
 

 

บทที ่4 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 

ระเบียบวิธีวิจัยของงานศึกษาคร้ังน้ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการเก็บข้อมูลจากหลาย
แหล่งขอ้มูลดว้ยกนัเพื่อให้ไดท้ราบถึง ก าเนิด พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงของบา้นดง ซ่ึงยงัไม่
พบว่ามีงานศึกษาวิจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นดงท่ีมีรูปแบบการวิจยัในลกัษณะน้ี การรวบรวมขอ้มูล
ดา้นประวติัศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานความถูกตอ้งผา่นกระบวนการท่ีได้
มีผูว้ิเคราะห์ วิจัย ศึกษามาแล้วทั้ งส้ินประกอบกับข้อมูลด้านการส ารวจ สังเกต บันทึกข้อมูล
ภาคสนามทางดา้นสภาพแวดลอ้มของชุมชน น ามาคดักรองเรียบเรียงเพื่อสร้างเป็นกระบวนการวิจยั 
และสร้างกรอบการศึกษา ดา้นการจดัรูปท่ีวา่ง ดา้นการจดัองคป์ระกอบทางกายภาพ และการจดัการ
ชุมชนไดด้งัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
4.1 การออกแบบวธีิการศึกษา 

การออกแบบการศึกษาไดพ้ิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็นหลกั เพื่อสร้างค าถาม
งานวิจยัจากวตัถุประสงค์ โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาน้ีไดแ้ก่  1) เพื่อศึกษาลกัษณะการจดัวาง
องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน สถาปัตยกรรมและ องค์ประกอบภายในพื้นท่ีของหมู่บา้น
ชาวลัวะ บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  2) เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการก าเนิด 
พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงของการจดัรูปท่ีว่างในหมู่บา้นชาวลวัะ และอธิบายสาเหตุ ปัจจยั 
และอิทธิพลท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันา และการเปล่ียนแปลงของการจดัรูปท่ีว่างของ
องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และภูมิทศัน์วฒันธรรมของชาวลวัะ  

จากวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาท่ีต้องการศึกษาเ ก่ียวกับลักษณะการจัดวาง
องคป์ระกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานและ ลกัษณะการจดั
ผงัหมู่บา้น จึงได้สร้างเป็นค าถามวิจยัว่า การจดัรูปท่ีว่างของชุมชนและ เรือนพกัอาศยัส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนและ มีอิทธิพลต่อรูปแบบการด ารงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวฒันธรรมอยา่งไรรวมถึงสาเหตุ ปัจจยั และอิทธิพลท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันา และ
การเปล่ียนแปลงการจดัองค์ประกอบทางกายภาพ และภูมิทศัน์วฒันธรรมของชาวลวัะ บา้นดง ต .
หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน โดยสรุปค าถามยอ่ยงานวจิยัไดด้งัน้ีคือ 

1 รูปแบบการด ารงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อการจดัรูปท่ี
วา่งของชุมชน และเรือนพกัอาศยั ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
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2) สาเหตุ และปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของบา้นดง 
3) ขอ้เสนอแนะต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ของชุมชนบา้นดง 
 

4.2 กรอบการวจัิย และขั้นตอนการวจัิย 
จากค าถามงานวิจยัดงักล่าวไดส้ร้างกระบวนการศึกษาตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มูลทางดา้น

เอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และการส ารวจผงัสภาพแวดลอ้มชุมชนบา้นดงจากแผนท่ีภาพถ่ายทาง
อากาศ ในเบ้ืองตน้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และส ารวจภาคสนามพบวา่บา้นดงมีประชากรรวม
ทั้งส้ิน 922 คน 182 หลงัคาเรือน โดยฐานขอ้มูลงานวิจยัน้ีไดใ้ชฐ้านขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการแบ่งพื้นท่ี
การตั้งถ่ินฐาน และการขยายตวัของชุมชนออกเป็น 3 กลุ่ม จากการสังเกตพื้นท่ีการขยายตวัของ
หมู่บา้นมีสภาพภูมิประเทศท่ีแบ่งออกอยา่งชดัเจนจากระดบัความสูงน ้ าทะเล และล าธาร ทางสัญจร
ทั้งจากอดีต และปัจจุบนัรวมถึงส่ิงปลูกสร้างทางสาธารณูปโภคในปัจจุบนัของหน่วยงานราชการอีก
ทั้งการขยายตวัของประชากรบา้นดงความตอ้งการใช้พื้นท่ีทางดา้นท่ีพกัอาศยั พื้นท่ีท าการเกษตร
พื้นท่ีประกอบพิธีกรรม หรือกิจกรรมส่วนรวมในระดบัชุมชน 

 

             
แผนภูมิ 4-1  กรอบงานวจิยั 
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ค าถามวิจัย 1) วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อการจดัรูปท่ีว่างของ
ชุมชน และเรือนพกัอาศยั ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
วธีิด าเนินการ 

-การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร ใช้การค้นควา้จากเอกสารต่างๆ งานวิจยั หนังสือ ส่ิงพิมพ ์
วารสาร บทความ ภาพถ่าย รูปภาพ แผนท่ี และการค้นควา้จากส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ท่ีมีการบนัทึก
ขอ้มูลเอาไวโ้ดยเนน้เก็บขอ้มูลในส่วนท่ีคาดว่าจะเก่ียวขอ้งคือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ชาวลวัะในประเทศไทย วิถีชีวิตชาติพนัธ์ุ ประเพณีวฒันธรรม การตั้งถ่ินฐาน และสถาปัตยกรรม 
เรียบเรียงข้อมูลล าดับเหตุการณ์ของแต่ละช่วงข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลด้านประชากรรวบรวมจาก
สถาบันวิจัยชาวเขา และหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของต าบลห้วยห้อม รวมทั้ งสถิติจ านวน
ประชากรแบ่งตามเพศ อายุ ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยห้อมไดร้วบรวมเป็นเอกสาร และ
เผยแพร่ในส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ดา้นชาติพนัธ์ุไดมี้เอกสารท่ีสามารถคน้ควา้จากห้องสมุดพิพิธภณัฑ์
ชาวเขาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่บอกถึงเร่ืองราววิถีชีวิตของชาวลวัะในบริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยโดยพบมากในจังหวดัเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนผนวกกับข้อมูลท่ีบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานของชาวลวัะ การต่อสู้ ความเช่ือเร่ืองเสาอินทขิล
ในสมยัสร้างเมืองเชียงใหม่ท่ีวดัเจดียห์ลวง และคน้พบเอกสารจากชาวต่างชาติถูกจดัเก็บไวท่ี้สยาม
สมาคมรวบรวมภาพถ่ายบนัทึกเร่ืองราวของชาวลัวะทุกๆด้านไวอ้ย่างดี ส่วนด้านเอกสารทาง
สถาปัตยกรรม มีการศึกษาจากนกัวิชาการดา้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ท่ีปรากฏเป็นเอกสารชัดเจน 
และใกล้เคียงกับพื้นท่ีมากท่ีสุดคือบริเวณบา้นละอูบท่ีห่างจากบา้นดงเพียง 2 กม.มีการบนัทึก
รูปแบบของผงั แนวคิดการจัดผงั ลักษณะสถาปัตยกรรมทั้งน้ีเอกสารต่างๆได้รวบรวมตลอด
ระยะเวลาก่อนการวจิยั มาจ านวนหน่ึงก่อนจะน ามาคดักรองจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ 
 -  การสัมภาษณ์ การพูดคุยสอบถามกบัผูสู้งอายุในชุมชน ผูร้วบรวมขอ้มูลในหมู่บา้นและ
ผูน้ าชุมชนถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บา้น และประเพณีความเช่ือต่างๆ การใชพ้ื้นท่ีของ
ชาวลวัะในการประกอบพิธีกรรมความเช่ือ และการด ารงชีพเกษตรกรรม ในส่วนของรายละเอียด
ประกอบการส ารวจในแต่ละหลงัคาเรือนใช้ชุดแบบสอบถาม จ านวน 140 ชุดทุกหลงัคาเรือนใน
กลุ่มท่ี 1 ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ เพศ อายุ ชาติพนัธ์ุ บา้นพกัอาศยั เป็นตน้โดยแบบสัมภาษณ์ท่ี
จดัท าเป็นการสัมภาษณ์แบบถามตอบดว้ยลกัษณะค าถามปลายปิดเป็นส่วนใหญ่ด้วย บางคร้ังเกิด
ปัญหาดา้นการส่ือสารท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สามารถส่ือสารในภาษาไทยไดจ้  าเป็นท่ีจะตอ้งสอบถามผ่าน
เพื่อนบา้น หรือผูอ้ยูอ่าศยัในละแวกใกลเ้คียง และน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาจดัเป็นหมวดหมู่ดา้น
ระยะเวลาในการสร้างบา้น การต่อเติม การนบัถือศาสนา ขอบเขตท่ีดิน เครือญาติเพื่อท่ีจะสามารถ
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น ามาประกอบการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีว่างในระดบัชุมชน กลุ่มเรือน ผงับริเวณ 
และพื้นท่ีใชส้อยของบา้นพกัอาศยั 
 - การส ารวจ เบ้ืองต้นศึกษาจากแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบกับการส ารวจ
สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านทั้งหมด โดยท าการตรวจเช็คเส้นทางสัญจรต่างๆ ทั้งของเดิม และ
สร้างใหม่เพื่อสร้างผงัสภาพแวดลอ้มหมู่บา้นใหเ้ทียบเท่า และใกลเ้คียงปัจจุบนัอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด 
ก่อนท่ีจะมาส ารวจแบบลงรายละเอียดในกลุ่มท่ี 1 อีก 140 หลงัคาเรือนพร้อมกบัถ่ายภาพประกอบ
งานวิจยั โดยในส่วนน้ีได้ใช้แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศจากภาควิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซ่ึงเป็น
ภาพถ่ายของบา้นดงในปี พ.ศ. 2545 ร่วมกบัแผนท่ีของเวบ็ไซด์กูเกิลเอิรธ์ ท่ีเป็นแผนท่ีเม่ือปี พ.ศ. 
2548 น ามาเขียนข้ึนดว้ยโปรแกรมออโตแคด(Autocad) แลว้น าไปเป็นตน้แบบของผงัท่ีจะพฒันาให้
ตรงกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัต่อไป 
                 -การรังวัด เน่ืองดว้ยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดลอ้มของบา้นดงเป็นพื้นท่ีราบเชิง
เขาท่ีมีระดบับา้นเรือนลดหลัน่กนัลงมาตามแนวของชั้นดินการวดัใช้วิธีการตรวจเช็คเปรียบเทียบ
ระยะเสาเรือนมาเป็นจุดอา้งอิงโดยรังวดัในทุกเรือนบริเวณพื้นท่ีดั้ งเดิมท่ีได้เลือกเป็นพื้นท่ีศึกษา
เส้นทางหลกัประเภทถนนใช้สายวดัมาเช็คระยะความกวา้งส่วนด้านยาวเช็คระยะประกอบกับ
ภาพถ่ายทางอากาศของกเูกิลเอริธ์อีกคร้ังเพื่อความแม่นย  า และสร้างเป็นแผนผงัโดยแบ่งผงัออกตาม
หมวดหมู่ท่ีท  าการวิจยัเช่น ผงัหมู่บา้นใน 4 ช่วงเวลา ผงัศาสนาความเช่ือ ผงัพื้นท่ีใชส้อย เป็นตน้ท า
การเช็คทิศทางของบา้นพกัอาศยั ระดบัความสูงของพื้นท่ี แนวร้ัวอาณาบริเวณโดยรอบน ามาพฒันา
ผงัใหท้นัเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
 - การสังเกต สังเกตสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน การใช้พื้นท่ีว่างต่างๆในชุมชน พื้นท่ี
ส่วนรวมท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม และสถานท่ีส าคญัๆของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตของชาวลวัะในการ
ด ารงชีพ พฤติกรรม ปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนท าการจดบันทึกข้อมูล และถ่ายภาพโดยการสังเกต
ทางออ้มในบางคร้ังเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมในชุมชนบนพื้นท่ีเกษตร งานพิธีศพ และการ
ประกอบอาชีพในหมู่บ้านสอบถามเร่ืองราวและร่วมรับประทานอาหารเพื่อท าความคุ้นเคยกับ
ชาวบา้นในพื้นท่ีสังเกตพื้นท่ีใชส้อยบนเรือนวา่จดัแบ่งลกัษณะใดและใชว้สัดุประเภทไหนสอบถาม
แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างเรือน และความพึงพอใจในวิถีชีวิตท่ีเป็นอยูโ่ดยผูว้ิจยัใชเ้วลาลงภาคสนาม
จ านวน 4 คร้ังคร้ังละ 5 วนัโดยเฉล่ียอาศยักินนอนอยูใ่นหมู่บา้นเพื่อท่ีจะไดส้ัมผสัถึง รูปแบบชีวิต
ชุมชนชนบท และชุมชนดั้งเดิม และไดส้ังเกตเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนทั้งดา้นความหนาแน่น
ของพื้นท่ีบริเวณบ้าน และสังเกตถึงกิจกรรมในด้านศาสนาความเช่ือท่ีเป็นสาเหตุ และปัจจัย
สอดคลอ้งกบัค าถามงานวจิยัท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีจริง สังเกตการเขา้ออกของผูค้นจากภายในทั้งท่ีเป็น
ผูใ้ชเ้ส้นทาง นกัท่องเท่ียว เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีท างานในพื้นท่ีบา้นดง 
 



69 

 

   
 

  ภาพ 4-1  ตวัอยา่งการบนัทึกภาพถ่ายสภาพแวดลอ้มของชุมชนบา้นดง พ.ศ. 2553 

  
 

  ภาพ 4-2  ตวัอยา่งการบนัทึกภาพถ่ายสภาพแวดลอ้มของชุมชนบา้นดง พ.ศ. 2553 

 
ค าถามวจัิย 2) สาเหตุ และปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของบา้นดง 
วธีิด าเนินการ 

-การเกบ็ข้อมูลภาคเอกสาร สืบคน้เอกสารภาพถ่ายในอดีตจากผูท่ี้เก็บรวบรวม และชาวบา้น
ในชุมชนรวมทั้ง เอกสารของหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง แบบส ารวจประชากร ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอบเขตอาณาเขตของหมู่บา้น ชาวลวัะในพื้นท่ีต าบล ห้วยห้อม อ.แม่ลา
นอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน แผนพฒันาตลอดทั้งก่อนหนา้น้ี และอีก 3 ปีขา้งหน้าขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหว้ยหอ้ม สถิติมวลรวมดา้นเศรษฐกิจรายไดจ้ากสถาบนัวจิยัชาวเขา และอบต. เอกสารดา้นการ
ก่อสร้างถนนในหมู่บา้นทั้งน้ีปรากฏเป็นป้ายแสดงรายละเอียดบนพื้นท่ีจริง 
 - การสัมภาษณ์ จากชุดขอ้มูลแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต และวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไป สภาพเศรษฐกิจในชุมชน การประกอบอาชีพ และจ านวนความหนาแน่นของประชากร
จากผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 140 ท่าน ซ่ึงเป็นตวัแทนของ 140 หลงัคาเรือนโดยสอบถามไปยงัหัวหน้า
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ครอบครัวเป็นหลกัปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเก็บขอ้มูลคือการส่ือสารกบัชาวบา้นท่ีไม่สามารถ
ส่ือสารภาษาไทยไดใ้ชชุ้ดแบบสอบถามแบบปลายเปิดแบบเดียวกนักบัวธีิการศึกษาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา 
 -  การส ารวจ เป็นการลงภาคสนามพื้นท่ีจริงเก็บรวบรวมผงัสภาพแวดลอ้มจากการส ารวจ 
และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ จากการส ารวจผงัปัจจุบนัของชุมชนนั้นใชค้วบคู่กบัการสอบถามอายุ
ของบา้นพกัอาศยัโดยจดัแยกออกมาเป็น 5 ช่วงอายุการปลูกสร้าง เปรียบเทียบเส้นทางสัญจรใน
หมู่บา้นระหว่างอดีตและปัจจุบนั ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม และสภาพแวดลอ้มท าการรังวดั
จ านวน 140  หลงัคาเรือนในกลุ่มท่ี 1 จดัท าแผนผงังานสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง และเช่ือมโยงกบั
ขอ้มูลเครือญาติ การนบัถือศาสนา บนัทึกตรวจเช็คพื้นท่ีธรรมชาติต าแหน่งตน้ไมใ้นหมู่บา้น และ
ถ่ายภาพทั้ ง น้ีกระท าโดยการเดินเท้าไปรอบบริเวณหมู่บ้านถ่ายภาพสถานท่ีส าคัญ และ
สภาพแวดลอ้ม 
                 -การรังวัด ท าการเช็คระยะขอบเขตบา้นหลงัเดิม และหลงัท่ีสร้างใหม่ว่ามีระยะช่วงเสา
ห่างกันหรือเท่ากนัมีพื้นท่ีขยายข้ึนกว่าเดิม และตรวจวดัองค์ประกอบท่ีเกิดข้ึนโดยการกะระยะ
เปรียบเทียบกับสายวดั เช็คระดับความสูงของบ้านพกัอาศยัขนาดช่องว่างทางเดินเท้า ซ่ึงการ
เปรียบเทียบระยะจริงของผงัจะเป็นแนวทางก าหนดใหก้ะระยะไดใ้กลเ้คียงหรือบางกรณีใชก้ารเทียบ
ขนาดสัดส่วนของมนุษยก์บัส่ิงปลูกสร้าง 

- การสังเกต จากสภาพแวดลอ้มท่ีแปรเปล่ียน เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นสาธารณูปโภค 
การสร้างถนน การใช้ยานพาหนะในชุมชนท่ีตอ้งการพื้นท่ีในการจดัเก็บรถ ไฟฟ้าแสงสวา่งเขา้มา
อ านวยความสะดวกในครัวเรือน และการติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอก ส่ิงปลูกสร้างก็เช่นเดียวกนั
ความคงทนของวสัดุเป็นความจ าเป็นในการก่อสร้างท่ีท าให้หมู่บา้นปรับตวัใช้วสัดุสมยัใหม่มา
ทดแทน ท าการจดบนัทึก และถ่ายภาพประกอบ ทั้งน้ีตลอดช่วงเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูลจะสังเกตพบ
ความเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีตลอดเวลาตั้ งแต่สภาพแวดล้อม บ้านพกัอาศัย เพราะว่ามีการเกิด
พฒันาการในทุกๆวนัของผูค้น ราย ได ้สถานท่ี การศึกษาลว้นแลว้แต่เป็นสาเหตุ และปัจจยัท่ีท าให้
เกิดปรากฏการณ์กบัหมู่บา้น และชุมชน 
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ภาพ 4- 3  ตวัอยา่งการบนัทึกแผนผงัสภาพแวดลอ้มของชุมชนบา้นดง 

 
4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ และสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีทั้งหมดจะถูกน ามารวบรวม เพื่อสังเคราะห์ 
และตรวจสอบความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยัผ่านขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคม ขอ้มูลทางดา้นกายภาพท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้ม ขอ้มูลจากการส ารวจ และสัมภาษณ์ การบอก
เล่าตามแต่จะสามารถรวบรวมน ามาคดักรองใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ  

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดด้งัท่ีกล่าวขา้งตน้มานั้นสามารถน ามาวิเคราะห์สรุปผลโดยเร่ิมจากการ
วิเคราะห์ดา้นก าเนิด การตั้งถ่ินฐานของชุมชนบา้นดงโดยอธิบายผ่านแนวคิดทฤษฏีการตั้งถ่ินฐาน 
การเกิดของชุมชนรูปแบบของชุมชน เพื่อจะไดส้ร้างความเขา้ในบริบทพื้นฐานท่ีมีต่อชุมชนชาวลวัะ
บา้นดง และน าไปสู่การวิเคราะห์ในระดบัต่อไปเพื่อให้สอดคลอ้ง และสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
งานวจิยัโดยสามารถแยกการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
1) การจัดรูปแบบของการวางผงัสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการวางผงัสภาพแวดลอ้ม โดยน าขอ้มูลจากการส ารวจรังวดัผงัชุมชน
มาใช้ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และบอกเล่า รวมถึงส่ิงปลูกสร้างทั้งของภาครัฐและ
ชาวบา้นดงัปรากฏในสภาพแวดล้อมของหมู่บา้นเวลา และท าการศึกษาคดักรองผงัส่ิงปลูกสร้าง
ประเภทท่ีพกัอาศยัโดยท าการแบ่งออกเป็นช่วงเวลาทั้งหมด 4 ช่วงเวลานบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึง
จะสามารถทราบถึงวิวฒันาการของหมู่บ้านเก่ียวกับสาเหตุ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มชุมชน และผลกระทบต่อกายภาพในดา้นอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งแผนท่ี
การส ารวจในแต่ละช่วงเวลาน้ีจะสามารถวิ เคราะห์ถึงรูปแบบการตั้ ง ถ่ินฐาน การวางผ ัง
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สภาพแวดล้อมท่ีว่างของชุมชนท่ีสอดคล้องกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนับแต่อดีตเป็นตน้มา ตามท่ีได้
ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยัต่างๆ การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีใชแ้ผนผงัท่ีสร้างข้ึนมาเปรียบเทียบ
กบัภาพถ่ายทางอากาศของภาควิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัแผนผงักูเกิลเอริธ์ซ่ึงมี
ช่วงเวลาท่ีต่างกนัน ามาพฒันาเป็นแผนผงัปัจจุบนั และท าเป็นชั้นขอ้มูลดา้นเวลา ศาสนา การเกิดของ
ส่ิงปลูกสร้าง ตน้ไม ้ทางสัญจรทางดิน และคอนกรีตมาซอ้นทบัในลกัษณะวิธีการแมพป้ิง(Mapping) 
ผนวกเขา้กบัการสัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาการปลูกสร้าง การนบัถือศาสนาของแต่ละครัวเรือนจะไดภ้าพ
ของการก าเนิดของผงับ้นดัง และพฒันาการในแต่ละช่วง ความหนาแน่นของพื้นท่ี พื้นท่ีว่างท่ี
เหลืออยู่ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในเชิงกายภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ี สาเหตุ
ปัจจยัทางดา้นใดท่ีส่งผลกระทบทางตรง และทางออ้มในดา้นใดบา้ง 
2) การใช้พืน้ทีข่องทีพ่กัอาศัย 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการใช้พื้นท่ีของท่ีพกัอาศยั โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้กล่าวมาดงัขา้งตน้มา
พฒันาต่อจากการวิเคราะห์ในช่วงแรกซ่ึงในล าดบัน้ีไดค้  านึงถึงพื้นท่ีผงับริเวณ อาณาเขตท่ีปรากฏ 
และอาณาเขตท่ีรับรู้ในเชิงนิตินยั และท่ีสืบทอดกนัมาสู่รุ่นต่อรุ่นโดยอิงขอ้มูลทางดา้นครัวเรือนท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ โดยผ่านแผนผงับริเวณ และผงัเรือนพกัอาศยั เร่ิมจากกลุ่มเครือญาติในบริเวณ
พื้นท่ีเดียวกนัใช้วิธีการสุ่มจากกลุ่มตวัอย่างครอบครัวท่ีสร้างบา้นพกัใกล้เคียงกนัมา 2 กลุ่มซ่ึง
สอดคล้องกบัระบบครอบครัวเครือญาติในรูปแบบครอบครัวขยาย โดยสองกลุ่มน้ีมีรูปแบบการ
เช่ือมโยงพื้นท่ีท่ีต่างกนัดว้ยระบบลาน และระบบทางเดินเทา้สามารถศึกษาวิเคราะห์ถึงพฒันาการ
ของพื้นท่ี และการใชป้ระโยชน์ร่วมกนับนความเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั อีกทั้งสามารถวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบของรูปแบบการใช้พื้นท่ีในบา้นพกัอาศยัจ านวน 140 หลงัคาเรือนว่ามีการพฒันา
รูปแบบไปในแบบใดเพราะเหตุใด ระบบของความเช่ือ และศาสนาก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบทางกายภาพของการใช้พื้นท่ีภายในบา้นพกัอาศยั รูปแบบในการสร้างฐานขอ้มูล
ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้การเปรียบเทียบ และวิธีการแมพป้ิง(Mapping)เช่นเดียวกนัตามท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้จดัท ารูปแบบพื้นท่ีใชส้อยโดยการรังวดัทั้งหมด 140 หลงัในลกัษณะแบบแปลนของ
การใช้ประโยชน์ช่วงเสาขนาดตวัเรือนเทียบอายุส่ิงปลูกสร้าง เทียบพื้นท่ีใช้สอยท่ีมีพฒันาการ
ต่างกนัรูปแบบการต่อเติมในช่วงเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากการนบัถือศาสนาความ
เช่ือท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีผงับริเวณ และพื้นท่ีใชส้อยในครัวเรือน 
3) แนวทางการเสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมชุมชน 

ในขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การอภิปรายสรุปผลการศึกษาโดยรวบรวม
การวิเคราะห์ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาโดยวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของสังคม และพื้นท่ีว่างในชุมชน
สรุปสาเหตุ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ



73 

 

เสนอแนะต่อชุมชนในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของชุมชนชาวลวัะบา้นดง รวมถึงเป็นแนวทางใน
การศึกษาองคป์ระกอบทางกายภาพของชุมชนชาติพนัธ์ุอ่ืนๆต่อไปในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะเสนอแนะ
แนวทางนั้นผูว้จิยัไม่ไดต้อ้งการใหเ้สนอดา้นอนุรักษเ์ป็นประเด็นหลกัแต่ตอ้งการเสนอแนวทางผา่น
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ส ารวจมาซ้อนทับโดยวิธีการแมพป้ิง
(Mapping)หาคุณลกัษณะเด่นจากแนวคิดของชาวลวัะน ากลบัมาศึกษาด้วยวิธีการฟ้ืนฟูอย่างเป็น
ระบบมากกวา่ เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของบา้นดงเปล่ียนแปลงไปแลว้อยา่งรวดเร็วเทียบ
เม่ือเทียบกบัขอ้มูลแผนผงัดา้นช่วงเวลาจะสามารถเขา้ใจถึงพฒันาการท่ีเกิดข้ึน และจากการสังเกต
ของผูว้จิยัเอง ส่วนดา้นนโยบายท่ีเป็นแผนพฒันาจากภาครัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าประชาพิจารณ์เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมถึงหลกัความเป็นไปไดด้า้นการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน ในว่าจะยอมรับไดใ้น
ทิศทางใด มีขอ้ก าหนดกฏเกณฑ์ใดท่ีสามารถปฏิบติัได ้และสร้างเป็นกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีโดดเด่น
ตามแนวคิดดงักล่าวในช่วงระยะเวลาต่อไป 

สรุปข้ันตอนในการวจัิย 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสามารถสรุปเป็นขั้นตอนงานวจิยัโดยยอ่ไดด้งัน้ี 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั ภาพถ่าย แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศท่ีมีอยูก่่อน
หนา้น้ี 

- ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา 
- สังเคราะห์ขอ้มูล แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใชล้งส ารวจภาคสนามในคร้ังต่อไป 

- ส ารวจ และถ่ายภาพสภาพแวดลอ้ม วถีิชีวติ ความเป็นอยูใ่นชุมชน 

- จดัท าแผนผงัชุมชนเพื่อลงส ารวจภาคสนาม ตรวจเช็คต าแหน่งองค์ประกอบของ
สภาพแวดลอ้มตลอดจนสถานท่ีท่ีส าคญัในชุมชน 

- คดักรองภาพถ่ายสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อใช้ประกอบกับการสร้างแผนผงัใน
ช่วงเวลาปัจจุบนัท่ีไดด้ าเนินการวจิยั 

- ปรับปรุงแผนผงัล่าสุดท่ีสอดคล้องกับการส ารวจเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์
ประชากรในขั้นต่อไป 

- จดัท าแบบส ารวจและสัมภาษณ์ประชากรในหมู่บา้น จ านวน 140 ชุดโดยเนน้สัมภาษณ์
หัวหน้าครอบครัวเป็นหลัก หรือผูท่ี้สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม ใน
ครัวเรือนไดดี้ท่ีสุด โดยอยูใ่นขอบเขตของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

- ส ารวจผงับริเวณรอบๆเรือนพกัอาศยัและในพื้นท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างของเครือญาติ 
- พฒันาผงัสภาพแวดลอ้มเพื่อใชใ้นการส ารวจคร้ังต่อไป 
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- สัมภาษณ์ถึงการปลูกสร้างเรือนพักอาศัยไปพร้อมกับท าการบันทึกรูปผังพื้นท่ี
ประโยชน์ใชส้อย การต่อเติม แนวชายคา ทิศทางการตั้งบา้นเรือน คติความเช่ือในการ
ปลูกสร้าง ท าการบนัทึกภาพบา้นพกัอาศยั 

- จดัท าแผนผงัพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นลงในผงัสภาพแวดลอ้ม 

- สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมดเพื่อท าการวเิคราะห์ และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป 

- วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผงักายภาพเบ้ืองต้นเก่ียวกบัพฒันาการของหมู่บา้น ความ
หนาแน่นของส่ิงปลูกสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนผงัตามขอ้มูลการสัมภาษณ์ ท่ีไดค้ดั
แยกหมวดหมู่ตามระยะเวลาการสร้างเรือนพกัอาศยั 

- จดัท าผงับริเวณบา้นพกัอาศยัของครอบครัวท่ีไดท้  าการสุ่มออกมา 2 ครอบครัวโดย
หลกัการสุ่มจะคดัเลือกจากกลุ่มบา้นพกัอาศยัท่ีมีจ  านวน 3 หลงัคาเรือนข้ึนไป ปลูก
สร้างในพื้นท่ีเดียวกนั มีความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติกนัชดัเจนเป็นตน้ 

- วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการใช้พื้นท่ีส่วนรวมตลอดจนพื้นท่ีว่าง การแบ่งปันการ
จดัสรรปันส่วนในครอบครัวร่วมกนัของเครือญาติ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องด้านทรัพยากร 
เศรษฐกิจและสังคม 

- สังเคราะห์ขอ้มูลดา้นผงัพื้นท่ีใช้สอยประกอบกบัขอ้มูลสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน
พื้นท่ีการศึกษา 

- วิเคราะห์รูปแบบของสถาปัตยกรรม และพื้นท่ีใช้สอยของแต่ละครอบครัวในเชิง
เปรียบเทียบถึงความต่างของพื้นท่ี การต่อเติม รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

-  วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อพฒันาการ และการเปล่ียนแปลง 
ความแตกต่างของระบบความเช่ือศาสนา ประเพณี พิธีกรรม เป็นตน้ 

- วิเคราะห์ภาพรวมของการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ และพฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของผงัสภาพแวดลอ้มตลอดจนสถาปัตยกรรม คุณลกัษณะของชาวลวัะ
บา้นดง 

- สรุปผลการศึกษา และแนวทางเสนอแนะการจดัสภาพแวดลอ้มการจดัการชุมชน การ
ส่งเสริมท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนดั้งเดิม 

 
 
 
 
 


