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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง  องค์ความรู้ของการจดัการปอยส่าลองวดัป่าเป้า   อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลงัของไทใหญ่วดัป่าเป้าและงานประเพณีปอยส่างลองไทใหญ่
ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาให้ไดอ้งค์ความรู้ของการจดัการปอยส่างลองไท
ใหญ่ของวดัป่าเป้า ท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็นตวัอย่างและประโยชน์ส าหรับการจดัการงานประเพณี
ในทอ้งถ่ินอ่ืนๆต่อไป เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  มีขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
  3.2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยั ทบทวนวรรณกรรม 

3.3 การศึกษาชุมชนวดัป่าเป้ากบัปอยส่างลองของไทใหญ่ วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3.4 การศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและพิธีกรรมปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
3.5 ตวัแบบ (Model) ของการจดัการปอยส่างลองท่ีเขม้แขง็และประสบผลส าเร็จของวดั  

ป่าเป้า  จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.5.1  กิจกรรมและหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆในการจดัการงาน ประเพณี 
3.5.2  แผนภูมิ ( Organization Charts ) ของการจดัการปอยส่าง ลองไทใหญ่  

ของวดัป่าเป้า 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 
วทิยานิพนธ์เร่ือง น้ีองคค์วามรู้ของการจดัการปอยส่างลองวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาภูมิหลงัของไทใหญ่วดัป่าเป้าและปอยส่างลอง
ไทใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาให้ไดอ้งค์ความรู้ของการจดัการปอยส่าง
ลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า ท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็นตวัอย่างและประโยชน์ส าหรับการจดัการงาน
ประเพณีในทอ้งถ่ินอ่ืนๆต่อไป โดยใชว้ิธีศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และ
น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
 
3.2 กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัภูมิ
หลงัของไทใหญ่วดัป่าเป้าและปอยส่างลองไทใหญ่ของวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และงานวจิยั ในหอ้งสมุดต่างๆ   ดว้ยวธีิการสืบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียงล าดบัความส าคญั  
น าขอ้มูลมาจดัระเบียบและเรียบเรียง ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 2  

 
3.3 กำรศึกษำชุมชนวดัป่ำเป้ำกบังำนปอยส่ำงลองของไทใหญ่ วดัป่ำเป้ำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัชุมชนวดัป่าเป้ากบังานปอยส่างลองของไทใหญ่ วดัป่าเป้า 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา สังคมและวฒันธรรมของชุมชน  วดัป่าเป้า ตลอดจนรายละเอียดของงานปอยส่างลองของไท
ใหญ่ชุมชนวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จากกลุ่มตวัอยา่ง(Sample) ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการการสุ่ม
แบบจงใจ (Purposive Sampling)  จากพระสงฆ์  กรรมการวดั  ผูน้ าชุมชน  และผูท้รงคุณวุฒิท่ี เก่ียวขอ้ง  
อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์  จนไดข้อ้มูลครบถว้น  ซ่ึงมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 
  1)  ผูรู้้ในชุมชนวดัป่าเป้า จ านวน 10 คน คือ     
    1.1)  นายก าพล   เกษทนั                    
    1.2)  คุณวชิยั   พิริยะจีระอนนัต ์
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    1.3) นายภชพน   เกตุวงศ ์
    1.4) นายประเสริฐ  สุนทรแกว้ 
    1.5)  นายประวนิ  ศิริธรรม                 
    1.6)  นายธนชัชนม ์  มาตระออ              
    1.7)  นายณฐัพงศ ์  นิลประภา 
      1.8)  นางสาวปวณีา ชยักุย 

    1.9)  นายณฐัพงศ ์  นิลประภา 
    1.10) นางสาวณฐัวรรณ  เจริญศิลป์ 

2) นกัวชิาการทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน คือ 
2.1) นายคณิต  ศิริแรมจนัทร์ 

    2.2) นายสุพจน์  พรหมกนัธา 
  3)  หวัหนา้แขวงนครพิงคแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 คน คือ 
    3.1) นายวทิยา   ไชยสาร  ต าแหน่งหวัหนา้แขวงนครพิงค ์
    3.2) นายธนิน   มณีวรรณ  ต าแหน่งผูช่้วยนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
    3.3) นางพิกุล  จนัทร์หอม   ต าแหน่งผูช่้วยนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
  4)  พระสงฆแ์ละกรรมการวดัป่าเป้า 
    พระสงฆ ์

1)  พระอธิการอินตา  อินฺทวโีร 
2)  พระมหาอนุพนัธ์   อภิวฑฺฒโน 

    คณะกรรมการวดั 
1)  นางรัตนาภรณ์     นนัทะเรือน 
2)  นางสายลกัษณ์      มัน่สายทอง 
3)  นายวชิรา      วชิรนคร 
4)  นางพรทิพย ์   แกว้ก๊อ 
5)  นางสาวกลัยารัตน์    สุมานนท ์ 
6)  นางสาวเกศสุดา       ขิปะนนั   
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เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแลว้  ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
บริบทของชุมชนวดัป่าเป้าและงานปอยส่างลองของไทใหญ่ วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  น า
ขอ้มูลมาเรียบเรียงและน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

 
1) การศึกษาบริบทชุมชนและวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

    1.1) วดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    1.1.1) ท่ีตั้ง 
    1.1.2) ประวติัความเป็นมาของวดัป่าเป้า 
    1.1.3) ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้างส าคญัของวดัป่าเป้า 

1.2) ชุมชนวดัป่าเป้า  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.1) ประวติัความเป็นมาของชุมชนวดัป่าเป้า 

     1.2.2) ท่ีตั้งและสภาพชุมชน 
     1.2.3) กิจกรรมและประเพณีท่ีส าคญัของวดัป่าเป้าและชุมชน 

2) การศึกษาปอยส่างลองของไทใหญ่วดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    2.1) ประวติัความเป็นมาของปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
    2.2)  ลกัษณะและรูปแบบของปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
    2.3)   คุณค่าและความส าเร็จของปอยส่างลองไทใหญ่    
    วดัป่าเป้า 

2.4) สภาพการณ์และปัญหาของงานปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในบทท่ี 4 

 
3.4  กำรศึกษำในรำยละเอยีดของกจิกรรมและพธีิกรรมปอยส่ำงลองวดัป่ำเป้ำ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาการด าเนินการกิจกรรมและพิธีกรรมงานปอยส่างลองวดัป่าเป้า  เพื่อแสดงให้
เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ และการท าหนา้ท่ีในส่วนงานต่างๆ ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในปอยส่างลองของวดัป่า
เป้า  ตั้งแต่การเตรียมการวนัก่อนวนังานกิจกรรมต่างๆในวนังานประเพณีและหลงัวนัปอยส่างลองของวดั
ป่าเป้า ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์และ
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สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัความเป็นมา 
สังคมและวฒันธรรมของชุมชน  วดัป่าเป้า ตลอดจนรายละเอียดของปอยส่างลองของไทใหญ่ชุมชนวดัป่า
เป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  จากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling)  จากพระสงฆ์  กรรมการวดั  ผูน้ าชุมชน  และผูท้รงคุณวุฒิท่ี เก่ียวขอ้ง  อย่างไม่
จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์  จนไดข้อ้มูลครบถว้น  ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นชุดเดียวกนักบัการเก็บขอ้มูลใน
ขอ้ 3.3.  พร้อมรายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ียนิดีใหเ้ปิดเผยนาม  ตามท่ีไดเ้สนอไปแลว้ในขอ้ 3.3 

เม่ือได้ขอ้มูลดงักล่าวมาแลว้  ได้จดัระเบียบ  และวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการของจดัการ
ปอยส่างลองวดัป่าเป้า  จงัหวดัเชียงใหม่  ดว้ยการจ าแนกประเภทของงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น
ส่วนๆ  เพื่อใหเ้ห็นถึงรูปแบบและวธีิการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  ซ่ึงผลการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้
ดงัน้ี 

1) การจดัการกิจกรรมและพิธีกรรมปอยส่างลองวดัป่าเป้า   
1.1) การเตรียมงาน ก่อนวนังานประเพณี   
1.2) กิจกรรมและพิธีกรรมวนังานประเพณี 
1.3) การด าเนินงานหลงัวนังานประเพณี 

2) การวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการของการจดัการปอยส่างลองวดัป่าเป้า 
ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในบทท่ี 5 
 

3.5 ตัวแบบ (Model) ของกำรจัดกำรปอยส่ำงลองของวดัป่ำเป้ำ อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
เป็นขั้นตอนการเสนอองคค์วามรู้หรือตวัแบบ (Model) ของการจดัการปอยส่างลองไทใหญ่ของวดั

ป่าเป้า ท่ีประสบความส าเร็จ  เพื่อเป็นตวัอย่างและประโยชน์ส าหรับการจดัการงานประเพณีในทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆต่อไป  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.5.1  กิจกรรมและหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการจดัการปอยส่างลอง 
1) ส่วนของวดัป่าเป้า 

1.1) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 
1.2) ส่งหนงัสือถึงพระเถระและอุปัชฌาย ์
1.3) เตรียมสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 
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2) ส่วนไทใหญ่ในชุมชนวดัป่าเป้า 
2.1) เตรียมเคร่ืองแห่ครัวหลู่และขบวนแห่ครัวหลู่ 
2.2) เตรียมอาหารโอชารส 12 อยา่ง 
2.3) จดัสถานท่ีรับรองแขกและท่ีพกัส่างลอง 
2.4) จดัเตรียมอาหารรับแขกท่ีมาร่วมงานบุญส่างลอง 

3) ส่วนของหน่วยงานราชการ 
3.1) ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
3.2) สนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
3.3) สนบัสนุนดา้นสถานท่ีและความสะดวก 

 3.4) สนบัสนุนดา้นการจราจรและความปลอดภยั         
3.5.2  แผนภูมิ (Organize Charts) ของการจดัการปอยส่างลองของวดัป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 

น าเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการปอยส่างลองวดัป่าเป้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในรูปแบบ
ของแผนภูมิ (Organization Charts) 

ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในบทท่ี 5 
 

 


