
 
บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

                การศึกษาการออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทเขิน บานตนแหน 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้ ผูวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ขอมูลและแหลงขอมูล 

2. ประชากรและหลองขาวท่ีใชในการวิจัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
4. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ  
5. การเก็บรวบรวมขอมูล   
6. การวิเคราะหขอมูล 

 
ขอมูลและแหลงขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
การออกแบบและกอสรางหลองขาว เชน เจาของ ชาง โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน นอกจากนี้ยังรวมถึงขอมูลจากการสํารวจภาคสนามท้ังการสังเกต การบันทึกภาพ การรังวัด
ลักษณะกายภาพตาง ๆ ของหลองขาว 

2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือ
งานวิจัยตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทเขิน 

 
ประชากรและหลองขาวท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  บุคคลตาง ๆ ในหมูบานตนแหนหลวงและหมูบาน    
ตนแหนนอย  ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้ 

1. ผูนํา ผูอาวุโส หรือปราชญชาวบาน 
2. เจาของหรือทายาทหลองขาว ท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510 
3. สลา หรือผูออกแบบกอสรางหลองขาว 
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หลองขาวท่ีใชในการวิจัยแบงได 2 กลุมคือ 
1. กลุม 1 หลองขาวเพ่ือใชสํารวจ เปนหลองขาวท่ีใชในการศึกษาขอมูลดานนามธรรม

เชน ความเช่ือตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการออกแบบและการกอสรางหลองขาวท้ังในดานตําแหนงท่ีต้ัง  
ลักษณะการหันหนาจั่ว ความสูง และตําแหนงบันได ไดแก หลองขาวในหมูบานตนแหนนอยมี
ท้ังหมด จํานวน 40 หลัง และหลองขาวในหมูบานตนแหนหลวงมีท้ังหมด จํานวน 31 หลัง            
รวมจํานวนหลองขาวท่ีใชในการสํารวจ 71 หลัง มีรายละเอียดดังนี้ (พิจารณาแผนผังประกอบ) 

 1.1   หลองขาวบานตนแหนนอย 
ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน 

1 ไมมีเลขท่ี นายดอก   สมานะ              
2 96 นายพินกร   ต๊ิบสุยะ            
3 58 นายธีรศักดิ ์  ธาวงศ           
4 55 นางนาง   ปญญาโน           
5 59 นายมา   บุญเรือน              
6 42 นางจันทรหอม   หงษทอง    
7 42/1 นางจันทรหอม   หงษทอง    
8 43 นายทอง   คุณา                 
9 41 นายเมือง   ดีเปง                
10 38 นายคํา   อินตะศรี              
11 131 นายจนัทรต๊ิบ   ธรรมไชย     
12 39 อุยศรีวัลย   ต๊ิบสุยะ           
13 35 นายมนัส  จันทรไชย           
14 37 นายตุน   ทิพยสอน            
15 ไมมีเลขท่ี นายมนัส  จันทรไชย           
16 10 นายมานพ   บวงคํา           
17 29 นายปน   ปญญาหลา        
18 28 นายอุทัย   สิงหแกว           
19 93 นายต้ือ   ธรรมณ ี             
20 25 นายสม   จันทรตะ            
21 24 นายทอง   ปวงคํา             
22 23 นายคํา   ศรีกันทา             
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ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน             
23 21 นายอุน   วงศบุญเรือง       
24 18 นายคํา   ตนจอย              
25 13 นายจนัทร   จนัทรไชย       
26 26 นายจนัทร   บุระพรหม      
27 14 นายคํา   จันทรไชย           
28 12 นายชารี   ปญญาวชิโรภาส   
29 11 นายปวน   กันฑา             
30 1 นายจนัทรตา   อินตะวงศ   
31 ไมมีเลขท่ี นายโชมศรี   สุรินตะ         
32 2 นายอินทรตา   สมณะ       
33 3 นายคํา   ศรีพรหม            
34 66 นางสาวจันทรดี   จันทรไชย   
35 67 นายคํามูล   อินปน           
36 73 นางสิงห   ตันบุระ            
37 126 นายปน   จันทรไชย          
38 136 นายแกว   สิทธิเจริญ        
39 81 นายดองจันทร   พงษใส   
40 81/1 นายดี   ปญธรรม             

 1.2   หลองขาวบานตนแหนหลวง 
ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน 

1 57 นางสา   จันทรพรหม        
2 44 นายสมบูรณ   สุนันทะ      
3 42 นายเจริญสุข  สมณะ        
4 43 นายมูล   สมณะ              
5 41 นายสวัสดิ ์  สิทธิเจริญ      
6 56 นางสา   สุแกว                 
7 26 นายอ่ินคํา   บังอ้ีหลา        
8 27 นายจรัส   ไชยเพชร          
9 40 แมอุยกอง   อินปน                   



 72 

ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน         
10 36 นายบุญชวย  อินตุน         
11 38 นายอุนเรือน   รัตนจันทร   
12 17 นายจําเริญ   ทะนันไชย     
13 15 นายเรือน   สิทธิเจริญ       
14 11 นางศรีพันธ   คํามูล         
15 12 นายอรุณ   สิทธิเจริญ       
16 1 นายทิพย   ใจวัง              
17 ไมมีเลขท่ี ยายออกจากพ้ืนท่ี 
18 120 นายหนึ้ง   พรหมติ๊บ        
19 63/1 นายสุนทร   ศรีพรหม       
20 63 นายประพันธ   นันตาศรี   
21 66 นายแกว   ต๋ันอภัย           
22 69 นายใจ   ทานวล              
23 76/1 นายสีลา   หล่ีเปง            
24 109 นายบุญทา   ธรรมไชย      
25 8 นายตา   ถาวัง                 
26 90/1 นายประเสริฐ   เรือนทิพย   
27 90 นายคํามูล   สิงหกัณฑ      
28 83 นางนาง   แปงจันทร         
29 93 นางอ่ินคํา   บุญต๋ัน           
30 89 นางพิมลพรรณ   จันทรพรหม   
31 85 นายสุข   มูลประการ         

 
2. กลุม 2  หลองขาวเพื่อใชสํารวจและเปนกรณีศึกษา เปนหลองขาวท่ีใชในการศึกษา

ขอมูลดานรูปธรรม ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและการกอสรางหลองขาว โดยการศึกษาตามหลัก
ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม ดานการรังวัดและทางสถิติ ซ่ึงมีเกณฑสําคัญในการเลือกคือ  

- กอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510  
- ไมไดถูกซ้ือมาจากแหลงอ่ืน 
- ไมไดมีการเปล่ียนแปลง ตอเติม หรือเคล่ือนยาย  
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ซ่ึงเหตุผลของการกําหนดเกณฑดังกลาวคือ ตองการหลองขาวท่ีมีการออกแบบและ
กอสรางโดยใชภูมิรูและหลักการของชาวไทเขินในหมูบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม เพราะบางชวงเวลาหลองขาวหลายหลังมีการเปล่ียนแปลง ตอเติม หรือการเคล่ือนยายไป
จากเดิม ท้ังนี้เพราะมีการเปล่ียนเสนทางสัญจรภายในหมูบาน การปลูกสรางบานใหมหรือขยายพ้ืนท่ี
อยูอาศัยทําใหตองยายหลองขาว การปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยหรือสวนประกอบของหลองขาว เชน 
การเปล่ียนหลังคา การตอเติมปรับปรุงเปนโรงรถ เปนท่ีเก็บของ รวมถึงการซ้ือจากท่ีอ่ืนแลวมา
สรางใหม เหลานี้เปนตน ซ่ึงหลองขาวท่ีใชเพื่อสํารวจและเปนกรณีศึกษา แบงไดดังนี้ (พิจารณา
แผนผังประกอบ) 

2.1 หลองขาวในหมูบานตนแหนนอย จาํนวน 12  หลัง ไดแก 
ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน 

3 58 นายธีรศักดิ ์  ธาวงศ 
5 59 นายมา   บุญเรือน 
6 42 นางจันทรหอม หงสทอง 
14 37 นายตุน   ทิพยสอน 
17 29 นายปน   ปญญาหลา 
22 23 นายคํา   ศรีกันทา 
25 13 นายจนัทร   จนัทรไชย 
30 1 นายจนัทรตา   อินตะวงศ  
31 ไมมีเลขท่ี นายโฉมศรี   สุรินตะ 
33 3 นายคํา   ศรีพรหม 
34 66 นางสาวจันทรดี   จันทรไชย 
35 67 นายคํามูล   อินปน 

 
2.2 หลองขาวในหมูบานตนแหนหลวง จํานวน 12 หลัง ไดแก 

ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน 
3 42 นายเจริญสุข   สมณะ 
5 41 นายสวัสดิ ์  สิทธิเจริญ 
6 56 นางสา   สุแกว  
7 26 นายอ่ินคํา   บังอีหลา 
9 40 แมอุยกอง อินปน 
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40

39
38

36

2

22

18

19

24

28

27

12

16

15

13

7 8
10

11

41

หมูบานตนแหนหลวง

29

ผังบริเวณแสดงตําแหนงยุงขาวภายในหมูบานตนแหนนอย
                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------

N

3734 35
32

3331

30

25

5

แมนํ้าขาน

โรงเรียนตนแหนหลวง ฯ

วัดตนแหนหลวง

หมูบานตนแหนหลวง

แมนํ้าขาน

17

3

6

14

ลานเอนกประสงคศูนยขอมลูฯ

ศาลา

ตนแหนนอย
ปาชา

ประปา

20

26

23

9

21

ลําดับในแผนผัง บานเลขท่ี เจาของบาน 
12 17 นายจําเริญ  ทะนันไชย 
13 15 นายเรือน   สิทธิเจริญ 
14 11 นายศรีพันธ   คํามูล 
22 69 นายใจ   ทานวล  
24 190/1 นายบุญทา   ธรรมไชย 
26 90/1 นายประเสริฐ   เรือนทิพย  
27 90 นายคํามูล   สิงหกัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ 75  แผนผังของหมูบานตนแหนนอยและตําแหนงหลองขาว 

 

แสดงตําแหนงหลองขาวท่ีทําการสํารวจ 

แสดงตําแหนงหลองขาวท่ีทําการสํารวจ และเลือกเปนกรณีศึกษา 
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1

24 26

27

วัดตนแหนหลวง

สะพาน

แ ม น ำ ข า น

ผังบริเวณแสดงตําแหนงยุงขาวภายในหมูบานตนแหนหลวง
                         

-----------------------------------------

N

โรงเรียน13

12

9

14

5

3

7

6
แ ม น ำ ข า น

16

ซอย 4

ซอย 3ซอย 5

ซอย 6
บานผูใหญบานตนแหนหลวง

ซอย 7

ซอย 8
ซอย 10

ซอย 9
ซอย 11

ซอย 12

22
20

บอนํ้าสาธารณะหมูบาน

กองทุนกูยืมหมูบาน

ตลาดสดตนแหนหลวง

ถนนเชียงใหม - ฮอด

ทางเขาหมูบานตนแหนหลวง

ไปหมูบานตนแหนนอย

ซอย 13

ซอย 14ซอย 15

2

4

8

10

11

15

17

19

18

21 23

25

28

29

30

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 76  แผนผังของหมูบานตนแหนหลวงและตําแหนงหลองขาว 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. แบบสัมภาษณสําหรับผูนํา ผูอาวุโส หรือปราชญชาวบาน เกี่ยวกับชุมชน เร่ืองราว

การดําเนินชีวิต ความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ การออกแบบและการ
กอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทเขิน 

2. แบบสัมภาษณสําหรับเจาของหรือทายาท  ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลองขาว เชน 
วันท่ีสราง สาเหตุ ลักษณะ ระยะเวลาการสราง ปริมาณท่ีเก็บ ความเช่ือ คานิยม ประเพณี 

3. แบบสัมภาษณสําหรับสลาหรือผูออกแบบกอสรางหลองขาว เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการสราง เชน วัสดุ รูปแบบ วธีิการ ความเช่ือ คานิยม ประเพณี  

แสดงตําแหนงหลองขาวท่ีทําการสํารวจ 

แสดงตําแหนงหลองขาวท่ีทําการสํารวจ และเลือกเปนกรณีศึกษา 
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4. แบบสังเกตและแบบรังวดัหลองขาว เชน ตําแหนงท่ีต้ัง ผัง รูปทรง การจําแนกขนาด 
แสดงขนาดของสวนประกอบโครงสรางตาง ๆ  

5. กลองบันทึกภาพ 
 
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

การสรางแบบสัมภาษณ ผูวิจยัมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ 
2. สรางแบบสัมภาษณ  
3. ใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
4. ปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองใช 
5. เสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 
6. ปรับปรุงแกไข แลวนําแบบสัมภาษณไปใช 
 
การสรางแบบสังเกตและแบบรังวัดหลองขาว ผูวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาสวนประกอบโครงสรางของหลองขาว 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบสังเกตและแบบรังวัดหลองขาว 
3. สรางแบบสังเกตและแบบรังวัดหลองขาว แลวเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและ

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
4. ปรับปรุงแกไข แลวนําแบบสังเกตและแบบรังวัดหลองขาวไปทดลองใช 
5. เสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 
6. ปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงผูใหญบานเพื่อ  
ขอความอนุเคราะหเขาเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแกผูนําชุมชน เจาของ
หรือทายาท และสลาหรือผูออกแบบกอสรางใหเขาใจ 

3. ผูวิจัยนัดเวลาเวลาการเขาสัมภาษณผูใหขอมูลแตละราย 
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังการสัมภาษณ การสังเกตและรังวัด รวมถึงการ

บันทึกภาพตามวันเวลาการนัด 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหโดยการแยกประเด็นแลวนําเสนอเชิงบรรยาย 
2. ขอมูลจากการสังเกต รังวัด นํามาวิเคราะห และสังเคราะหหาหลักเกณฑดวยวิธีการ

ทางคณิตศาสตรและสถิติ แลวนําเสนอขอมูลเชิงบรรยายสรุปพรอมรูปภาพประกอบ 
 

 


