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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง   “ การศึกษาเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการจดัการให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเกิดประสิทธิภาพ ”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททาง
ประวติัศาสตร์  ลกัษณะทางกายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนสภาพปัญหาของการ
จดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อ
เสนอแนวทางการจดัการมรดกวฒันธรรมของเวียงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
มีประสิทธิภาพ   มีขั้นตอนและวธีิการศึกษา  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร  ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 
3.3  การศึกษาบริบทของเวียงกุมกาม  ชุมชนและทรัพยากรทางวฒันธรรม 
3.4 การศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ                 

เวยีงกุมกาม 
3.5 การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.6 แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ                  
เวยีงกุมกาม 

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  ลกัษณะทาง
กายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
มรดกวฒันธรรมของเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพใช้วิธี
การศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ(interdisciplinary research)  และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบ
พรรณนา 
3.2  กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฏี 

ขั้ นตอนแรกของการศึกษาเพื่ อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ ท่ี เก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์และลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวียงกุมกาม  ตลอดจนประวติัความเป็นมาของ
การจดัการเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาคร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ในห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาต่างๆ  ดว้ย
วธีิการสืบคน้ขอ้มูล และเรียบเรียงล าดบัความส าคญั  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัเวยีงกุมกาม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.1) ประวติัศาสตร์ของเวยีงกุมกาม 
1.2) ประวติัความเป็นมาของด าเนินการและจดัการเก่ียวกบัเวยีงกุมกาม 

2) แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
2.1) แนวคิดกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
2.2) แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
2.3) แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

3) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.1) เอกสารและหนงัสือ 
3.2) งานวจิยั 

4)  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้สนอผลการศึกษาในบทท่ี 2 

 

 



 

 51  

3.3  กำรศึกษำบริบทของเวยีงกุมกำม ชุมชนและทรัพยำกรทำงวฒันธรรม 
เป็นขั้นตอนการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ลกัษณะทางกายภาพ  ทรัพยากร

ทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนสภาพปัญหาสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อ
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม จังหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้ งภาค
เอกสารและภาคสนาม  โดยใช้วิธีการส ารวจทางภายภาพ  สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  (Structured Interview)  จากกลุ่มตวัอย่าง(Sample) ท่ีระกอบด้วย ประชาชน  ผูน้ าชุมชน  
เจา้หน้าท่ี และผูบ้ริหารส่วนราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง(Sampling)แบบจงใจ 
(Purposive Sampling) และไม่จ  ากัดจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลครบถ้วน   ดังรายนามผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่ียนิดีเปิดเผยนาม  ดงัน้ี 

1) พระอธิการวรีเดช สันติกาโล  เจา้อาวาสวดัชา้งค ้า 
2) นางสาวพชัรินทร์  คุณศิลป์ พนกังานศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
3) คุณไพโรจน์   แกว้ตวง  ประธานชมรมกลุ่ม รถมา้-รถราง 
4) นางสาวธญัพร  กนัทะวงค ์ อาสาสมคัรวฒันธรรม 
5) คุณไพทูรย ์  ไชยอาราม  ผูใ้หญ่บา้นชา้งค ้า 
6) คุณบุญสม  โอดศรี  เจา้หนา้ท่ีขบัรถรางเบอร์ 3 บา้นชา้งค ้า 
7) นางสาวพิทยาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง นกัวชิาการประชาสัมพนัธ์ เทศบาล 

ต าบลท่าวงัตาล 
8) นางอาภสัรา  ไชยชนะ  สมาชิกสภาเทศบาลหนองหอย 
9) แม่แกว้เรือน  ดีมงคล  เจา้ของร้านของท่ีระลึกในวดัชา้งค ้า 
10) นางสาวเสาวลกัษณ์  พึ่งธรรม นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการ 

ส านกักระทรวงวฒันธรรม 

เม่ือได้ขอ้มูลดงักล่าวมาแล้ว  ได้ตรวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาและการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม  น าผลการศึกษามาเรียบ
เรียงและน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) การศึกษาบริบทของเวียงกุมกาม  ชุมชน และทรัพยากรทางวฒันธรรม 
1.1) ท่ีตั้งและลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงกุมกาม 
1.2) ทรัพยากรทางวฒันธรรมในเขตเวยีงกุมกาม 
1.3) ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในเวยีงกุมกาม 
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2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและการจัดการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวยีงกุมกาม 

  2.1)  สภาพปัญหาทางกายภาพ  
  2.2)  สภาพปัญหาของการบริหารจดัการ 

 2.3)  ปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้สนอผลการศึกษาในบทท่ี 4 

3.4 กำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมของกำรจัดกำรเวียงกุมกำมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมทีม่ีประสิทธิภำพ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

3.4.1 สภำพปัญหำและกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของเวยีงกุมกำม 

เป็นการน าผลการศึกษาสภาพปัญหาและการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของเวยีงกุมกามในตอนท่ีผา่นมา  ท าการสรุปเพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป 

3.4.2 กำรศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภำคประชำชน  ผู้น ำชุมชน และนักวิชำกำร ต่อ
กำรกำรจัดกำรเวยีงกุมกำมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมให้มีประสิทธิภำพ 

เป็นการศึกษาเก็บขอ้มูลจากภาคประชาชน  ผูน้ าชุมชน และนกัวิชาการ  เพื่อทราบความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
อยา่งมีประสิทธิ  ดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) จ  านวน 15 คน ท่ีคดัเลือกจากการสุ่มแบบ
จงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผูน้ าชุมชน  นักวิชาการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
เวยีงกุมกาม โดยประเด็นการสนทนาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีมีรายช่ือดงัน้ี 

1)  พระอธิการวรีเดช สันติกาโล  เจา้อาวาสวดัชา้งค ้า 
2)  นางสาวพชัรินทร์  คุณศิลป์ พนกังานศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
3)  นายไพโรจน์   แกว้ตวง  ประธานชมรมกลุ่ม รถมา้-รถราง 
4)  นางสาวธญัพร  กนัทะวงค ์ อาสาสมคัรวฒันธรรม 
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5)  นายไพทูรย ์  ไชยอาราม  ผูใ้หญ่บา้นชา้งค ้า 
6)  นายบุญสม  โอดศรี  เจา้หนา้ท่ีขบัรถรางเบอร์ 3 บา้นชา้งค ้า 
7)  นางสาวพิทยาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง นกัวชิาการประชาสัมพนัธ์ เทศบาลต าบล 

ท่าวงัตาล 
8)  นางอาภสัรา  ไชยชนะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหอย 
9)  แม่แกว้เรือน  ดีมงคล  เจา้ของร้านของท่ีระลึกในวดัชา้งค ้า 
10)  นางสาวเสาวลกัษณ์  พึ่งธรรม นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการส านกั 

กระทรวงวฒันธรรม 
11)  นางสาว สายสมร  วริิยะ  เจา้หนา้ท่ีขบัรถรางเบอร์ 6 บา้นเจดียเ์หล่ียม 
12)  คุณสุกญัญา  ชมพรัูนต ์  อาจารยส์อนฟ้อนร า วทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ 
13)  พระอธิการบุญส่ง กนฺตธมฺโม   เจา้อาวาสวดัเสาหิน 
14)  นางสาวมยรีุ  แกว้ดวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าวงัตาล 
15)  นางลกัขณา   ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลหนองหอย เขต 1 

  
การสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) คร้ังน้ี  ใช้สถานท่ีสนทนากลุ่มท่ี ศาลาอเนกประสงค์

วดัช้างค ้ า และใช้เวลาสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมีผูศึ้กษาท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา
(Moderater)  ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

1) การจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ภาคประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอย่างส าคญั เพราะว่าประชาชนใน
ชุมชนเวยีงกุมกามเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรม และเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดส่้วน
เสียกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเวียงกุมกาม ดงันั้น การท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เวียงกุมกาม ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วม ทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่าให้เวียงกุมกามได้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไปและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

2) แนวทางการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ จากการสนทนากลุ่มจากภาคประชาชนร่วมกบัผูศึ้กษา ไดเ้สนอแนวทางให้มี
การจดัแสดงให้เห็นส่ิงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต อตัลักษณ์และความเป็นมาของชุมชนเวียงกุมกาม
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่คนทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้ เขา้ใจ รวมถึง
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การแบ่งหนา้ท่ีของการท างานระหวา่งรัฐและชุมชนอยา่งชดัเจนต่อพื้นท่ีของเวยีงกุมกามเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเวยีงกุมกาม 
3.4.3 แนวคิดหรือทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้ 
น าแนวคิดหรือทฤษฏี ท่ี เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี   ซ่ึ งได้น าเสนอไว้ในบทท่ี  2 มา

ประกอบการพิจารณาในการวเิคราะห์ 
3.4.4 กำรวเิครำะห์เพือ่หำแนวทำงกำรจัดกำรทีเ่หมำะสมของ 

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการของการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพคร้ังน้ี  ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา  โดยน าผล

การศึกษาบริบทของเวียงกุมกาม ชุมชนและทรัพยากรทางวฒันธรรมและปัญหาของการจดัการแหล่ง

เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 4   รวมทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของประชาชน ผูน้ าชุมชน  นกัวิชาการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเวียงกุมกาม ในตอนท่ีผา่นมา

ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงได้เสนอไวใ้นบทท่ี 2  น ามาประกอบกนัในการวิเคราะห์

และพิจารณา  

ซ่ึงผลการวิเคราะห์  ผูศึ้กษามีความเห็นว่า  แนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการเวียงกุมกามให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  คือการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท่องเท่ียว  โดยให้หน่วยงานในทอ้งถ่ิน  คือ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  
ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุน  เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ี
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  เน่ืองจากเวียงกุมกามมี
พื้นท่ีครอบคลุมอยูใ่น 2 อ าเภอ และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง  จึงท าใหก้ารด าเนินการต่างๆไม่
เป็นเอกภาพ 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 
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3.5 แนวทำงกำรจัดกำรเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกำม 
เป็นขั้นตอนการเสนอแนวทางจดัการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ

การท่องเท่ียว  เพื่อให้เวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

1) การปรับปรุงศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกาม 
2) การปรับปรุงหอ้งประชุม  วดัอีกา้ง 
3) การปรับปรุงป้ายน าชมโบราณสถาน 
4) การจดัท าส่ือการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว 
5) การประชาสัมพนัธ์ 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 

 


