
 

บทท่ี 3 
กระบวนวิธวีิจัย 

 

จากท่ีไดแนวทางในการทํางานข้ันตอไปในการทําวิจัยแลวผูวิจัยไดนําความรูท่ีไดมาออกแบบ
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเร่ืองการมีสวนรวมโดย ไดนําเคร่ืองมือนี้ไปทดสอบใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษาท่ี1/2550  
 

จากการศึกษาบททฤษฎีท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยท่ีเปนตัวอยางแลวพบวาการใชเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูลโดยการสังเกตการณอยางมีสวนรวมหรือการสัมภาษณกลุมประชากรนั้นมีขอจํากัดท่ีวาไม
สามารถใชเคร่ืองมืออยางหนึ่งอยางใดแลวสามารถเก็บขอมูลไดท้ังหมดเพราะการเก็บขอมูลโดยการ
ใชการมีสวนรวมของชุมชนนั้นจะเนนการมีปฏิสัมพันธกลุม ขอมูลของชุมชนนั้นจะแสดงออกมาผาน
มิติของการพูดคุยกันในคนหมูมากอยางตัวอยางลักษณะของการทํางานของกลุม CASE ท่ีไดศึกษามา 
เพราะฉะน้ันเองในการเก็บขอมูลในงานวิจัยเร่ือง “แนวทางเพื่อสรางการอยูรวมกันระหวางพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญกรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9” จําเปน
ท่ีจะตองออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลวิจัยเพื่อการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสมและครบถวนตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยจึงไดออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลข้ันตน(pilot study)
โดยไดใชเคร่ืองมือท่ีไดออกแบบเพื่อการเก็บขอมูลโดยการมีสวนรวม ผูวิจัยไดนําเครื่องมือนี้ไป
ทดสอบใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษาท่ี1/2550 เพื่อทดลองเคร่ืองมือ
วาใชไดหรือไมอยางไรมีขอบกพรองตรงไหนบางจะไดปรับแกกอนท่ีจะนําไปใชกับชุมชนท่ีทําวิจัย
จริง 
 

Pilot Study: การเตรียมการเขาสูการเก็บขอมูลภาคสนาม 
กลุมชุมชนตัวอยางท่ีเชิญใหมีสวนรวมในงานวิจัยเฉพาะกิจช้ินนี้คือ นักศึกษาสถาปตยกรรมศาสตร
ช้ันปท่ี 1 จํานวน 74 คน เพราะถือไดวาเปนกลุมชุมชนหนึ่งท่ีมีการใชพื้นท่ีของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดประโยชนรวมกันจากการใชพื้นท่ีนี้ และจากการพูดคุยเบ้ืองตน
กับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เกี่ยวกับการใชพื้นท่ี สตูดิโอ พบวา เกิดปญหาข้ึนในการใชพื้นท่ีของสตูดิโอไม
วาจะเปนในเร่ืองของ การใชพื้นท่ีอยางไมเหมาะสม หองรกสกปรก การใชสตูดิโอในการทํางานเกิน
เวลาท่ีไดขออนุญาตไว เปนตน ปญหาตางๆ ท่ีไดกลาวไปเบ้ืองตนนั้นไดเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุโดย 

ท้ังท่ีเกิดจากตัวนักศึกษาเองและยังเกิดจากอีกหลายปจจัย  ในฐานะของผูวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับ
พื้นท่ีและการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี  จึงมีความเห็นถึงประโยชนรวมกันของท้ังสองฝาย ท้ัง
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ฝายนักศึกษาท่ีจะไดรับทราบขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียนมุมมอง เพื่อท่ีจะไดมาซ่ึงแนว
ทางการใชประโยชนสูงสุดของการใชสตูดิโอ และท้ังฝายตัวผูวิจัยเองท่ีจะไดมีโอกาสในการสราง
เคร่ืองมือวิจัย บันทึกกระบวนการเก็บขอมูลและกระบวนการใชเคร่ืองมือวิจัย และงานวิจัยเฉพาะกิจ
ช้ินนี้ใชช่ือวา “สตูดิโอในฝน” กิจกรรมในการจัดเวทีในการพูดคุยแบงออกเปน 3 กิจกรรมในการ
พูดคุย คร้ังท่ีหนึ่งเปนการพูดคุยระหวางชุมชน และตัวผูวิจัย เพื่อเปนการทําความเขาใจถึงปญหาใน
การใช  สตูดิโอ  สถานท่ีทํากิจกรรมจัดเวทีในการพูดคุยคร้ังนี้ คือ  หองสตูดิโอของนักศึกษา
สถาปตยกรรมช้ันปท่ี1  
 
กิจกรรมท่ี 1 เนนการรับทราบขอมูล การเปดประเด็นใหกลุมประชากรตัวอยางไดนําเสนอปญหา หรือ
ปจจัยแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะดูเหมือนไมใชปญหา ดังนั้นส่ิงท่ีจะไดจาก
กิจกรรมท่ี 1 คือ ปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีจะทําสามารถสรางใหชุมชนเกิดความสนใจ สรางลักษณะ
กิจกรรมของการเขารวม เปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ในขณะเดียวกันจําเปนตอง
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดขอขัดแยงของกลุมตางๆ ได ผลท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมท่ี 1 คือ 
นักศึกษาไดใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชหองสตูดิโอเปนอยางดีมีการพูคุย
ถึงปญหากันหลายประเด็น ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการจัดกิจกรรมคือ ปญหาเร่ืองกลุมประชากร
ตัวอยางไมคอยมีความสนใจในกิจกรรมเทาท่ีควร และมีเวลาไมตรงกันทําใหเขารวมเวทีพูดคุยชากวา
เวลาท่ีกําหนดไว การชักจูงผูเขารวมโครงการเปนส่ิงสําคัญมากเปนสวนท่ีจะเร่ิมในการเปดประตูเขาสู
โครงการของการทํางานจะตองออกแบบใหมีความนาสนใจเพ่ือจะไดชักจูงคนมาเขารวมโครงการได
มาก 
 
กิจกรรมที่ 2 เปนกิจกรรมเวทีการแลกเปล่ียนมุมมองกับทางคณะฯ และแลกเปล่ียนมุมมองกับ
คณาจารยเกี่ยวกับเร่ืองความทรงจําในการใชสตูดิโอ พูดคุยถึง เร่ืองปญหาท่ีเคยเกิดข้ึน แนวทางการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกิจกรรมท่ี 2 เนนการแลกเปล่ียนขอมูล ส่ิงท่ีจะไดจากกิจกรรมท่ี 2 คือ ปจจัย
แวดลอมตางๆ ท่ีจะมีสวนชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูล ลักษณะและวิธีการตางๆ ในการนําเสนอ
ขอมูล ไมวาจะเปนกอนการประชุม ระหวางการประชุม และหลังการประชุม ในการจัดเวทีสัมมนา
กลุม หรือการจัดแบงกลุมยอย  จากการแสดงความคิดเห็นของอาจารยพบวา สวนใหญเปนปญหา
ทางตรง ทางกายภาพเปนหลักควรมีแนวทางแกไขปญหาโดยหาสาเหตุวิเคราะห ผลกระทบของการ
แกปญหาท่ีทําใหกอเกิดปญหาตางๆ เพิ่มข้ึนตามมา และสรุป รวมท้ังการนําไปใชในการสรางระเบียบ
ในกลุมเพื่อแกไขปญหา ตลอดจนมุงเนนใหรวมปฏิบัติอยางจริงจัง ในกิจกรรมท่ี 2 นี้มีการรวมแสดง
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ความคิดเห็นของนักศึกษานอยลงกวากิจกรรมท่ี 1 อยางเห็นไดชัดชุมชนไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็นตออาจารย  
 
กิจกรรมท่ี 3 คือการสรางแรงจูงใจ ในการปรับใชขอมูลตางๆ ท่ีไดมีการแลกเปล่ียนกัน เพื่อกอใหเกิด
เปนผลผลิตและเกิดการเปล่ียนแปลงตอชุมชน ในกรณีนี้คือ สภาพแวดลอมของสตูดิโอและวิธีการใช
สตูดิโออยางมีประสิทธิภาพตอไป ในกิจกรรมท่ี 3 นี้การมีการแลกเปล่ียนความคิดกันอาจจะเปน
เพราะเปนการพูดคุยกันระหวางรุนพี่รุนนอง จึงทําใหไมติดขัดเหมือนการพูดคุยกับอาจารยท่ีมี
สถานะภาพท่ีแตกตางกันมาก การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอมูลในคร้ังนี้จึงมีการใชเวลาท่ี
มากกวาคร้ังท่ีสองเล็กนอย หลังจากการพูดคุยกันในแนวทางในการจัดพื้นท่ีในหองสตูดิโอแลวก็เปน
การทดลองวางผังและการใชพื้นท่ีภายในหองโดยการจัดในผังกระดาษท่ีไดเตรียมมา ผลท่ีออกมาคือ
กลุมเปาหมายมีการชวยกันจัดในสวนของตนเองและในพ้ืนท่ีสวนกลางของหองอยางรวมมือกัน
อาจจะมีการถกเถียงกันในเร่ืองของพ้ืนท่ีบางแตก็หาขอสรุปได หลังจากการรวมกันทํากิจกรรม
จนกระท่ังไดผลลัพธออกมาเปนการจัดรูปแบบการใชพื้นท่ีของหองสตูดิโอแลวนั้นก็ไดนําเอาผลงาน
ของชุมชนท่ีไดรวมทําในกิจกรรมมาจัดนิทรรศการเพ่ือเปนการรายงานผลในการรวมกันทํางานและ
ยังเปนเหมือนเปนขอตกลงของชุมชนอีกดวย 
 
ในการออกแบบเคร่ืองมือการเก็บขอมูลท่ีไดออกแบบและไดทดลองใชกับชุมชนตัวอยางแลวนั้น
ผูวิจัยไดนํากระบวนการท่ีไดออกแบบและทดลองใชแลวมาออกแบบใชกับกระบวนการเก็บขอมูลใน
งานวิจัยโดยปรับเปล่ียนประยุกตเคร่ืองมือท่ีใชใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ ใชขอดีและ
ขอเสียของกระบวนการที่ไดรับจากการทดลองกระบวนการมาเปนเคร่ืองมือในการออกแบบเคร่ืองมือ
อีกคร้ัง สวนท่ีไดประโยชนจากการทําการทดลองเคร่ืองมือในคร้ังนี้คือ 

• การนําเขาสูโครงการงานวิจัยท่ีดีจะทําใหเกิดความรวมมือของชุมชนในการทําวิจัยท่ีดี
ตามมา 

• ทํากระบวนการการแจงจุดยืนของผูทํางานวิจัยใหชัดเจน 

• การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตองมีการวางแผนลวงหนาใหรัดกุม 

• เตรียมตัวสําหรับการควบคุมสถานการณท่ีจะเกิดขอโตแยงในเวทีกิจกรรมการพูดคุย 

• เตรียมเคร่ืองมือบันทึกในกิจกรรมใหพรอมเพ่ือการเก็บขอมูลท่ีครบถวน 
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จุดยืนของผูวิจัย 
เนื่องจากผูวิจัยเปนคนในพื้นท่ีจึงใชประโยชนจากความคุนเคยกับคนในพ้ืนท่ีเปนจุดแข็งในการเก็บ
ขอมูลในงานวิจัย แตในความท่ีเปนคนในพื้นท่ีนี้เองผูวิจัยจําเปนตองคํานึงถึงความเปนกลางจากการ
เก็บขอมูลจากทุกฝาย เชน การไมสรางคําถามท่ีกอใหเกิดคําตอบแบบชักนํา การเก็บขอมูลในงานวิจัย
ช้ินนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  ต้ังแตการออกแบบกระบวนการในการเก็บขอมูล, การตั้งคําถามและการ
วิเคราะหสังเคราะหผลของขอมูลท่ีได รวมถึงบทสรุป เพื่อสรางแนวทางและขอเสนอแนะของการอยู
รวมกันอยางมีตรรกะ  
 
จุดยืน และขอบเขตของงานวิจัย 
จากการสํารวจและการลงพื้นท่ีเบ้ืองตนพบวาพื้นท่ีวิจัยมีความซับซอน เชน ระบบสังคมท่ีเกิดจาก
ความแตกตางของท่ีมาของคนในหมูบาน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สิน ฯลฯ  งานวิจัยคร้ังนี้จะไมไดมุงเนน
ท่ีจะเขาไปแกปญหาของชุมชน แตในการทํางานวิจัยในคร้ังนี้จะเปนการ 1).คล่ีคลายองคประกอบท่ี
สะสมมาสรางใหเกิดเปนพื้นท่ีวิจัยดังกลาว 2).ทําความเขาใจถึงความสัมพันธ (มาสรางเปนมิติตาง ๆ 
บนพื้นท่ีวิจัย) 3).สะทอนปมปญหาท่ีพบในพื้นท่ีวิจัยและการหาแนวทางในการแกปญหารวมกันกับ
ชาวบาน แนนอนวาการทํางานของผูวิจัยนั้นเปนเพียงชวงระยะเวลาหน่ึง ปญหาบางสวนของชุมชนมี
ความตอเนื่องยาวนานและไมสามารถแกปญหาไดในระยะเวลาอันจํากัด ดังนั้น งานวิจัยจึงไมได
ตองการแกปญหาชุมชนในระยะส้ัน แตสะทอนใหเห็นปญหาเพื่อท่ีจะปรับตัวปรับตัวและแกปญหา
ในระยะยาวได 
 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
กระบวนการเก็บขอมูลแบงออกเปนสองสวนใหญคือ 

1. การเก็บขอมูลทางดานของพืน้ท่ีสามัญ 
2. การเก็บขอมูลทางดานของพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

การเก็บขอมูลผูวิจัยไดเลือกเก็บขอมูลในสวนของพ้ืนท่ีสามัญกอนเพราะดังท่ีกลาวไปแลวขางตน
พื้นท่ีของชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 มีประเด็นทางการควบคุมทางกฎหมายจากกรมกองตางๆ ของ
หนวยงานราชการ อีกท้ังปญหาของการยายเขาออกของคนในชุมชนซ่ึงทําใหผูวิจัยตองทําความเขาใจ
ประเด็นของมิติตางๆ เหลานี้ใหชัดเจนกอนท่ีจะเขาใจไดวาชุมชนใชพื้นที่และใหความหมายตอพื้นท่ี
สามัญและพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยางไร โดยเก็บขอมูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีชุมชน, การถายภาพเก็บขอมูล
พื้นท่ีชุมชนและการใชแผนผังของชุมชนเปนเครื่องมือในการเรียนรูพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชน
กอนท่ีจะใชแนวทางในการเก็บขอมูลโดยกระบวนการใหชุมชนเขามามีสวนรวม ท้ังนี้ตองอาศัย
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กระบวนการการพูดคุยปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนเพื่อสรางความคุนเคยและการไดมาซ่ึงขอมูลอ่ืนๆ 
ท่ีเปนประโยชนกับงานวิจัย โดยกระบวนการการเก็บขอมูลวิจัยโดยกระบวนการการมีสวนรวม
ดังกลาวผูทําวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนแบบเวทีพูดคุยและแสดงความคิดเห็น
แบงออกเปน 8 กิจกรรมดังนี้ 

 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการประชุมทําความเขาใจรวมกับทีมวิจยัและคณะเจาหนาท่ีท่ีทํางานใน

พื้นท่ี 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหวัขอ “ชุมชนและวัดของฉัน” 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1” 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 2” 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม กิจกรรมการประชุมรายงานผลการทํากิจกรรมใหกับคณะเจาหนาท่ีท่ี

ทํางานในพืน้ท่ี 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมคนในพื้นท่ี 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรุปผลเวทีกิจกรรมท่ีทํามาใหกับชาวบาน 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม จัดแสดง นิทรรศการผลงานแนวทางในการจัดพื้นท่ีของชุมชนและวัดท่ี

ไดรวมกันทํากับผูวิจัย  
กิจกรรมท่ี 1- 5 เปนกิจกรรมท่ีเก็บขอมูลในสวนของพื้นท่ีสามัญ ในกิจกรรมท่ี 6 เปนการเก็บขอมูลใน
สวนของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และในกิจกรรมท่ี 8 เปนกิจกรรมแสดงงานท่ีไดเก็บขอมูลต้ังแตกิจกรรมที่ 1 
จนถึงกิจกรรมสุดทายท่ีไดทํากับชุมชน 
 
กระบวนการในการจัดเวที  
1. กอนการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการวางแผนเร่ืองเวลาและวนัในการจัดเวทีพูดคุย 

1.1 นัดหมายเร่ืองเวลากับผูเขารวมกิจกรรม โดยสงเปนเอกสารเชิญในการเขารวมกจิกรรม
พรอมตารางการจัดกิจกรรม  

2. ขั้นเตรียมการ 
2.1 เตรียมคนและบทบาท 
2.2 การเชิญผูเขารวมการประชุม 
2.3 เคร่ืองมือในการบันทึกกระบวนการ 
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2.1 เตรียมคนและบทบาท 
2.1.1 การประชุมกลุมผูทํางานชวยเหลือโครงการ 
2.1.2 ทีมวิจัยแบงหนาท่ีในการทํางานโดยเอาตามความสามารถและความชํานาญ 

- ผูบันทึกการประชุม 
- ผูท่ีทําหนาท่ีบันทึกภาพและวีดีโอ 
- ผูดําเนินรายการ 
- ผูสังเกตการณ 
- ผูทําหนาท่ีลงทะเบียน 

2.2 การเชิญผูเขารวมการประชุม 
2.2.1 สงจดหมายเชิญ 

- แกนนํา หมูบาน  
- ผูนําและคณะทํางานทางศาสนา 
- เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
- กรรมการหมูบาน 
- เจาหนาท่ีวนอุทยานปาไมดอยสุเทพปุย 
- ครูของโรงเรียนในพืน้ท่ี 
- และชาวบานท่ีสนใจเขารับฟงและเขารวมเวที 

*การสงจดหมายเชิญข้ึนอยูกบัแตละกจิกรรม 
2.3 เคร่ืองมือในการบันทึกกระบวนการ  

- การจดบันทึกการประชุม 
- การบันทึกเสียงโดยเคร่ืองบันทึกเสียง 
- การถายวีดีโอ 

 
3. ขั้นดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1. การประชุมทําความเขาใจรวมกับทีมวิจัยและคณะทํางานในพ้ืนท่ี คือกลุมตัวแทนผูนําท่ี
เกี่ยวของกับพื้นท่ีเชน กรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล, ครู, กรรมการวัด, พระ 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 1. เพื่อเปนการทําความเขาใจกับกลุมผูนําในหมูบาน ในวัตถุประสงคของ
งานวิจัยและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน การทํากิจกรรมคร้ังท่ี1. นี้เปนกิจกรรมท่ีชวยทําใหผูนําในชุมชนมี
ความเขาใจในกระบวนการการทําวิจัยและยังเปนประโยชนในการชวยผูวิจัยในการเก็บขอมูลระหวาง
การทําวิจัยอีกดวยและในผลระยะยาวแลวกลุมผูนําในชุมชนยังจะสามารถดําเนินวัตถุประสงคของ
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งานวิจัยท่ีตองการใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ
อยางเหมาะสมไดอยางตอเนื่องอีกดวย 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 1.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการรับรูถึงปญหาของชุมชน 
สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดกระบวนการในการเก็บขอมูลโดยการใชเคร่ืองมือตางๆ ในการเก็บไมเพียงพอตอการเก็บ
ขอมูลใหไดครบถวนจึงจําเปนตองมีการจดบันทึกระหวางการพูดคุยดวย 

ดานกลุมผูนําชุมชนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในพืน้ท่ี 
1.แกนนําไดราบขอมูลของโครงการคือ 

- ไดทราบวัตถุประสงคท่ีมาของโครงการ 
- ไดเขาใจจุดยืนของผูทํางานวจิัยและจุดยืนของงานวิจยัในคร้ังนี้ 
- ไดเขาใจกระบวนการการทํางานของโครงการท่ีจะทํารวมกัน 

งานท่ีตองทําตอเนื่องภายหลังจากกิจกรรม 
 กิจกรรมท่ีตองทําหลังจากกิจกรรมนี้จบลงไปคือ การเร่ิมประชาสัมพันธโครงการใหชาวบาน
รูเกี่ยวกับตัวโครงการ และการหาขอมูลในการทํากิจกรรมตอไปคือกิจกรรม วาดภาพระบายสีของเด็ก
ในชุมชน และกิจกรรมชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1 ขอมูลตางๆ ท่ีจะใหวิทยากรมาบรรยายใหความรู
แกชาวบานและหัวขอในการพูดคุยในเวทีแลกเปล่ียนกับชาวบานเพ่ือประเด็นหัวขอท่ีกระชับชัดเจน
และตรงประเด็นในส่ิงท่ีตองการจะส่ือสารและเก็บขอมูล   
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กิจกรรมท่ี 2. การจัดการประกวดภาพวาดระบายสีของเด็กในชุมชนเร่ือง “ชุมชนและวัดของฉัน”  
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 2. เพื่อเปนการชักจูงความสนใจของชาวบานในชุมชนเขาสูโครงการวิจัย 
โดยมีลูกหลานของคนในชุมชนเปนเหมือนส่ือกลางในการชักจูง 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 2.  

1.เพื่อการมีสวนรวมในการทํางานวิจัยของคนในชุมชน 
สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดคนพบกระบวนการในการเก็บขอมูลเร่ืองของมุมมองของเด็กท่ีมีตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
พื้นท่ีสามัญโดยการใชเคร่ืองมือเปนการวาดภาพระบายสีเปนตัวกลางสะทอนมุมมองและ
ภาพความคิดผานสายตาของเด็กๆ ในชุมชน 

2. ไดกระบวนการเขาสูชุมชนแบบประนีประนอมโดยผานกิจกรรมท่ีรวมทํากับเด็กๆ โดยมี
ผูปกครองใหความสนใจและเร่ิมเขามาใหความสําคัญกับตัวโครงการ 

ดานเด็กๆ และผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรม 
1. เด็กๆ ในชุมชนไดรับความเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี 
2. ผูปกครองของเด็กๆ ในชุมชนมีความภูมิใจในความกลาแสดงออกในตัวลูกหลานที่เขารวม
กิจกรรมและยังชอบใจในกิจกรรมท่ีทีมวิจัยไดจัดข้ึนเพราะในเวลาท่ีจัดกิจกรรมเปนวัน
อาทิตยซ่ึงเด็กๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมจะไมไดเปนภาระในการดูแลของผูปกครองในชวงท่ีทํา
กิจกรรม 

 กิจกรรม/ งานท่ีตองทําตอเนื่องภายหลังจากกิจกรรม 
งานท่ีตองทําหลังจากกิจกรรมนี้คือการจัดกิจกรรม “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1” ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีได
วางแผนเอาไวเพื่อเปนการตอเนื่องจากกิจกรรมวาดภาพระบายสีของเด็กเพื่อเปนการชักนําเขาสู
โครงการ 
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กิจกรรมท่ี 3. การจัดกลุมสัมมนาเร่ือง “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 1” การใหความรูกับชาวบานเร่ือง
พื้นท่ีสาธารณะ, พื้นท่ีสวนตัว, พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ, พื้นท่ีสามัญ นําตัวอยางของพื้นท่ีสาธารณะการจัดพื้นท่ี
สาธารณะแบบตางๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับพื้นท่ีของชุมชนเชนการจัดพื้นท่ีสาธารณะที่ใชคาขาย 
แลวเร่ิมจากการตั้งคําถามวาแลววัดและชุมชนของเรามีปญหาใดท่ีตองการการแกปญหาเพื่อท่ีจะทําให
ชุมชนของเราและวัดของเรานาอยูข้ึน หัวขอหลักในการพูดในกลุมสัมมนาคร้ังนี้คือ1. เร่ืองรูปแบบ
ตัวอยางหมูบานท่ีอยูบริเวณรอบวัดท่ีมี  ความนาอยู  ขอดีขอเสียในการจัดพื้นท่ีแบบตางๆ 2. เร่ือง
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 3. เพื่อเปนการจุดประกายทางดานความคิดของชาวบานในชุมชน 
ทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน หันมามองและช้ีประเด็นตางๆ ท่ีปญหาของชุมชน 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 3.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการคิดทบทวนตนเองสํารวจตนเองและรวมกันสํารวจปญหาพื้นท่ี
ชุมชน 

2. เพื่อการมีสวนรวมในการรับรูถึงปญหาของชุมชน 
สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดใหความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีสาธารณะ, พื้นท่ีสวนตัว การแฝงความหมายของการรับรับผิดชอบ
ตอพื้นท่ีสาธารณะการนําเสนอมุมมองในการใชพื้นท่ีสาธารณะในรูปแบบตางๆ ใหกับ
ชาวบานในชุมชน 

2.ไดมุมมองของชาวบานท่ีมีตอชุมชนของตนเอง 
3. ไดทราบปญหาการใชพืน้ท่ีของชุมชนทางกานกายภาพ 
4. ไดทราบปญหาสังคมของชุมชนในแงมุมตางๆ 

ดานผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
1.ไดรับความรูเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ, พื้นท่ีสวนตัวและไดเห็นถึงรูปแบบการใชพื้นท่ีสาธารณะ
รูปแบบตางๆ 

2. ไดแลกเปล่ียนความคิดเร่ืองการใชพื้นท่ีในชุมชน 
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กิจกรรมท่ี4. การจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ชุมชนรอบวัดนาอยูคร้ังท่ี 2” โดยการนําแบบจําลอง
ของพ้ืนท่ีวัดและพื้นท่ีชุมชนมาเสนอ และแบงกลุมเปน สามกลุม โดยใหแตละกลุมไดมีโอกาสเขามา
ในการจัดพื้นท่ีของตนเอง และใหแตละกลุมนําเสนอขอดีขอเสียในรูปแบบการจัดพื้นท่ีในชุมชนของ
กลุมของตนเอง 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 4. ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 2 นี้มีจุดประสงคหลักในการจัด
คือมีความตองการท่ีจะนําเอาชาวบานในชุมชนมาเร่ิมมองเห็นภาพรวมของพื้นท่ี การพึ่งพาอาศัยกัน
ทางพื้นท่ี สรางการรับรูขอบเขตของพ้ืนที่วัดและพื้นท่ีชุมชนรวมกัน ท่ีสําคัญสรางใหเกิดความสํานึก
ในการมีสวนรวมในการคิดหาแนวทางการจัดพื้นท่ีของชุมชนใหมีความเหมาะสม และสามารถใชเปน
แนวทางปฏิบัติตอพื้นท่ีของชุมชนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันและรวมกันหาแนวทางในการใชพื้นท่ี
ชุมชนในแบบท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 4.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกปญหาของชุมชน 
สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดใหความรูเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนผานตัวอยางการทํางานของชุมชนและ
ทีมวิจัยท่ีไดเขาไปมีสวนรวมซ่ึงกันและกันในการแกปญหาการใชพื้นท่ีของชุมชน 

2. ไดเก็บขอมูลในเร่ืองการรับรูพื้นท่ีของชาวบานท่ีเขารวมเวทีการพูดคุยผานหุนจําลองชุมชน 
3. ไดทราบปญหาของชุมชนในเร่ืองการใชพื้นท่ีของชุมชนเพิ่มเติมจากเวทีการพูดคุยคร้ังท่ีแลว 
4.ไดแลกเปล่ียนแนวความคิดในการแกปญหาของชุมชนกับชาวบาน 
5. ไดรวมกับชุมชนคิดแนวทางการเร่ิมแกปญหาของชุมชนเร่ืองการใชพื้นท่ีของชุมชน 

ดานผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
1. ไดรับความรูเร่ืองการทํางานอยางมีสวนรวมในชุมชนจากตัวอยางงานท่ีวิทยากรนําเสนอ 
2. ไดรับรูขอบเขตของหมูบานและตําแหนงแหงท่ีของตนเองในพื้นท่ีหมูบานผานหุนจําลอง
พื้นท่ีชุมชน 

3.ไดเร่ิมคิดและตระหนักถึงการเร่ิมแกปญหาเร่ืองการใชพื้นท่ีของชุมชน 
งานท่ีตองทําตอเนื่องภายหลังจากกิจกรรม 
กิจกรรมท่ีตองทําหลังจากกิจกรรมนี้จบลงไปคือ การติดตอคณะกรรมการและผูทํางานในพ้ืนท่ีชุมชน
เพื่อเขารวมเวทีการพูดคุยสรุปการจัดเวทีพูดคุยและการจัดกิจกรรมท่ีผานมา 
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กิจกรรมท่ี5. ประชุมกลุมรวมกับทีมวิจัยและคณะทํางานกลุมตัวแทนผูนําท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี 
กรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล, ครู, กรรมการวัด, พระ สรุปผลการทํากิจกรรม ผลการ
วิเคราะหการรับรูพื้นท่ีของชาวบานเกี่ยวกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธและพ้ืนท่ีสามัญ, ความตองการในการใช
พื้นท่ีหมูบานของชาวบาน  
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 5. เพื่อเปนการรวมสรุปผลของการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการใชพื้นท่ี
ของชุมชนกอนท่ีจะนําเสนอแกชาวบานในชุมชน 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 5.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการสรุปปญหาชุมชนของกลุมเจาหนาท่ีท่ีทํางานในพ้ืนที่ชุมชนรวมถึง
การรวมหาแนวทางในการปฏิบัติจริง 

สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดนําเสนอผลการพูดคุยกับชาวบานเร่ืองของปญหาในการใชพื้นท่ีของชุมชนและแนว 
ทางการแกปญหาการใชพื้นท่ีของชุมชน 

2.ไดรวมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองการใชพื้นท่ีของชุมชนปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนว
ทางการแกปญหากับคณะผูทํางานในพื้นท่ีชุมชน 

ดานผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
1. ไดรับทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมท่ีผานมาท่ีผูทําวิจัยไดรวมทํา 
2. ไดรับทราบถึงมุมมองของชาวบานท่ีมีเกี่ยวกับลักษณะการใชพื้นท่ีของชุมชนปญหาท่ีเกิดข้ึน
และแนวทางการแกปญหาท่ีไดผานการรวมคิดของชาวบาน 

งานท่ีตองทําตอเนื่องภายหลังจากกิจกรรม 
กิจกรรมท่ีตองทําหลังจากกิจกรรมนี้จบลงไปคือ การประชาสัมพันธใหชาวบานเขารวมเวทีการพูดคุย
อีกคร้ังเพื่อเปนการกระตุนเตือน การเตรียมตัวนําเสนอผลการพูดคุยโดยการนําเสนอภาพกิจกรรมท่ีได
รวมทํากับชุมชนท่ีผานมาเร่ิมต้ังแตกิจกรรมท่ี1 จนถึงกิจกรรมสุดทาย การทําเอกสารสรุปกิจกรรมเพ่ือ
แจกใหกับชาวบานท่ีเขารวมในเวทีการพูดคุย การเก็บขอมูลในกิจกรรมท่ี 1-5 เปนการเก็บขอมูลใน
สวนของพื้นท่ีสามัญ ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนวาจําเปนตองทําความเขาใจประเด็นในมิติตางๆ ของ
ชุมชนกอนวามีปจจัยอะไรบางท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีสามัญกอนท่ีจะศึกษาในสวนของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
การเก็บขอมูลในกิจกรรมท่ี 6 จะเปนการเก็บขอมูลในสวนของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ในเร่ืองของมุมมอง, 
ความคิด, การใชพื้นท่ี, การปฏิบัติตนของคนในพื้นท่ีท่ีมีตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ รวมถึงมุมมองท่ีคนใน
พื้นท่ีมองคนอ่ืนท่ีเขามาใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
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กิจกรรมท่ี 6. สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ กับคนในพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 6. รูถึงมุมมองของคนในพ้ืนท่ีท่ีมีตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเร่ือง การรับรูขอบเขต
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ, การแสดงออกในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในพ้ืนท่ีและมุมมองของคนในพ้ืนท่ีท่ีมอง
ผูอ่ืนในการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 6.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญของคนใน
ชุมชน 

สถานท่ี  หมูบานดอยสุเทพ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดทราบถึงมุมมองของผูใหสัมภาษณเกีย่วกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในเร่ืองของ 
1.1 ขอมูลพื้นฐานผูท่ีถูกสัมภาษณ 
1.2 การรับรูขอบเขตพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ   
1.3 การแสดงออกในพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของผูถูกสัมภาษณ   
1.4 มุมมองท่ีมองผูอ่ืนในการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
 1.5 ความคาดหวังในการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

คําถามในการสัมภาษณ 
คําถามในกระบวนการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดท่ีไมไดช้ีแนะแนว หรือช้ีนําผูท่ีถูกสัมภาษณให
ตอบ โดยกระบวนการการถามประกอบไปดวยหมวดหมูของคําถามดังนี้ 

1. คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับผูใหขอมูล 
2. คําถามเร่ืองความเขาใจ แนวคิดหรือขอบเขตของพ้ืนท่ีหมูบาน 
3. คําถามเกี่ยวกับความเขาใจ แนวคิดหรือขอบเขตของพ้ืนท่ีวัด 
4. คําถามความตองการและความคาดหวังท่ีมีตอพื้นท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีวัด 
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กิจกรรมท่ี 7. กิจกรรมสรุปผลเวทีกิจกรรมท่ีทํามาใหกับชาวบาน 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 7. กิจกรรมสรุปผลเวทีกิจกรรมท่ีทํามาใหกับชาวบานในคร้ังนี้มี
จุดประสงคเพื่อการประชาสัมพันธใหคนชาวบานในชุมชนท่ีไมไดเขารวมการสัมมนาและการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหไดรับรูขอมูลขาวสารและขอตกลงกันในชุมชนเพื่อยึดถือปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกันกับท่ีไดเสนอแนวทางไวแลวสรุปแนวทางในการจัดการพื้นท่ีของชุมชน 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 7.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการสรุปปญหาชุมชนของกลุมเจาหนาท่ีท่ีทํางานในพ้ืนท่ีชุมชนรวมถึง
การรวมหาแนวทางในการปฏิบัติจริง 

สถานท่ี  ศาลาเอนกประสงคหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1.ไดนําเสนอผลการพูดคุยกับคณะกรรมการและคณะผูทํางานในชุมชนของปญหาในการ ใช
พื้นท่ีของชุมชนและแนวทางการแกปญหาการใชพื้นท่ีของชุมชน 

ดานผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
1.ไดรับทราบถึงมุมมองของคณะกรรมการและคณะผูทํางานในชุมชนท่ีมีเกี่ยวกับลักษณะการ
ใชพื้นท่ีของชุมชนปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกปญหา 

ผูวิจัยไดเลือกชาวบานและคนในพ้ืนท่ีท่ีจะสัมภาษณจากหลายชวงช้ันอายุและหลายลักษณะการใช
พื้นท่ีของชาวบานรวมถึงพระสงฆ, คนท่ีทํางานอยูในวัด แยกไดเปน  

1. ฝายชาวบานในชุมชนประกอบดวย เด็กในชุมชน  5 คนและชาวบานในชุมชน 5 คน 
2. ฝายวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารประกอบดวย พระ 2 รูป, กรรมการวัด 1 คนและเณร 3 
รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
43 

กิจกรรมท่ี 8. กิจกรรมคืนขอมูลใหกับชุมชน 
วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ี 8. คืนขอมูลใหกับชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองงานวิจัยท่ีไดเก็บขอมูลกับชุชนมา
ต้ังแตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทาย นําเสนอแนวทางการใชพื้นท่ีของชุมชนในรูปแบบ
ของภาพสามมิติรวมถึงใชกระบวนการคืนขอมูลสูชุมชนในคร้ังนี้เปนเคร่ืองมือในการรับสะทอนผล
การทํางานท่ีผานมาจากชาวบานในชุมชนอีกดวย 
 
 
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี 8.  

1. เพื่อการมีสวนรวมในการรับรูแนวทางการแกปญหาพื้นท่ีชุมชน 
สถานท่ี  หมูบานดอยสุเทพ 
กลุมเปาหมายที่จะทําการสัมภาษณ 

1. เจาอาวาส  1 รูป 
2. พระ    3 รูป 
3. เณร    3 รูป 
4. แมชี   2 รูป 
5. เจาหนาท่ีวัด  3 คน 
6. ชาวบานในพืน้ท่ี  5 คน 
7. เด็กๆในชุมชน  5 คน 
หมายเหตุ   ดูรายละเอียดในภาคผนวก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
ดานทีมวิจัย 

1. ไดคืนขอมูลท่ีเปนประโยชนใหกับชุมชนเพื่อใชเปนแนวทางในกาจัดพืน้ท่ีของชุมชนตอไป 
2. ไดตรวจสอบกระบวนการทํางานวิจยัจากเสียงสะทอนของชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรม 

ดานผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
1. ไดรับผลการวจิัยและแนวทางในการจดัพื้นท่ีของชุมชนท่ีไดรวมกนัทํากิจกรรมท่ีผานมา 
2. ไดแสดงความคิดเห็นตอลักษณะการทํางานวิจยัท่ีผานมาวาเหมาะสมหรอืไมอยางไร 
3. ไดแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีของหมูบานจากผลการจัดเวทีพูดคุยในกระบวนการเก็บขอมูล
วิจัยอยางมีสวนรวมของชาวบาน 
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การออกแบบกระบวนการการอธิบายงานวิจัย (การแบงบทในเลมวิจัย) 
เนื่องจากขอมูลในงานวิจัยดังท่ีไดกลาวไปแลววามีความซับซอนของขอมูลท่ีเกี่ยวพันกันเปนอยางมาก 
ในการออกแบบโครงสรางของบทท่ี 4 เร่ืองพื้นท่ีสามัญ และบทท่ี 5 พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ดังท่ีจะปรากฏใน
ตอไปนั้นจะเปนการอธิบายผลของขอมูลผานทางพื้นท่ีเปนหลักวามีใครท่ีใชพื้นท่ีท้ังสองบางและมี
การใชพื้นท่ีและการใหความหมายของพื้นท่ีอยางไรรวมถึงจะสามารถอธิบายถึงความหมายท่ีซอนอยู
บนพื้นท่ีผานตัวผูใชพื้นท่ีไดอีกดวย ในการเลือกท่ีจะอธิบายพ้ืนท่ีสามัญกอนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นไมได
เปนการแบงแยกการอธิบายทั้งสองพื้นท่ีนี้ออกจากกันแตอยางใดเพราะในการเก็บขอมูลของแตละ
พื้นท่ีนั้นผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลสะทอนและใหขอมูลของอีกฝงหนึ่งไปดวยในทีเดียวกันในการอธิบาย
ลักษณะน้ีจึงเปนการงายท่ีจะทําความเขาใจในพื้นท่ีแตละสวน กอนท่ีจะรวบรวมความเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงของท้ังสองพื้นท่ีไปอธิบายในบทวิเคราะหสังเคราะหและเสนอแนะตอไป 
 
ขั้นการวิเคราะหและขอมูล 
เนื่องจากขอมูลท่ีท่ีจะไดรับมีอยูสองสวนหลักคือขอมูลทางดานพื้นท่ีสามัญและขอมูลของทางดาน
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ในท้ังสองสวนของขอมูลประกอบไปดวยขอมูลท่ีเปนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชน เอกสาร, ภาพถาย, แผนท่ี, สถิติ สวนท่ีสองเปนขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในเวที
การมีสวนรวมของชุมชนและขอมูลจากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับคนในพ้ืนท่ี ในขอมูลสวน
แรกท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจะเอาไปเปนขอมูลสวนประกอบรวมในการวิเคราะหขอมูลทางดาน
กายภาพของพ้ืนท่ี ขอมูลสวนท่ีสองเปนขอมูลท่ีเปนความเห็นของคนในชุมชนท่ีรวมกันแสดงความ
คิดเห็นในหัวขอตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลนั้นผูวิจัยจะใชการวิเคราะหขอมูลโดยกระบวนการ 
Content Analysis โดยแบงกลุมหัวขอการวิเคราะหเปน 3 กลุมหัวขอดังนี้ 
 
1. การวิเคราะหกลุมขอมูลพื้นท่ีสามัญ 

• การใชพื้นท่ี ของพื้นท่ีสามัญ 

• การใหความหมายและการใชพื้นท่ีสามัญ 

• ปญหาการใชพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสามัญ 

• ลักษณะของโครงสรางและความสัมพันธของพื้นท่ีสามัญท่ีมีตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
2. การวิเคราะหกลุมขอมูลพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

• การใชพื้นท่ี ของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

• การใหความหมายและการใชพื้นท่ีพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

• ปญหาการใชพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
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• ลักษณะของโครงสรางและความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีตอพื้นท่ีสามัญ 
3. การวิเคราะหปจจัยท่ีกอใหเกิดการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 
 
วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูล 

• เพื่อเห็นถึงลักษณะการใชพื้นท่ีของชุมชน 

• เพื่อศึกษาความหมายและความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ พื้นท่ีสามัญ  

• เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
พื้นท่ีสามัญ 

• เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดการพื้นท่ีชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวม เนนหลักของการ
อยูรวมกันระหวางชุมชนและวัด 
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงโครงสรางกระบวนการทํางานของโครงการวิจัย 


