บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิทยานิ พนธ์เรื่ อง องค์ความรู ้ ของการจัดการปอยส่ าลองวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและงานประเพณี ปอยส่ างลองไทใหญ่
ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาให้ได้องค์ความรู้ของการจัดการปอยส่ างลองไท
ใหญ่ของวัดป่ าเป้ า ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับการจัดการงานประเพณี
ในท้องถิ่ นอื่นๆต่อไป เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ(Qualitative Research) มี ข้ นั ตอนและวิธีการศึ กษา
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รู ปแบบการวิจยั
3.2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทบทวนวรรณกรรม
3.3 การศึ กษาชุ มชนวัดป่ าเป้ ากับ ปอยส่ างลองของไทใหญ่ วัดป่ าเป้ า อาเภอเมื อง จังหวัด
เชียงใหม่
3.4 การศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
3.5 ตัวแบบ (Model) ของการจัดการปอยส่ างลองที่เข้มแข็งและประสบผลสาเร็ จของวัด
ป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
3.5.1 กิจกรรมและหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆในการจัดการงาน ประเพณี
3.5.2 แผนภูมิ ( Organization Charts ) ของการจัดการปอยส่ าง ลองไทใหญ่
ของวัดป่ าเป้ า
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่ อง นี้ องค์ความรู ้ของการจัดการปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาภูมิหลังของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและปอยส่ างลอง
ไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาให้ได้องค์ความรู้ของการจัดการปอยส่ าง
ลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับการจัดการงาน
ประเพณี ในท้องถิ่นอื่นๆต่อไป โดยใช้วิธีศึกษาในรู ปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และ
นาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบพรรณนา
3.2 กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ที่เกี่ ยวกับ ภูมิ
หลังของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ าและปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัดป่ าเป้ า อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ
เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และงานวิจยั ในห้องสมุดต่างๆ ด้วยวิธีการสื บค้นข้อมูลและเรี ยบเรี ยงลาดับความสาคัญ
นาข้อมูลมาจัดระเบียบและเรี ยบเรี ยง ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 2
3.3 กำรศึกษำชุ มชนวัดป่ ำเป้ำกับงำนปอยส่ ำงลองของไทใหญ่ วัดป่ ำเป้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นขั้นตอนการศึกษาในบริ บทที่เกี่ยวกับชุมชนวัดป่ าเป้ ากับงานปอยส่ างลองของไทใหญ่ วัดป่ าเป้ า
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน วัดป่ าเป้ า ตลอดจนรายละเอียดของงานปอยส่ างลองของไท
ใหญ่ชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการการสุ่ ม
แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากพระสงฆ์ กรรมการวัด ผูน้ าชุ มชน และผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างไม่จากัดจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน ซึ่งมีผใู้ ห้สัมภาษณ์ ดังนี้
1) ผูร้ ู้ในชุมชนวัดป่ าเป้ า จานวน 10 คน คือ
1.1) นายกาพล
เกษทัน
1.2) คุณวิชยั
พิริยะจีระอนันต์
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2)

3)

4)

1.3) นายภชพน
เกตุวงศ์
1.4) นายประเสริ ฐ
สุ นทรแก้ว
1.5) นายประวิน
ศิริธรรม
1.6) นายธนัชชนม์
มาตระออ
1.7) นายณัฐพงศ์
นิลประภา
1.8) นางสาวปวีณา
ชัยกุย
1.9) นายณัฐพงศ์
นิลประภา
1.10) นางสาวณัฐวรรณ เจริ ญศิลป์
นักวิชาการท้องถิ่น จานวน 2 คน คือ
2.1) นายคณิ ต
ศิริแรมจันทร์
2.2) นายสุ พจน์ พรหมกันธา
หัวหน้าแขวงนครพิงค์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน คือ
3.1) นายวิทยา ไชยสาร ตาแหน่งหัวหน้าแขวงนครพิงค์
3.2) นายธนิน มณี วรรณ ตาแหน่งผูช้ ่วยนายทะเบียนท้องถิ่น
3.3) นางพิกุล จันทร์หอม ตาแหน่งผูช้ ่วยนายทะเบียนท้องถิ่น
พระสงฆ์และกรรมการวัดป่ าเป้ า
พระสงฆ์
1) พระอธิการอินตา อินฺทวีโร
2) พระมหาอนุพนั ธ์ อภิวฑฺฒโน
คณะกรรมการวัด
1) นางรัตนาภรณ์
นันทะเรื อน
2) นางสายลักษณ์
มัน่ สายทอง
3) นายวชิรา
วชิรนคร
4) นางพรทิพย์
แก้วก๊อ
5) นางสาวกัลยารัตน์ สุ มานนท์
6) นางสาวเกศสุ ดา
ขิปะนัน
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เมื่อได้ขอ้ มูลดังกล่าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล จัดระเบียบ และเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
บริ บทของชุมชนวัดป่ าเป้ าและงานปอยส่ างลองของไทใหญ่ วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ นา
ข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและนาเสนอ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1)

การศึกษาบริ บทชุมชนและวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.1) วัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.1.1) ที่ต้ งั
1.1.2) ประวัติความเป็ นมาของวัดป่ าเป้ า
1.1.3) ศาสนสถานและสิ่ งก่อสร้างสาคัญของวัดป่ าเป้ า
1.2) ชุมชนวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.2.1) ประวัติความเป็ นมาของชุมชนวัดป่ าเป้ า
1.2.2) ที่ต้ งั และสภาพชุมชน
1.2.3) กิจกรรมและประเพณี ที่สาคัญของวัดป่ าเป้ าและชุมชน
2) การศึกษาปอยส่ างลองของไทใหญ่วดั ป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.1) ประวัติความเป็ นมาของปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
2.2) ลักษณะและรู ปแบบของปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
2.3) คุณค่าและความสาเร็ จของปอยส่ างลองไทใหญ่
วัดป่ าเป้ า
2.4) สภาพการณ์และปัญหาของงานปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
ซึ่งรายละเอียดได้นาเสนอไว้แล้วในบทที่ 4
3.4 กำรศึกษำในรำยละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมปอยส่ ำงลองวัดป่ ำเป้ำ
เป็ นขั้นตอนการศึกษาการดาเนิ นการกิ จกรรมและพิธีกรรมงานปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า เพื่อแสดงให้
เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ และการทาหน้าที่ในส่ วนงานต่างๆ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในปอยส่ างลองของวัดป่ า
เป้ า ตั้งแต่การเตรี ยมการวันก่อนวันงานกิจกรรมต่างๆในวันงานประเพณี และหลังวันปอยส่ างลองของวัด
ป่ าเป้ า ซึ่ งเป็ นการศึ กษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ท าการเก็ บ ข้อมู ล ด้วยวิธีก ารสังเกตการณ์ และ
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สั ม ภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview) เพื่ อให้ ได้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ประวัติความเป็ นมา
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน วัดป่ าเป้ า ตลอดจนรายละเอียดของปอยส่ างลองของไทใหญ่ชุมชนวัดป่ า
เป้ า อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง(Sample) ซึ่ งได้ม าด้ว ยวิธี ก ารการสุ่ ม แบบจงใจ
(Purposive Sampling) จากพระสงฆ์ กรรมการวัด ผูน้ าชุ มชน และผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่ เกี่ ย วข้อง อย่างไม่
จากัดจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นชุ ดเดียวกันกับการเก็บข้อมูลใน
ข้อ 3.3. พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ยนิ ดีให้เปิ ดเผยนาม ตามที่ได้เสนอไปแล้วในข้อ 3.3
เมื่อได้ขอ้ มูลดังกล่าวมาแล้ว ได้จดั ระเบี ยบ และวิเคราะห์ เพื่อหารู ปแบบและวิธีการของจัดการ
ปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้วยการจาแนกประเภทของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ น
ส่ วนๆ เพื่อให้เห็นถึงรู ปแบบและวิธีการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้
1) การจัดการกิจกรรมและพิธีกรรมปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
1.1) การเตรี ยมงาน ก่อนวันงานประเพณี
1.2) กิจกรรมและพิธีกรรมวันงานประเพณี
1.3) การดาเนินงานหลังวันงานประเพณี
2) การวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการของการจัดการปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า
ซึ่งรายละเอียดได้นาเสนอไว้แล้วในบทที่ 5
3.5 ตัวแบบ (Model) ของกำรจัดกำรปอยส่ ำงลองของวัดป่ ำเป้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นขั้นตอนการเสนอองค์ความรู้หรื อตัวแบบ (Model) ของการจัดการปอยส่ างลองไทใหญ่ของวัด
ป่ าเป้ า ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นตัวอย่างและประโยชน์สาหรับการจัดการงานประเพณี ในท้องถิ่ น
อื่นๆต่อไป ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
3.5.1 กิจกรรมและหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ ในการจัดการปอยส่ างลอง
1) ส่ วนของวัดป่ าเป้ า
1.1) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
1.2) ส่ งหนังสื อถึงพระเถระและอุปัชฌาย์
1.3) เตรี ยมสถานที่ประกอบพิธีกรรม
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2) ส่ วนไทใหญ่ในชุมชนวัดป่ าเป้ า
2.1) เตรี ยมเครื่ องแห่ครัวหลู่และขบวนแห่ครัวหลู่
2.2) เตรี ยมอาหารโอชารส 12 อย่าง
2.3) จัดสถานที่รับรองแขกและที่พกั ส่ างลอง
2.4) จัดเตรี ยมอาหารรับแขกที่มาร่ วมงานบุญส่ างลอง
3) ส่ วนของหน่วยงานราชการ
3.1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3.2) สนับสนุนด้านงบประมาณ
3.3) สนับสนุนด้านสถานที่และความสะดวก
3.4) สนับสนุนด้านการจราจรและความปลอดภัย
3.5.2 แผนภูมิ (Organize Charts) ของการจัดการปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่
นาเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการปอยส่ างลองวัดป่ าเป้ า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในรู ปแบบ
ของแผนภูมิ (Organization Charts)
ซึ่งรายละเอียดได้นาเสนอไว้แล้วในบทที่ 5
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