
บทที่ 3 
วิธีวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ 1) คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปล่ียนแปลง   
การจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหารลานนา 2) หาแนวทางในการจัดการ
พ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   
ของจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนการคนหาขอมูลเชิงลึกดานปรากฏการณของสังคม เปนงานวิจัย         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการคนควาขอมูลภาคเอกสาร (Documentary Research) 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 
Observation) เปนหลักในการเก็บขอมูล มีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้
 
3.1 การออกแบบวิธีการศึกษา 
 การออกแบบวิธีการศึกษาไดสรางคําถามวิจัยยอยขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการคนหา
คําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
จุดประสงคขอท่ี 1. คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีสงผล

กระทบตอพ้ืนทีใ่นวิหารลานนา มีคําถามวิจัยดังนี ้
1.1) การจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น       

ในปจจุบันเปนอยางไร 
1.2) เวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น               

ในปจจุบันเปนอยางไร 
1.3) การจัดวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปล่ียนแปลง    

ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเปนอยางไร 
1.4) สาเหตุและปจจัยอะไรที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ          

จุดประสงคขอท่ี 2. หาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาใหเหมาะสม     
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม มีคําถามวิจัยดังนี้ 
2.1) การเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีเกิดขึ้นสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหาร     

และแนวคิดดั้งเดิมอยางไร 
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2.2) การจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม     
และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ 3-1 คําถามการวิจัยจากจุดประสงค 
 

3.2 การเกบ็ขอมูล 
 การเก็บขอมูลแบงตามคําถามวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี 1. ใชการเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
(Documentary Research) และการเก็บขอมูลภาคสนาม (Fields Research) รวมกันดังนี้  
คําถามวิจัย 1.1 
 - การจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น            

ในปจจุบันเปนอยางไร  
มีวิธดีําเนินการคือ 

- การเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
เนื่องจากการจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต     

ท่ีผานมาเปนเวลานาน การคนหาจุดเริ่มตนและสาเหตุปจจัยจึงใชการคนควาจากเอกสารตางๆ 
งานวิจัย หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสาร บทความ ภาพถาย รูปภาพ แผนที่ และการคนควาจาก Internet    
ท่ีมีการบันทึกเรื่องราวเหลานั้นไว โดยเนนเก็บขอมูลในสวนที่คาดวาจะเกี่ยวของคือ 
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- ขอมูลท่ัวไปของวิหารลานนา เปนการเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิหาร
ลานนาในจังหวัดเชียงใหม ในดานประวัติความเปนมา แนวคิด คติความเชื่อ รูปแบบดั้งเดิม            
ในการจัดพ้ืนที่ใชสอย  

- ขอมูลประวัติศาสตรดานตางๆของจังหวัดเชียงใหม เชน ดานการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นตลอดจนปญหาดานตางๆ           
ของจังหวัดเชียงใหม ท่ีคาดวาจะสงผลถึงวัด วิหารลานนา และการจัดพ้ืนที่ใชสอย 

- เรียบเรียงขอมูลท่ีไดตามปท่ีเกิดเหตุการณกอน หลัง 
- การสัมภาษณเชิงลึก  

 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อชวยคนหาคําตอบเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอง   
จากขอมูลภาคเอกสารในเรื่องรูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอยแบบดั้งเดิม สาเหตุและปจจัยท่ีกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลง  โดยการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีเลือกผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และวิธีการ Snowball Sampling ไดแกการเลือกสัมภาษณผูท่ีไดรับการยอมรับวามีความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ผูมีความรูดานพุทธศาสนาและศาสนพิธีในจังหวัดเชียงใหม 
โดยแบงเปนผูรูฝายพระสงฆ และผูรูฝายฆราวาส ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview)  
-  การสํารวจ 

 เมื่อไดขอมูลจากภาคเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกถึงรูปแบบดั้งเดิม การเปล่ียนแปลง
ตางๆแลว จึงเปนการลงพื้นที่สํารวจวิหารในกลุมตัวอยางที่เลือกไว โดยเนนการหาขอมูลตามคําถาม
วิจัยเรื่องรูปแบบพื้นที่ใชสอยในปจจุบันเปนอยางไร เพื่อนํามาใชเปรียบเทียบและหาขอแตกตาง  
จากแบบแผนดั้งเดิม โดยการสํารวจและเก็บขอมูลมีวิธีการดังนี ้

- การรังวัดพ้ืนที่ภายในวิหารตัวอยางทั้ง 9 แหง นํามาเขียนแบบดวยโปรแกรม autocad     
ใหไดขนาดระยะที่ถูกตอง เพื่อนําแผนผังไปใชในการระบุตําแหนงการใชพ้ืนที่ในขั้นตอน
การสังเกตตอไป 
- ถายภาพภายในวิหารโดยกําหนดมุมมองตําแหนงในการถายแตละวิหารใหเหมือนกัน     
เพื่อใชในการเปรียบเทียบการใชพ้ืนที่ของแตละวิหาร 

- การสัมภาษณเจาอาวาส หรือผูดูแลแตละวิหารในเรื่องการจัดพ้ืนที่ใชสอยในปจจุบัน 
- การสังเกต 

 เมื่อไดขอมูลจากภาคเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจแลว  จึงลงพื้นที่สังเกต         
การใชพ้ืนที่ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) ในการเก็บ
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ขอมูล โดยกําหนดชวงวันในการสังเกตไว 3 ประเภทไดแก วันปกติ วันพระ วันสําคัญทางศาสนา 
โดยการสังเกตจะทําพรอมกับจดบันทึกขอมูลการใชพ้ืนที่ของกลุมคนตางๆลงในแผนผังวิหาร 
คําถามวิจัย 1.2 
 - เวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

เปนอยางไร  
มีวิธีดําเนินการคือ 

- การเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
ใชการคนควาจากเอกสารตางๆ งานวิจัย หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสาร บทความ ภาพถาย 

รูปภาพ แผนท่ี และการคนควาจาก Internet    ท่ีมีการบันทึกเรื่องราวเหลานั้นไว โดยเนนเก็บขอมูล
ในสวนที่คาดวาจะเกี่ยวของคือ 

- ขอมูลท่ัวไปของวิหารลานนา เปนการเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิหาร
ลานนาในจังหวัดเชียงใหม เวลาการใชงานวิหารในอดีต 

- ขอมูลประวัติศาสตรดานตางๆของจังหวัดเชียงใหม เชน ดานการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นตลอดจนปญหาดานตางๆ           
ของจังหวัดเชียงใหม ท่ีคาดวาจะสงผลถึงวัด วิหารลานนา และเวลาการใชงานวิหาร 

- เรียบเรียงขอมูลท่ีไดตามปท่ีเกิดเหตุการณกอน หลัง 
- การสัมภาษณเชิงลึก  

 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อชวยคนหาคําตอบเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอง   
จากขอมูลภาคเอกสารในเรื่องเวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิม สาเหตุและปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง โดยการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีเลือกผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และวิธีการ Snowball Sampling ไดแกการเลือกสัมภาษณผูท่ีไดรับการยอมรับวามีความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ผูมีความรูดานพุทธศาสนาและศาสนพิธีในจังหวัดเชียงใหม        
โดยแบงเปนผูรูฝายพระสงฆ และผูรูฝายฆราวาส ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview)  
-  การสํารวจ 

 เมื่อไดขอมูลจากภาคเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกถึงรูปแบบดั้งเดิม การเปล่ียนแปลง
ตางๆแลว จึงเปนการลงพื้นที่สํารวจวิหารในกลุมตัวอยางที่เลือกไว โดยเนนการหาขอมูลตามคําถาม
วิจัยเรื่องเวลาการใชงานวิหารในปจจุบันเปนอยางไร เพื่อนํามาใชเปรียบเทียบและหาขอแตกตาง  
จากแบบแผนดั้งเดิม โดยการสํารวจและเก็บขอมูลมีวิธีการดังนี ้

- การสัมภาษณเจาอาวาส หรือผูดูแลแตละวิหารในเรื่องเวลาการใชงานวิหารในปจจุบัน 
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- การสังเกต 
 เมือ่ไดขอมูลจากภาคเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก จึงลงพื้นที่สังเกตเวลาการใชงานวิหาร  
ในปจจุบัน โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) ในการเก็บขอมูล              
โดยกําหนดชวงวันในการสังเกตไว 3 ประเภทไดแก วันปกติ วันพระ วันสําคัญทางศาสนา           
การสังเกตจะทําพรอมกับจดบันทึกขอมูลการใชงานวิหารในแตละประเภท โดยแบงชวงเวลาเปน 
24 ช่ัวโมง เมื่อท่ีมีการเขาไปใชงานในวิหารจะบันทึกเวลาการเขาใชพรอมทั้งกิจกรรมที่ทํา 
คําถามวิจัย 1.3 
 - การจัดวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปลี่ยนแปลง      

ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเปนอยางไร  
มีวิธีดําเนินการคือ 

- การเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
การคนหาจุดเริ่มตนและสาเหตุปจจัยของการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหาร    

แบบดั้งเดิมใชการคนควาจากเอกสารตางๆ งานวิจัย หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสาร บทความ ภาพถาย 
รูปภาพ แผนท่ี และการคนควาจาก Internet ท่ีมีการบันทึกเรื่องราวเหลานั้นไว โดยเนนเก็บขอมูล   
ในสวนที่คาดวาจะเกี่ยวของคือ 

- ขอมูลท่ัวไปของวิหารลานนา เปนการเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิหาร
ลานนาในจังหวัดเชียงใหม ในดานประวัติความเปนมา แนวคิด คติความเชื่อ รูปแบบดั้งเดิม            
ในการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆ 

- ขอมูลประวัติศาสตรดานตางๆของจังหวัดเชียงใหม เชน ดานการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ท่ีคาดวาจะสงผลถึงวัด วิหารลานนา     
และการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหาร 

- เรียบเรียงขอมูลท่ีไดตามปท่ีเกิดเหตุการณกอน หลัง 
- การสัมภาษณเชิงลึก  

 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อชวยคนหาคําตอบเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอง   
จากขอมูลภาคเอกสารในเรื่องรูปแบบการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหารแบบดั้งเดิม     
สาเหตุและปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีเลือกผูใหสัมภาษณ   
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการ Snowball Sampling ไดแกการเลือกสัมภาษณผูท่ี
ไดรับการยอมรับวามีความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ผูมีความรูดานพุทธศาสนา     
และศาสนพิธีในจังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปนผูรูฝายพระสงฆ และผูรูฝายฆราวาส ใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interview)  
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-  การสํารวจ 
 เมื่อไดขอมูลจากภาคเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกถึงรูปแบบดั้งเดิม การเปล่ียนแปลง
ตางๆแลว จึงเปนการลงพื้นที่สํารวจวิหารในกลุมตัวอยางที่เลือกไว โดยเนนการหาขอมูลตามคําถาม
วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหารในปจจุบันเปนอยางไร เพื่อนํามาใช
เปรียบเทียบและหาขอแตกตางจากแบบแผนดั้งเดิม โดยการสํารวจและเก็บขอมูลมีวิธีการดังนี ้

- การรังวัดพ้ืนที่ภายในวิหารตัวอยางทั้ง 9 แหง เพื่อใชกําหนดตําแหนงของวัตถุส่ิงของ 
- ถายภาพภายในวิหารโดยกําหนดมุมมองตําแหนงในการถายแตละวิหารใหเหมือนกัน     
เพื่อใชในการเปรียบเทียบตําแหนงของวัตถุส่ิงของ 

- การสัมภาษณเจาอาวาส หรือผูดูแลแตละวิหารในเรื่องท่ีมา เหตุผลในการจัดวางศาสนวัตถุ
และวัตถุส่ิงของตางๆในวิหารในปจจุบัน 

- การสังเกต 
ลงพ้ืนที่สังเกตการจัดศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

(Non-participant Observation) ในการเก็บขอมูล โดยกําหนดชวงวันในการสังเกตไว 3 ประเภท
ไดแก วันปกติ วันพระ วันสําคัญทางศาสนาหรือวันที่มีเทศกาล โดยการสังเกตจะทําพรอมกับ        
จดบันทึกขอมูล การใชศาสนวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหาร 
คําถามวิจัย 1.4 
 - มีสาเหตุและปจจัยอะไรที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ      
มีวิธีดําเนินการคือ 

- การเก็บขอมูลภาคเอกสาร 
 - คนควาขอมูลประวัติศาสตรดานตางๆของจังหวัดเชียงใหม เชน ดานการเมือง             
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ท่ีคาดวาจะเปนสาเหตุ
และปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาจากเอกสารตางๆ 
งานวิจัย หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสาร บทความ ภาพถาย รูปภาพ แผนที่ และการคนควาจาก Internet    
ท่ีมีการบันทึกเรื่องราวเหลานั้นไว 

- เรียบเรียงขอมูลท่ีไดตามปท่ีเกิดเหตุการณกอน หลัง 
- การสัมภาษณเชิงลึก  

 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อชวยคนหาคําตอบเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอง   
จากขอมูลภาคเอกสารในเรื่องสาเหตุและปจจัยอะไรที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอย
และวัตถุ โดยการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีเลือกผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
และวิ ธีการ  Snowball Sampling ไดแกการเลือกสัมภาษณผู ท่ีไดรับการยอมรับวามีความรู             
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ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ผูมีความรูดานพุทธศาสนาและศาสนพิธีในจังหวัดเชียงใหม 
โดยแบงเปนผูรูฝายพระสงฆ และผูรูฝายฆราวาส ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview)  
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามที่ไดมาวิเคราะหแยกเปน 3 สวนตามคําถามวิจัยไดแก   
เรื่อง การจัดพ้ืนที่ใชสอย เวลาการใชงานวิหาร การจัดวัตถุในวิหาร แยกวิเคราะหแตละสวนดังนี ้

- การจัดพืน้ที่ใชสอย 
- นําขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามมาสรุปถึงรูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอยแบบดั้งเดิม 
- นําขอมูลการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอย มาเรียบเรียงเหตุการณและสาเหตุตามลําดับ

กอน หลัง และบันทึกพื้นที่ท่ีเปล่ียนแปลงลงในแผนผังวิหาร 
- วิเคราะหถึงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยรวมกับประวัติศาสตร   

ของจังหวัดเชียงใหมและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
- สรุปผลรวมการเปล่ียนแปลงการจัด พ้ืนที่ ใชสอยที่ เชื่ อมโยงกับเหตุการณ                       

ทางประวัติศาสตรชวงท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม โดยการแยกชวงเวลาที่เกิดการเปล่ียนแปลง 
เชน ชวงปไหนเปล่ียนแปลงมากหรือนอย ชาหรือเร็ว 

- สรุปผลโดยแยกสาเหตุปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง เชน สาเหตุปจจัยใดที่สงผล     
ตอการเปล่ียนแปลงมากหรือนอยท่ีสุด 

- สรุปผลการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยท่ีสงผลตอวิหารกลุมตัวอยาง เชน วิหารใด     
มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุดหรือนอยท่ีสุด 

- เวลาการใชงานวิหาร 
- นําขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามมาสรุปถึงเวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิม 
- นําขอมูลการเปล่ียนแปลงเวลาการใชงานวิหาร มาเรียบเรียงเหตุการณและสาเหตุ

ตามลําดับกอน หลัง 
- วิเคราะหถึงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเวลาการใชงานวิหารรวมกับประวัติศาสตร   

ของจังหวัดเชียงใหมและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
- สรุปผลรวมการเปล่ียนแปลงเวลาการใชงานวิหารที่ เชื่อมโยงกับเหตุการณ                       

ทางประวัติศาสตรชวงท่ีสําคัญของจงัหวัดเชียงใหม 
- สรุปผลโดยแยกสาเหตุปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง เชน สาเหตุปจจัยใดที่สงผล     

ตอการเปล่ียนแปลงมากหรือนอยท่ีสุด 
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- สรุปผลการเปลี่ยนแปลงเวลาการใชงานวิหารท่ีสงผลตอวิหารกลุมตัวอยาง เชน วิหารใด     
มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุดหรือนอยท่ีสุด 

- การจัดวัตถุในวิหาร 
- นําขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามมาสรุปถึงรูปแบบการจัดวัตถุในวิหารแบบดั้งเดิม 
- นําขอมูลการเปล่ียนแปลงการจัดวัตถุในวิหาร มาเรียบเรียงเหตุการณและสาเหตุตามลําดับ

กอน หลัง และบันทึกพื้นที่ท่ีเปล่ียนแปลงลงในแผนผังวิหาร 
- วิเคราะหถึงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถุในวิหาร รวมกับประวัติศาสตร   

ของจังหวัดเชียงใหมและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
- สรุปผลรวมการเปล่ียนแปลงการจัดวัตถุในวิหาร  ท่ี เชื่อมโยงกับเหตุการณ                       

ทางประวัติศาสตรชวงท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม โดยการแยกชวงเวลาที่เกิดการเปล่ียนแปลง 
เชน ชวงปไหนเปล่ียนแปลงมากหรือนอย ชาหรือเร็ว 

- สรุปผลโดยแยกสาเหตุปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง เชน สาเหตุปจจัยใดที่สงผล     
ตอการเปล่ียนแปลงมากหรือนอยท่ีสุด 

- สรุปผลการเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถุในวิหารท่ีสงผลตอวิหารกลุมตัวอยาง เชน วิหารใด     
มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุดหรือนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 3-2 กระบวนการวิเคราะหขอมูล 

 
 



 27

3.4 การสังเคราะหขอมูล 
- นําขอมูลสรุปสาเหตุปจจัยการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุมาสังเคราะห

รวมกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อคนหาผลกระทบตอพ้ืนทีใ่นวิหารลานนา 
- นําขอสรุปท่ีไดจากการสังเคราะหท้ังหมดนําเสนอตอผูมีสวนเกี่ยวของ นักวิชาการ 

พระสงฆ กรมศิลปากร ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรอบรูในดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสถาปตยกรรม
ลานนา เพื่อหาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารท่ีเหมาะสมตอสภาพสังคม            
และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3-3 กระบวนการสังเคราะหขอมูล 
 

ดวยวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1. ท่ีมุงเนนการคนหาคําตอบปรากฏการณความเปล่ียนแปลง
การจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรม วิธีวิจัยจึงเนนการคนหาคําตอบทั้งภาคเอกสารและภาคสนามไปพรอมกัน               
ในลักษณะการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรเพ่ือคนหาความสัมพันธเชื่อมโยงกับปจจุบัน     
และดวยความสําคัญของงานวิจัย ท่ี มุง เนนการอนุรักษในเชิงศิลปกรรม  สถาปตยกรรม                  
ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2. วิธีวิจัยการวิเคราะหและสังเคราะหจึงเนนการเปรียบเทียบ   
ระหวางรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบปจจุบัน โดยใชทฤษฎีแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบ สามารถแสดงภาพรวมวิธีวิจัยท้ังหมดไดดังนี ้
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แผนภูมิ 3-4 ภาพรวมกระบวนการวิจัย 

 
 


