวยีงเหนือ 115 95.83 
3 พระธาตุเจดียซ์าวต าบลตน้ธงชยั 110 91.67 
4 พระธาตุวดัไหล่หิน ต าบลไหล่หิน 107 89.17 
5 พระธาตุจอมปิง ต าบลนาแกว้ 104 86.67 
6 พระธาตุปงสนุก ต าบลเวยีงเหนือ 100 83.33 
7 พระธาตุดอยนอ้ย ต าบลเวยีงตาล 98 81.67 
8 พระธาตุเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 96 80.00 
9 พระธาตุม่อนพระยาแช่ ต าบลพิชยั 94 78.33 

10 พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจ ต าบลตน้ธงชยั 91 75.83 
11 พระธาตุม่วงค า ต าบลกลว้ยแพะ 89 74.17 
12 พระธาตุม่อนจ าศีล ต าบลพระบาท 85 70.83 
13 พระธาตุกู่ค  า ต าบลตน้ธงชยั 81 67.50 
14 พระธาตุม่อนกระทิง ต าบลบ่อแฮว้ 78 65.00 
15 พระธาตุคว  ่าหมอ้ ต าบลบา้นเสด็จ 75 62.50 
16 พระธาตุดอยนอ้ย ต าบลท่าผา 72 60.00 
17 พระธาตุปางม่วง ต าบลหา้งฉตัร 67 55.83 
18 พระธาตุเจดียว์ดัศรีชุม ต าบลสวนดอก 63 52.50 
19 พระธาตุม่อนไก่เข่ีย ต าบลแม่สัน 59 49.17 
20 พระธาตุม่อนไก่แจ ้ต าบลเมืองยาว 57 47.50 
21 พระธาตุดอยกู่ ต  าบลเมืองยาว 53 44.17 
22 พระธาตุม่อนธาตุ ต าบลกลว้ยแพะ 49 40.83 
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3.4.3  กำรคัดเลือกพระธำตุส ำคัญเพื่อจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยว          
เชิงวฒันธรรม 

เป็นกระบวนการการคดัเลือกพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง  ท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ศึกษาในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จ านวน 22 แห่งในตอนท่ีผ่านมาท าการคดัเลือก     
พระธาตุส าคัญท่ีมีคุณค่าความส าคัญและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชน         
ในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางให้ได ้จ  านวน 9 แห่ง  เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว     
เชิงวฒันธรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1.  เกณฑ์กำรคัดเลือกพระธำตุส ำคัญเพื่อจัดกำรให้เป็นเส้นทำงกำรเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ผูศึ้กษาไดส้ร้างเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวดัค่าเพื่อคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ิน
จงัหวดัล าปางโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาประยุกต์จากเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรม ท่ีก าหนดโดยองค์กรสากลดา้นการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม (ICOMOS) 
ร่วมกบับริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุในทอ้งถ่ินจ านวน     
5 เกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  เกณฑ์ด้ำนประวตัิศำสตร์  
พระธาตุแห่งนั้ นๆ มีเร่ืองราวเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์อันยาวนานของ

บา้นเมือง ตลอดจนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชนมาตั้งแต่โบราณ 

2.  เกณฑ์ด้ำนวฒันธรรม 
พระธาตุแห่งนั้นๆ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัวิธีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี และ 

วฒันธรรมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3.  เกณฑ์ด้ำนศิลปกรรม 
พระธาตุแห่งนั้นๆ มีคุณค่าทางดา้นสุนทรียศาสตร์ และศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี

แสดงลกัษณะโดดเด่นของวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

4.  เกณฑ์ด้ำนควำมพร้อมของกำรเรียนรู้และท่องเทีย่ว 
พระธาตุแห่งนั้นๆ มีความเหมาะสมและความพร้อมของส่ือการเรียนรู้และ     

ส่ิงอ านวยสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 
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5.  เกณฑ์ด้ำนควำมเช่ือและควำมนิยมของประชำชนในท้องถิ่น 
พระธาตุแห่งนั้นๆ  เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับในคุณค่าความส าคญัและ    

มีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง  ซ่ึงวดัจากผลการ
ส ารวจความคิดเห็นในตอนท่ีผา่นมา 

2.  วธีิกำรกำรคัดเลอืกพระธำตุส ำคัญ 

ในการคดัเลือกคร้ังน้ี  ไดใ้ช้เกณฑ์วดัคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็น     
ท่ีเคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง ท่ีส ารวจพบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง    
ทั้ ง 22 แห่ง  เพื่อคัดเลือกพระธาตุส าคัญเพื่อจัดการให้ เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว            
เชิ งว ัฒนธรรมโดยเกณฑ์ ว ัดค่ าดังก ล่าวน้ี ได้ประยุกต์มาตรวัดแบบลิ เคิ ร์ต  (Likert Scale)                  
เพื่อก าหนดค่าความส าคัญและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ิน  
จงัหวดัล าปางในรูปแบบ Rating Scale ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด แลว้วเิคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่าคะแนนดงัน้ี 

-  ระดบัค่ามากท่ีสุด คิดเป็น 5 คะแนน 
-  ระดบัค่ามาก  คิดเป็น 4 คะแนน 
-  ระดบัค่าปานกลาง คิดเป็น 3 คะแนน 
-  ระดบัค่านอ้ย   คิดเป็น 2 คะแนน 
-  ระดบัค่านอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 1 คะแนน 

ในการคดัเลือกพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง  จะคดัเลือกพระธาตุส าคญัท่ีได้ค่าคะแนนรวม
สูงสุดตามล าดบัท่ี 1 - 9 เพื่อส าหรับการจดัการใหเ้ป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ต่อไป 

3.  ผลกำรคัดเลอืกพระธำตุส ำคัญของจังหวดัล ำปำง 

จากข้อมูลพระธาตุส าคัญ ท่ีส ารวจพบในเขตพื้นท่ีจังหวดัล าปางทั้ ง 22 แห่ง           
ไดท้  าการประเมินค่าโดยเกณฑ์ 5 เกณฑ์  เพื่อประเมินคุณค่าและคดัเลือกพระธาตุส าคญัท่ีมีคุณค่า
ความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง         
ให้ได ้จ  านวน 9 แห่ง  เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดงัตาราง     
ประเมินค่า ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  2 แสดงผลการคัดเลือกพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปางเพื่อการจัดเส้นทาง           
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

ที่ รำยช่ือพระธำตุส ำคัญ 
เกณฑ์
(1) 

เกณฑ์
(2) 

เกณฑ์
(3) 

เกณฑ์
(4) 

เกณฑ์
(5) 

คะแนน
รวม 

ค่ำเฉลีย่ 
ผลกำร
คัดเลอืก 

1 พระธาตุล าปางหลวง 5 5 5 4 5 24 4.80 ผา่น 
2 พระธาตุดอนเตา้ 5 4 5 5 5 24 4.80 ผา่น 
3 พระธาตุปงสนุก 4 4 5 4 5 22 4.40 ผา่น 
4 พระธาตุเจดียซ์าว 3 4 5 4 4 20 4.00 ผา่น 
5 พระธาตุเสดจ็ 4 4 4 4 5 21 4.20 ผา่น 

6 
พระธาตุม่อน 
พระยาแช่ 

5 3 3 5 4 20 4.00 ผา่น 

7 
พระธาตุไหล่         
หินหลวง 

4 3 4 4 4 19 3.80 ผา่น 

8 พระธาตุจอมปิง 4 3 3 3 4 17 3.40 ผา่น 
9 พระธาตุดอยนอ้ย 3 3 4 3 3 16 3.20 ผา่น 

10 พระธาตุม่วงค า 4 3 2 2 1 12 2.40 ไม่ผา่น 

11 
พระธาตุเจดีย ์
วดัศรีชุม 

1 2 4 2 4 13 2.60 ไม่ผา่น 

12 พระธาตุม่อนจ าศีล 3 2 5 2 2 14 2.80 ไม่ผา่น 

13 
พระธาตุวดัพระเจา้
ทนัใจ 

2 2 2 4 1 11 2.20 ไม่ผา่น 

14 พระธาตุปางม่วง 2 2 1 2 3 10 2.00 ไม่ผา่น 
15 พระธาตุกู่ค  า 2 2 1 1 2 8 1.60 ไม่ผา่น 
16 พระธาตุม่อนกระทิง 2 1 1 1 2 7 1.40 ไม่ผา่น 
17 พระธาตุคว  ่าหมอ้ 2 2 2 2 2 10 2.00 ไม่ผา่น 

18 
พระธาตุดอยนอ้ย 
อ.เกาะคา 

2 1 2 1 1 7 1.40 ไม่ผา่น 

19 พระธาตุม่อนไก่เข่ีย 2 1 2 1 1 6 1.20 ไม่ผา่น 
20 พระธาตุม่อนไก่แจ ้ 2 1 2 1 1 6 1.20 ไม่ผา่น 
21 พระธาตุดอยกู่ 1 1 1 1 1 5 1.00 ไม่ผา่น 
22 พระธาตุม่อนธาตุ 1 1 1 1 2 6 1.20 ไม่ผา่น 
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หมำยเหตุ 

คะแนน 1 คือ มีคุณค่าและเหมาะสมน้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มีคุณค่าและเหมาะสม        
มากท่ีสุด พระธาตุส าคญัท่ีผา่นเกณฑต์อ้งมีคะแนนรวมมากกวา่ 12 คะแนน 

เกณฑ ์(1) หมายถึง เกณฑด์า้นประวติัศาสตร์  
เกณฑ ์(2) หมายถึง เกณฑด์า้นวฒันธรรม 
เกณฑ ์(3) หมายถึง เกณฑด์า้นศิลปกรรม 
เกณฑ ์(4) หมายถึง เกณฑด์า้นความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเท่ียว 
เกณฑ ์(5) หมายถึง เกณฑด์า้นความเช่ือและความนิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ผลการคดัเลือกเกณฑไ์ดพ้ระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง จ านวน 9 แห่ง ดงัน้ี 

1.  พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอเมือง 
2.  พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าว อ าเภอเมือง 
3.  พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมือง 
4.  พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมือง 
5.  พระธาตุม่อนพระยาแช่  วดัม่อนพญาแช่ อ าเภอเมือง 
6.  พระธาตุดอยนอ้ย  วดัพระธาตุดอยนอ้ย อ าเภอหา้งฉตัร 
7.  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 
8.  พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา 
9.  พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา 

3.5  กำรศึกษำรำยละเอียดของพระธำตุส ำคัญเพื่อกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และแสวงบุญพระธำตุ
ส ำคัญของจังหวดัล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการศึกษาและเก็บขอ้มูลในรายละเอียดของพระธาตุส าคญัทั้ง 9 แห่ง เพื่อการ
จดัการส าหรับการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปางต่อไป         
ซ่ึ งการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารเพื่ อ เก็บข้อมูลในรายละเอียดท่ี เก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์และประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการส ารวจและ
สังเกตการณ์เชิงกายภาพ  ตลอดจนสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยวิธีการ
สุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จาก พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน ผูสู้งอายุ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
ในแต่ละชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุส าคญัทั้ง 9 แห่ง แบบไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนได้
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ขอ้มูลครบถว้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและรายละเอียดของพระธาตุส าคญัทั้ง   
9 แห่ง เพื่อจดัการใหเ้ป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดแ้ก่ 

1.  พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอเมือง 
2.  พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั อ าเภอเมือง 
3.  พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมือง 
4.  พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมือง 
5.  พระธาตุม่อนพระยาแช่ อ าเภอเมือง 
6.  พระธาตุดอยนอ้ย  อ าเภอหา้งฉตัร 
7.  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 
8.  พระธาตุไหล่หินวดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา 
9.  พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา 

3.6  แนวทำงกำรจัดกำรเส้นทำงเพื่อกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธำตุส ำคัญของ
จังหวดัล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง           
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.6.1  เส้นทำงเพื่อกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และ
แสวงบุญพระธำตุส ำคัญของจังหวดัล ำปำง 

รูปแบบของเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางคร้ังน้ี ได้จดัการให้เป็นเส้นทาง 1 เส้นทาง  เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ     
พระธาตุส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง ภายในหน่ึงวนัทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัความเช่ือของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีตอ้งการท าบุญสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 9 แห่ง ให้ส าเร็จภายใน 1 วนั  
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาและเป็นศิริมงคลแก่ชีวติ 
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3.6.2 รายการ (Program) การเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเพือ่การเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์
และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง 

รายการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประวติัศาสตร์และแสวงบุญ
พระธาตุส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง  จะเร่ิมตน้จากพระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา
ราม อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดีย์
ซาวหลงั อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง และพระธาตุม่อน
พระยาแช่  อ าเภอเมืองล าปาง จากนั้นเดินทางต่อไปท่ีพระธาตุดอยนอ้ย  อ าเภอหา้งฉตัรและต่อไปท่ี
พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา  พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หิน
หลวง อ าเภอเกาะคา และพระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

ช่วงคร่ึงวนัเช้ำ  ประมำณเวลำ  8.00 – 12.00 น. 

-  จุดเร่ิมต้นท่ี  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดารม สักการะพระธาตุบรมธาตุดอนเต้า     
พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองโบราณนครล าปางยุคแรกหรือสมยัหริภุญไชย รวมทั้งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงวดัแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานของพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือแกว้มรกตซ่ึงปัจจุบนั
ประดิษฐานอยู่ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ตลอดจนสถาปัตยกรรมล้านนาและพม่า       
ในวดัแห่งน้ี 

-  เดินทางต่อไปยงัพระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองโบราณ      
นครล าปางยุคสองหรือสมยัลา้นนา  วดัปงสนุกเป็นวดัเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมอนังดงาม ซ่ึงได้รับ
รางวลั Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จากองคก์ร UNESCO  

-  เดินทางต่อไปพระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองนคร
ล าปางยุคหลงัหรือสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีงดงามแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปางโดยความหมาย
ของค าว่า “ซาว” แปลว่า “ยี่สิบ” เป็นวดัท่ีมีเจดีย ์20องค์ ศิลปะล้านนาผสมพม่าเช่ือกนัว่าใครนับ
เจดียไ์ดค้รบ 20 องค์ ถือว่าเป็นคนมีบุญ ขา้งหมู่เจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐาน “พระพุทธรูปทนัใจ” รอบๆ 
เจดียเ์ป็นปูนป้ันรูป 12 นกัษตัร 

-  ต่อจากนั้ นเดินทางไปสักการะพระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ ซ่ึงเป็นพระธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัของเมืองนครล าปางมาแต่โบราณ  ท่ีมีต านานกล่าววา่ สร้างข้ึนในสมยัพระนาง
จามเทวี เม่ือประมาณ 1300 ปีมาแลว้ ภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปส าคญัและพระอุโบสถ ตลอดจน
วหิารในศิลปะลา้นนาท่ีมีคุณค่า 



 

60 
 

-  ต่อไปยงัพระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพระยาแช่ พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิอันเป็นท่ี      
เคารพสักการะของชาวล าปางมาแต่โบราณ ตั้ งอยู่บนยอดเขาดอยงามทางทิศตะวนัออกของ        
เมืองนครล าปาง ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัพระสุพรหมฤษีและพรานเขลางคใ์นการสร้าง
เมืองนครล าปาง 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั  ทีต่ัวเมืองล าปาง 
ช่วงบ่ายประมาณเวลา 13.00 น. - 17.00 น. 

-  เดินไปสักการะพระธาตุดอยนอ้ย  ต าบลเวียงตาลอ าเภอห้างฉัตร  ตามเส้นทางถนน
สายล าปาง - เชียงใหม่ พระธาตุดอยนอ้ย เป็นพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชน
ในเขตอ าเภอห้างฉัตรและใกล้เคียงมาแต่โบราณ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีงานบุญประจ าปีสักการะ       
พระธาตุ 

-  จากนั้นเดินทางไปพระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา  
สักการะพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองนครล าปางมาตั้งแต่โบราณ และสักการะพระแกว้ดอนเตา้  
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดัล าปาง  ภายในวดัแห่งน้ียงัปรากฏศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ
ภายในวดั ท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งรวมศิลปะลา้นนายุคทอง  ท่ีมีช่ือเสียงและปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเรียนรู้
และท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

-  เดินทางไปพระธาตุไหล่หินวดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา เป็นพระธาตุท่ีมี
ความส าคญัอีกแห่งหน่ึงของอ าเภอเกาะคา ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมีช่ือเสียง  เป็นวดัท่ีสวยงามและมีคุณค่า
ในทางศิลปะสถาปัตยกรรมลา้นนาท่ีมีช่ือเสียง 

-  พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา เป็นพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิและ           
มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปาง 

-  จบรายการเดินกลบั 

3.6.3  ส่ือการเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง  
ตามเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปาง ซ่ึงในท่ีน้ี           
ผูศึ้กษาเสนอแนวทางการจดัท าส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2 ประเภท คือ 
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1. แผนท่ี เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของ       
จงัหวดัล าปาง 

2.  แผน่พบัแนะน าเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของ
จงัหวดัล าปาง  


