บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาเมื อ งศิ ล ปะเชิ ง สรางสรรคในกลุ มจั ง หวั ด ลานนา”มี
วัตถุประสงค ๕ ประการ คือ ๑) เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชนใน
กลุมจังหวัดลานนา ๒) เพื่อพัฒนาพื้นที่ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุมจังหวัดลานนา ๓) เพื่อพัฒนา
เสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุมจังหวัดลานนา ๔) เพื่อเสริมสรางเครือขายการพัฒนาเมือง
ศิลปะเชิงสรางสรรคและการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดลานนา และ ๕) เพื่อวิเคราะหและนําเสนอ
แผนงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัดลานนา โดยมีวิธีวิจัยดังนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป6นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัย ๔ ประเภท คือ การวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
๑. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดง
ความสัมพั นธที่แสดงใหเห็ นถึงประวั ติศาสตรความเป6นมาของศิลปะในลานนา พุ ทธศิล ปกรรมใน
ลานนา การสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย ดังนี้
๑) ประวัติความเป6นมาของศิลปกรรม ศิลปะพื้นบานและพุทธศิลปกรรมในลานนา
เชน จิ ต รกรรม ประติ มากรรม และสถาปR ต ยกรรมที่ แสดงความเป6 นเอกลั กษณของลานนา เชน
ขอมูลทางประวัติศาสตร โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะ
ชุมชนที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
๒) รูปแบบและกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของกลุมศิลปSนในลานนา เชน
การพัฒนารูปแบบผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานรวมสมัย เป6นตน
๓) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป6นตนแบบพุทธศิลปกรรมในลานนา
เชน วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง เป6นตน
๔) รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชน
๕) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศิลปะและการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะ
รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคในลานนา ที่สอดคลองกับการเรียนรู
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๒๙
๒. การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงเนนการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในลานนา เพื่อ
ทราบถึงรูปแบบการเดินทาง ความสนใจตองานศิลปะและการสรางสรรค เสนทางการทองเที่ยว รวม
ไปถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงศิลปะและงานสรางสรรค โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรค
ศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ๘ จังหวัด
๒) การสํารวจกลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมในพื้นที่สงเสริมการเรียนรู การอนุรักษ
และการสรางสรรคศิลปะของวัดและชุมชนในกลุมจังหวัดลานนา ๘ จังหวัด
๓) ประมวลความคิดเห็นในรูปแบบของขอมูลทางสถิติ ระบบสารสนเทศ และพัฒนา
ไปสูประเด็นการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในเชิงนโยบาย
๔) การวิเคราะหขอมูลเพื่อเป6นฐานการวิจัยและพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคใน
กลุมจังหวัดลานนา
๓. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑) การลงพื้นที่ใน ๘ จังหวัดกลุมลานนา เพื่อสนทนากลุม สัมภาษณ และรวบรวม
ขอมูลจากพระสงฆ ผูนําชุมชนในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ๙ เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลประวัติความเป6นมาของศิลปกรรมลานนา ศิลปะพื้นบานและพุทธศิลปกรรมในลานนา
เชน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปRตยกรรมที่แสดงความเป6นเอกลักษณของลานนา รูปแบบ
และกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของกลุมศิลปSนในลานนา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ของวัดที่เป6นตนแบบพุทธศิลปกรรมในลานนา และรูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษ
ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุมจังหวัดลานนา
๒) การสั ม ภาษณ สนทนากลุ มกั บ ตั ว แทนหนวยงานภาครั ฐ เชน สํ า นั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวและการกีฬาประจําจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
บริษัททองเที่ยว/ผูประกอบการที่ เกี่ยวของในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรค เพื่อ
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศิลปะและการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะของกลุมจังหวัด
ลานนา การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคในลานนา ที่สอดคลองกับ
การเรียนรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) การสัมภาษณเชิงลึกกับปราชญทองถิ่น ศิลปSนพื้นบาน และกลุมชาวบานในพื้นที่
พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรค
๔) การพู ด คุ ย กั บ กลุ มเยาวชนและกลุ มจิ ต อาสาที่ ทํ า งานในพื้ น ที่ พั ฒ นาและ
สรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัย รวมทั้งการพัฒนาผลงาน
สรางสรรค

๑๓๐
๔. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพื้นที่สํารวจผลงานทาง
ศิลปกรรมลานนาในแตละพื้นที่จากอดีตจนถึงปRจจุบันใน 8 จังหวัด เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับองคความรู
พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนาที่จะนํามาสังเคราะหใหไดขอมูลที่ชัดเจน แลว
นําไปสรางเป6นพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนา โดยเนนการทํางานวิจัยแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research-PAR) มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การรวมศึกษาและวิเคราะหปRญหาอยางมีสวนรวมกับกลุมชาวบานเกี่ยวกับ
การศึกษาขอมูลชุมชนในดานประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม การจัดลําดับความสําคัญและความ
ตองการในการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในชุมชน โดยการกระตุนใหประชาชนไดเรียนรูสภาพของชุมชน วิถี
ชีวิต สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อใชเป6นขอมูลเบื้องตนในการจัดทําและประกอบการ
พิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในชุมชน
ขั้นตอนที่ ๒ การรวมวางแผน เป6นการวางแผนการพัฒนาหลังจากไดขอมูลเบื้องตนของ
ชุมชนแลว และนําขอมูลมาวิเคราะหพื้นที่ศิลปะในชุมชน โดยการนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกั นเพื่ อกํ าหนดนโยบายและวั ตถุ ป ระสงคของโครงการ การกํ าหนดวิ ธีการและแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใชเพื่อการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๓ การรวมดํา เนิน การ เป6น การมีส วนรวมของประชาชนในการดํา เนิน การ
พัฒนา หรือเป6นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ไดวางไว ขั้นตอนนี้เป6นขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการสรางพื้นที่ศิลปะในชุมชนใหกับชุมชน โดยการสนับสนุนดานเงินทุน วัสดุอุปกรณ
และแรงงาน รวมทั้งการเขารวมในการบริหารงาน การประสานขอความชวยเหลือจากภายนอกใน
กรณีที่มีความจําเป6น
ขั้นตอนที่ ๔ การรวมรับผลประโยชน โดยประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนดการ
แจกจายผลประโยชนจากกิจกรรมการวิจัยในพื้นที่ศิลปะในชุมชนรวมกันอยางเทาเทียม
ขั้นตอนที่ ๕ เป6นการมีสวนรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย และผลของการ
พัฒนาจากการดําเนินการไปแลววาสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม มีปRญหาอุปสรรค และขอจํากัด
อยางไร เพื่อแกไขปRญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที และนําขอผิดพลาดไปเป6นบทเรียนในการดําเนินการ
ตอไป การเปSดใหประชาชนหรือชาวบานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสเขารวมในพื้นที่ศิลปะในชุมชนทั้งใน
ดานการสรางสรรคและรวมกันอนุรักษ ซึ่งกอใหเกิดรากฐานแหงความยั่งยืนของการพัฒนา
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหวังใหการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัด
ลานนามีกระบวนการคิดสรางสรรค และชาวบานมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ศิลปะของชุมชนที่
เหมาะสมกั บ ทองถิ่ น นั้ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาใหเป6 น แหลงทองเที่ ย วทางศิ ล ปะ และแหลงเรี ย นรู เชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยั่งยืน ในรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตน โดยมีการคนควาดานขอมูลและ
เนื้อหาดังนี้

๑๓๑
๓.๒ พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
คณะผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่การศึกษาพัฒนาและสรางสรรคศิลปะใน ๘ จังหวัดกลุมลานนา
ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน และพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยเนนสถานที่ที่เป6นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และการ
พัฒนาชุมชนศิลปะที่มีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาเป6นแหลงทองเที่ยวแหงใหม ที่เชื่อมโยง
กับแหลงทองเที่ยวหลัก แหลงโบราณสถาน วัด ชุมชน และการพัฒนาชุมชน ดังนี้
๑. พื้นที่สAงเสริมการเรียนรูB การอนุรักษC และการสรBางสรรคCศิลปะของวัดและชุมชนใน
กลุAมจังหวัดลBานนา ประกอบดวย
๑) จังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง กลุมวัดในเวียงกุม
กาม วัดอินทราวาส (วัดตนเกวbน) วัดผาลาด วัดเจ็ดยอด
๒) จังหวัดเชียงราย ไดแก วัดรองขุน วัดรองเสือเตน วัดพระแกว พิพิธภัณฑบานดํา
๓) จังหวัดลําพูน ไดแก วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดบานปาง วัดวัดพระบาทตากผา
วัดพระธาตุ ๕ ดวง
๔) จังหวัดลําปาง ไดแก วัดพระแกวดอนเตา วัดเจดียซาวหลัง วัดศรีชุม วัดศรีลอง
เมือง วัดปdาฝาง วัดจองคํา วัดไหลหิน วัดพระธาตุลําปางหลวง วัดปงยางคก วัดปงสนุกเหนือ
๕) จังหวัดแพร ไดแก วัดพระธาตุชอแฮ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดสูงเมน วัดพระธาตุสุ
โทนมงคลคีรี
๖) จังหวัดนาน ไดแก วัดภูมินทร วัดหนองบัว วัดพระธาตุแชแหง วัดมิ่งเมือง
๗) จังหวัดพะเยา ไดแก วัดศรีโคมคํา วัดจอมทอง วัดอนาลโย
๘) จังหวัดแมฮองสอน ไดแก วัดพระธาตุกองมู วัดจองคํา
๒. พื้นที่พัฒนาและสรBางสรรคCศิลปะเชิงสรBางสรรคCในลBานนา ๙ พื้นที่
๑) วัดและชุมชนบานทาขาม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๒) วัดบานโปdงและบานเหลาพัฒนา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
๓) วัดชุมชนบานพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
๔) วัดและชุมชนบานลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕) วัดและชุมชนบานพันเชิง ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
๖) วัดและชุมชนบานดอนไชย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
๗) วัดและชุมชนบานแมนาเรือ ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๘) วัดและชุมชนบานเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

๑๓๒
๓. พื้นที่พัฒนาสินคBาศิลปะเชิงสรBางสรรคCในลBานนา
๑) ชุมชนศิลปะเวียงกาหลง อําเภอเวียงปdาเปhา จังหวัดเชียงราย
๒) ชุมชนผาหมอหอมทุงโฮง ชุมชนผาทอมือ ในอําเภอเมือง จังหวัดแพร
๓) กลุมผลิตตุงและโคมลานนาของโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลปdาเห็ว อําเภอเมือง และ
ชุมชนวัดพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
๔) กลุมวิสาหกิจชุมชนผูสรางสรรคงานพระพุทธรูปไม และกลุมเครื่องเงิน อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน
๔. กลุAมเครือขAายศิลปะเชิงสรBางสรรคCและการทAองเที่ยวในลBานนา
๑) สมาคมขัวศิลปi จังหวัดเชียงราย
๒) หอศิลปiริมนาน จังหวัดนาน
๓) เครือขายศิลปSนลานนา
๔) สมาคมการทองเที่ยวภาคเหนือ
๕) โรงเรียนภูมิปRญญาลานนา
๖) คณะวิจิตรศิลปi มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๗) สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘) คณะศิลปกรรมและสถาปRตยกรรมศาสตร มทร.ลานนา ฯลฯ
๓.๓ ประชากร กลุAมตัวอยAาง และผูBใหBขBอมูลสําคัญ
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนด ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้
๑. การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย
๑) กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคใน
ลานนา ๘ จังหวัด โดยเป6นการสุมกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ ราย
๒) กลุมนักทองเที่ยว ที่มาเที่ยวชมในพื้นที่สงเสริมการเรียนรู การอนุรักษ และการ
สรางสรรคศิ ลปะของวัด และชุมชนในกลุ มจังหวัด ลานนา ๘ จังหวัด โดยเป6น การสุมกลุมตัวอยาง
จํานวน ๔๐๐ ราย
๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย
๑) พระสงฆ ผูนําชุมชนในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
๙ พื้นที่ๆ ละ ๕ ราย จํานวน ๔๕ ราย

๑๓๓
๒) ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานทองเที่ยว
และการกี ฬ าประจํ า จั ง หวั ด องคกรปกครองสวนทองถิ่ น และบริ ษั ททองเที่ ย ว/ผู ประกอบการที่
เกี่ยวของในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรค ๙ พื้นที่ๆ ละ ๕ ราย จํานวน ๔๕ ราย
๓) ปราชญทองถิ่น ผูอาวุโส และกลุมชาวบานในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะ
เชิงสรางสรรค ๙ พื้นที่ๆ ละ ๑๐ ราย จํานวน ๙๐ ราย
๔) กลุมเยาวชนและกลุมจิตอาสาที่ทํางานในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิง
สรางสรรคใน ๙ พื้นที่ เพื่อรวมเรียนรู จํานวนพื้นที่ละ ๕ ราย รวมจํานวน ๔๕ ราย
๓. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย
๑) กลุมศิลปSนหลักและศิลปSนจิตอาสาที่ทํางานในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะ
เชิงสรางสรรคจํานวน ๓๐ ราย
๒) กลุมเยาวชนและกลุมจิตอาสาที่ทํางานในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิง
สรางสรรคใน ๙ พื้นที่ เพื่อรวมเรียนรูในการพัฒนาศิลปะชุมชนและการพัฒนาสังคม จํานวนพื้นที่ละ
๒๕ ราย รวม ๒๐๐-๒๒๕ ราย
๓) กลุมวิสาหกิจชุมชนและประชาชนผูสรางสรางสินคาศิลปะพื้นบานใน ๕ พื้นที่ๆ
ละ ๑๐ ราย รวมจํานวน ๕๐ ราย
รวมประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญในแผนบูรณาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา” จํานวน ๑,๓๓๐ ราย
๓.๔ เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป6 น การวิ จั ย ผสมผสานเนนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) โดยการลงพื้นที่สํารวจผลงานทางศิลปกรรมลานนาในแตละพื้นที่จากอดีตจนถึงปRจจุบัน
เพื่ อหาขอมู ลเกี่ย วกับ องคความรู พื้ นที่ ศิลปะในเมื องและชุ มชนของกลุ มจั งหวั ด ลานนาที่จ ะนํา มา
สังเคราะหใหไดขอมูล ที่ชัด เจน แลวนําไปสรางเป6น พื้นที่ ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจั งหวั ด
ลานนาเพื่อใหเป6นเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนาและการสรางแหลงเรียนรูเชิงศิลปวัฒนธรรม ใน
รูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตน ดังนั้น จึงมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด จัดทําขึ้น
เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ มประชาชนที่ อ าศั ย อยู ในพื้ น ที่ พั ฒ นาและสรางสรรคศิ ล ปะเชิ ง
สรางสรรคในลานนา ๘ จั งหวั ด โดยเป6 น การสุ มกลุ มตั ว อยางจํ า นวน ๔๐๐ ราย เนื้ อหาของ
แบบสอบถามประกอบดวย
๑) ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ รายได การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู การอนุรักษ และการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรค

๑๓๔
๒) ขอมู ล ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิจ กรรมการเรี ยนรู การอนุ รั กษ และการพั ฒ นา
ศิลปะเชิงสรางสรรค การพัฒนารูปแบบผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานรวมสมัย การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดและชุมชน การจัดการแหลงเรียนรูชุมชน พิพิธภัณฑ เป6นตน
๓) ปRญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการและการพัฒนาศิลปะของวัดและชุมชน
๒. แบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับนักทAองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในลBานนา เป6นแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมใน
พื้นที่สงเสริมการเรียนรู การอนุรักษ และการสรางสรรคศิลปะของวัดและชุมชนในกลุมจังหวัดลานนา
๘ จังหวัด จํานวน ๔๐๐ ราย เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวย
๑) ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ รายได การเรียนรู การ
อนุรักษ และการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรค ความถี่ในการทองเที่ยว
๒) ขอมู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การทองเที่ ย ว ความสนใจดานพุ ท ธศิ ล ปกรรม
กิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรค เสนทางการทองเที่ ยว ความพึงพอใจตอการ
เดินทางทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดและชุมชน เป6นตน
๓) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยว การเดินทาง คาใชจาย การซื้อสินคา
ชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เป6นตน
๔) ปRญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาศิลปะของวัดและชุมชน
๒. แบบสัมภาษณC (Interview) มุงเนนการสัมภาษณพระสงฆ ผูนําชุมชนในพื้นที่พัฒนา
และสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวและการกีฬาประจําจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมชาวบาน
และกลุ มเยาวชนและกลุมจิต อาสาที่ ทํา งานในพื้ นที่พัฒนาและสรางสรรคศิ ลปะเชิงสรางสรรคใน
ลานนา โดยมีเนื้อหาสําคัญ เชน
๑) ประวัติความเป6นมาและการสรางสรรคผลงานดานศิลปกรรมของวัดและชุมชน
๒) กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของกลุมศิลปSนในลานนา เชน การพัฒนา
รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานรวมสมัย
๓) การจั ดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดและชุ มชนตนแบบในการบริหารพุทธ
ศิลปกรรมในลานนา
๔) รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชน
๕) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศิลปะ
๖) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะ
๗) การพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคในลานนา ที่
สอดคลองกับการเรียนรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๓๕
๓. การสนทนากลุAม (Focus Group) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (key informant) ใน
พื้นที่ชุมชน ๙ แหง ไดแก พระสงฆ ผูนําชุมชนในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคใน
ลานนา ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวและการกีฬา
ประจําจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมชาวบาน และกลุมเยาวชนและกลุมจิตอาสาที่ทํางาน
ในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา โดยมีเนื้อหาสําคัญ เชน
๑) ประวัติความเป6นมาและการสรางสรรคผลงานดานศิลปกรรมของวัดและชุมชน
๒) กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของกลุมศิลปSนในลานนา เชน การพัฒนา
รูปแบบผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานรวมสมัย เพื่อสรุปและสังเคราะหองคความรูพื้นที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนาในดานตางๆ
๓) การจั ดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดและชุ มชนตนแบบในการบริหารพุทธ
ศิลปกรรมในลานนา
๔) รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชน
๕) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศิลปะ อาทิ สถาปRตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ที่
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๖) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในลานนา
๗) การพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคในลานนา ที่
สอดคลองกับการเรียนรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป6นการประชุมสัมมนาในระดับภาคเหนือกลุม
จังหวั ด ลานนา ๘ จั งหวัด และภาคี ที่เ กี่ย วของในภาคสวนตางๆ จํ า นวน ๑๒๐ ราย จากตั ว แทน
พระสงฆ ผูนําชุมชนในพื้นที่พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ตัวแทนหนวยงาน
ภาครัฐ เชน สํานั กงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานทองเที่ย วและการกี ฬาประจําจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ศิลปSน กลุมปราชญชาวบาน กลุมเยาวชนและกลุมจิตอาสาที่ทํางานในพื้นที่
พัฒนาและสรางสรรคศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ โดย
มุงเนนการสรางเครือขายการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ประเด็นหลักในการสัมมนา
ประกอบดวย
๑) การนําเสนอผลงานศิลปะเชิงการสรางสรรค
๒) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
๓) การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในลานนา
๔) รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
๕) การพั ฒ นานโยบาย และยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาเมืองศิ ล ปะเชิ งสรางสรรคใน
ลานนา

๑๓๖
๕. ชุดปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) เป6นการชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค
ความรูและการพัฒนาพื้นที่ศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา ประกอบดวย
๑) ชุ ด ความรูB เชน ประวัติ ศาสตรศิ ลปะในลานนา พุ ทธศิ ลปi ล านนา ที่แสดงถึ ง
ประวัติความเป6นมา อัตลักษณ รูปทรง ลวดลาย ผลงานเชิงประจักษ และการสรางสรรค
๒) ชุดปฏิบัติการทางศิลปะเชิงสรBางสรรคC ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก
- ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาวิเคราะหขอมูลชุมชนในดานประวัติศาสตร สังคม
และวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนา
พื้นที่ศิลปะในชุมชน
- ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผนโดยนําขอมูลมาวิเคราะหพื้นที่ศิลปะในชุมชน
- ขั้นตอนที่ ๓ การออกแบบศิลปะและออกแบบสินคาชุมชน
- ขั้นตอนที่ ๔ การดําเนินการสรางสรรคผลงานศิลปะและการพัฒนาชุมชน
- ขั้นตอนที่ ๕ การสงเสริมผลประโยชนของชุมชนจากการกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนและการสรางสรรคผลงานศิลปะสูเมืองสรางสรรค
- ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
- ขั้นตอนที่ ๗ การยกระดับผลงานสรางสรรคและสินคาสูการตลาดและการ
๓) การจัดทําระบบฐานขBอมูลและเว็บไซตC เพื่อรองรับขอมูลของโครงการ การ
พัฒนากิจ กรรม และการสรางเครือขายการสรางเมืองศิล ปะเชิงสรางสรรคในลานนา รวมทั้งการ
สงเสริมการตลาดสินคาผลงานศิลปะเชิงสรางสรรคของชุมชนที่รวมโครงการ
๖. แบบประเมินผลงานและกิจกรรมสรBางสรรคCศิลปกรรม แบบประเมินผลงานและ
กิจกรรมสรางสรรคศิลปกรรมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความรู ทัศนคติ และกระบวนการของผูเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา 8 จังหวัด โดยประเมินกอน-หลัง (Pre-testPost-test) การเขารวมกิจกรรม เนื้อหาประกอบดวย
๑) ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะและการสรางสรรคของวัดและชุมชน
๒) ทัศนคติตอการพัฒนาและการสรางสรรคผลงานศิลปะในชุมชน
๓) กระบวนการมีสวนรวมในการกิจกรรมสรางสรรคศิลปะในลานนา
๔) ทักษะและความเขาใจตอการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
การสรBางเครื่องมือการวิจัย
๑) ศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของเพื่ อกํ า หนดกรอบแนวคิ ดในการสราง
เครื่องมือที่เกี่ยวของทั้ง แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) การสนทนา
กลุม (Focus Group) ชุดปฏิบัติการวิจัย และแบบประเมินโครงการ

๑๓๗
๒) รางเครื่องมือทุกฉบับ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ
(Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) ชุดปฏิบัติการวิจัย และแบบประเมินโครงการ เพื่อให
เป6นตนแบบการรวบรวมขอมูลในพื้นที่
๓) นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ คน เพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองตามวัตถุประสงคและเผาหมายของการวิจัย
๔) นํ า ผลการตรวจสอบมาคํ า นวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคํ า ถามกั บ
วัตถุประสงคหรือนิยาม (IOC: Item Objective Congruence Index) เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ตามวัตถุประสงคที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๐.๕๐ ถึง ๑.๐๐ ซึ่งแสดงวาจุดประสงคนั้นวัดไดครอบคลุม
เนื้อหา หรือขอสอบนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงค และถาขอใดไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๐.๕๐ ตอง
นําไปปรับปรุงแกไข เพราะวามีความสอดคลองกันต่ํา และปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) การ
สนทนากลุม (Focus Group) ชุดปฏิบัติการวิจัย และแบบประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ
๕) จัดทําเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณและนําไปใชในการวิจัย
๓.๕ การเก็บรวบรวมขBอมูลและการปฏิบัติการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลและการปฏิบัติการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยออกเป6น ๖ ระยะ มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑) ระยะที่ ๑ การจัดประชุมทีมวิจัย เพื่อชี้แจงความรูความเขาใจและจัดสรางการ
จัดสรางเครื่องมือประกอบการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) การใชเครื่องมืออุปกรณประกอบการ
วิจัย ไดแก เครื่องบันทึกภาพและเสียง และความพรอมของอุปกรณเครื่องมือการทํางานทางศิลปะ
๒) ระยะที่ ๒ การลงสํารวจขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการคัดเลือกชุมชน
เปhาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อรวบรวมขอมูลในเชิงกายภาพของพื้นที่ ๙ แหง
ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการทําจดหมายและประสานงานติดตอเพื่อขออนุญาตทําวิจัยกับ
กลุมประชากรเปhาหมาย โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม
(Focus Group) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๑ รูปแบบศิลปกรรมลานนา รวมกับการศึกษาคนควา
จากเอกสารทางประวัติศาสตรและขอมูลทางโบราณคดี เพื่อสรางองคความรูพื้นที่ศิลปะในเมืองและ
ชุ ม ชนของกลุ มจั ง หวั ด ลานนา โดยการสํ า รวจขอมู ล และคั ด เลื อ กชุ ม ชนเปh า หมายแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อรวบรวมขอมูลในเชิงกายภาพของพื้นที่ ๙ แหงในพื้นที่ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาโดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้

๑๓๘
๑) สถานที่ในการลงพื้นที่สํ ารวจตองเป6 นสถานที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป6นแหลงทองเที่ยวแหงใหมอาทิ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สําคัญ มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มีเสนทางเดินทางเขาถึงไดงาย และมีสิ่งอุปโภคบริโภคเพียงพอสําหรับ
นักทองเที่ยว
๒) สถานที่ในการลงพื้นที่สํารวจนั้น ตองมีองคกรชุมชน ผูนํา และประชาชนอนุญาต
และใหความรวมมือในพัฒนาองคความรูทางศิลปกรรมลานนาในอดีต จนถึงปRจจุบันได
๓) สถานที่ในการลงพื้นที่สํารวจนั้น มีศิลปSนหรือกลุมเรียนรูศิลปะเพื่อการรักษางาน
ศิลปกรรมลานนาใหมีความยั่งยืน และใหขอมูลที่เป6นประโยชนในการนํามาสังเคราะหองคความรู
ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจสถานที่ในการลงพื้นที่ตางๆ เบื้องตนดังนี้

สํารวจพื้นที่ศึกษาดูงานประเพณีวัฒนธรรมชนชาวปกาเกอญอ ณ วัดพระบาทหวยตม อ.ลี้ จ.ลําพูน

๑๓๙

สํารวจพื้นที่ศึกษาดูงานประเพณีวัฒนธรรมบุญแขงเรือ ณ บานดอนไชย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

สํารวจพื้นที่ศึกษาดูงานแหลงโบราณคดีทางประวัติศาสตร ดอยเวียง-ดอยวง
ณ บานเหลาพัฒนา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

๑๔๐

สํารวจพื้นที่ศึกษาดูงานศิลปกรรมและประวัติศาสตรเมืองฮอด ณ บานทาขาม
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
๓) ระยะที่ ๓ ปฏิบัติการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรคในพื้นที่ ๙ แหง และการพัฒนา
สินคาทางศิลปะในลานนาที่กําหนดไวในพื้นที่การศึกษาวิจัย เพื่อใหไดผลงานศิลปะเชิงสรางสรรค การ
พัฒนาสินคาทางศิลปะ และการพัฒนาเครือขายเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
๔) ระยะที่ ๔ การจั ด พิ ม พเอกสารรายงานความกาวหนางานวิ จั ย เพื่ อนํ า เสนอ
รายงานความกาวหนาแกแหลงทุ น สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รายงาน
ความกาวหนางานวิจัยและนําเครื่องมือการวิจัยไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ในการจัดทําฉบับสมบูรณ
๕) ระยะที่ ๕ การสรุปองคความรูศิลปกรรมลานนา แลวนําขอมูลไปสูการจัดทําเวที
ประชาคมในชุมชนหรือพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมถายทอดความรูแกชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และ
จัดทําประชาพิจารณในชุมชนหรือพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมถายทอดความรูแกชุมชนหรือผูมีสวน
เกี่ ย วของ และจั ด ทํ า ประชาพิ จ ารณ หลั ง จากนั้ น จึ ง ดํ า เนิ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ สราง
ศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะชุมชนทั้ง ๙ แหง และพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัด
ลานนาแบบมีสวนรวม

๑๔๑
๖) ระยะที่ ๖ การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทาง
ศิลปะ (Art Workshop) เพื่อการเรียนรูองคความรูพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัด
ลานนากับชาวบานในชุมชน และการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนาที่มี
กระบวนการสรางสรรคและการอนุรักษที่เหมาะสม เพื่อสรางเป6นตนแบบในการพัฒนาแกชุมชนอื่นๆ
โดยการประเมินผลจากการสอบถามทัศนคติของคนในพื้นที่ เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ ๓ การพัฒนา
พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนาที่มีกระบวนการสรางสรรคและการอนุรักษที่
เหมาะสม
๗) ระยะที่ ๗ การจั ด ทํ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ วี ดี โ อ ผลงานวิ จั ย วี ดิ ทั ศ นนํ า เสนอ และ
นวัตกรรมเพื่อเผยแพรความรูสูสาธารณชน รวมทั้งการจัดทําแผนพับ หนังสือสรุปองคความรู เว็บไซต
จํ า นวน ๑,๐๐๐ เลม และการเผยแพรสู สื่ อ สารมวลชน สื่ อ สารสนเทศ วารสารทองเที่ ย วและ
วัฒนธรรม และการจัดพิมพเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โดยมีตารางการเก็บรวบรวมขอมูลและการปฏิบัติการวิจัย ดังนี้
ที่

กิจกรรมการวิจัย การเก็บรวบรวมขBอมูล
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

การจั ดประชุ มที มวิ จัย เพื่ อชี้ แจงความรูความเขาใจ
และจัดสรางการจัดสรางเครื่องมือประกอบการวิจัย
การลงสํารวจขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการ
คัดเลือกชุมชนเปhาหมายแบบเจาะจง ๙ พื้นที่
การปฏิบัติการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรคในพื้นที่ ๙
แหงและการพัฒนาสินคาทางศิลปะในลานนา
การรายงานความกาวหนางานวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอ
รายงานความกาวหนาแกสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
การสรุปองคความรูศิลปกรรมลานนาและการถายทอด
ความรูสูชุมชน
การจั ด ประชุ ม เสวนาทางวิ ช าการ และกิ จ กรรมเชิ ง
ปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop)
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพผลงานวิจัย วีดิทัศนนําเสนอ และ
นวัตกรรมเพื่อเผยแพรความรูสูสาธารณชน
การจัดรายงานฉบับสมบูรณ
การจัดทําบทความเผยแพรในระดับชาติ

ระยะเวลา ๗ เดือน
๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗

๑๔๒
๓.๖ การวิเคราะหCขBอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป6นการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
๑. การวิเคราะหCขBอมูลเชิงปริมาณ เนนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ได
เก็ บ รวบรวมจากกลุ มประชาชนในพื้ น ที่ ส รางสรรคศิ ล ปะในลานนา จํ า นวน ๔๐๐ ราย และ
นั กทองเที่ ย วที่ มาเที่ ย วชมพุ ท ธศิ ล ปกรรมในลานนา จํ า นวน ๔๐๐ ราย โดยมี ขั้น ตอนการศึ กษา
วิเคราะหขอมูลดังนี้
๑) เลื อ กแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณในการตอบไปวิ เ คราะหขอมู ล โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science)
๒) แบบสอบถามตอนที่ ๑ ซึ่งเป6นแบบสอบถามเกี่ยวกับปRจจัยพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง ความสนใจและกิจกรรมการทองเที่ยว โดยทําการวิเคราะหโดยใชวิธีหาคาความถี่ คารอยละ
แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
๒) แบบสอบถามตอนที่ ๒ ซึ่ ง เป6 น ขอมู ล ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและ
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการและการสงเสริมการเรียนรูของแหลง
ทองเที่ยวภายในวัด โดยทําการวิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คะแนนเฉลี่ย (X) คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป6นรายขอและรายดาน และเฉลี่ยรวมทุกดาน โดยมีเกณฑในการ
พิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนน เพื่อใหเห็นระดับของการกิจกรรมการทองเที่ยวและการเรียนรูในแตละ
ดาน จากกลุมตัวอยาง ดังนี้
คาเฉลี่ย ๑.๐๐–๑.๕๐ = มีความคิดเห็นในระดับนอยมาก
คาเฉลี่ย ๑.๕๑- ๒.๕๐ = มีความคิดเห็นในระดับนอย
คาเฉลี่ย ๒.๕๑- ๓.๕๐ = มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย ๓.๕๑- ๔.๕๐ = มีความคิดเห็นในระดับมาก
คาเฉลี่ย ๔.๕๑- ๕.๐๐ = มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
๔) แบบสอบถามสวนที่ ๓ ซึ่งเป6นขอมูลดานผลลัพธจากการปฏิบัติในการเรียนรูดาน
ศิลปกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เป6นตน โดยทําการวิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ
คะแนนเฉลี่ย (X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป6นรายขอและรายดาน และเฉลี่ยรวมทุกดาน
โดยมีเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนน เพื่อใหเห็นระดับของกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปะ
เชิงสรางสรรค การทองเที่ยวและการเรียนรูในแตละดาน
๕) นํ า ขอมู ล มาวิ เ คราะหทางสถิ ติ เ พื่ อ ศึ ก ษาคาเป6 น กลางทางสถิ ติ และเพื่ อ การ
วิ เ คราะหปR จ จั ย ขอมู ล พื้ น ฐานสวนบุ ค คลกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อแหลงเรี ย นรู ทางดานศิ ล ปะเชิ ง
สรางสรรค การทองเที่ยวและการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรค

๑๔๓
๖) การวิเคราะหปRญหา อุปสรรค จากแบบสอบถามในเชิงสถิติและพรรณนา
๗) การวิ เคราะห สังเคราะหขอมูล โดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว
เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และแนวทางการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของวัด
๒. การวิเ คราะหCขBอมู ลเชิงคุณ ภาพ โดยผู วิจั ยดํ าเนิน การวิ เคราะหขอมูล ตามเนื้อหา
(Content analysis) แลวสรุปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยจะนําขอมูลจากการวิเคราะหจากเอกสาร ประกอบกับขอมูลที่ไดจาก
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) หลังจากนั้น
ผูวิจัยยืนยันความนาเชื่อถือไดของขอมูลดวยการใหบุคคลที่อยูในปรากฏการณที่ศึกษาและบุคคลที่มี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกตอง โดยการแปลขอมูลพรอมให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ทักทวงหรือยอมรับขอมูลที่นําเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของขอมูล
ดวยวิ ธี นี้ ผู วิ จั ย ใชกั บ ขอมู ล เบื้ องตนและขอมู ล ที่ เ ป6 น สวนที่ ผู วิ จั ยไดตี ความแลวนํ า ขอมู ล จากการ
สัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) นํามาวิเคราะหเชิงพรรณนาและการนําเสนอภาพ
กิจกรรมและชุดองคความรู (หนังสือสรุปองคความรู) และวีดีทัศนบรรยากาศการสังเคราะหขอมูลใน
พื้นที่สาธารณะของชุมชนทั้ง ๙ แหง ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนใหไดผลเป6นเชิงประจักษ
และนําผลไปใชประโยชนไดจริงในวงกวาง โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุปตามสาระสําคัญดาน
เนื้อหาที่กําหนดไว โดยวิเคราะหเนื้อหา ดังนี้
๑) ประวัติความเป6นมาของศิลปกรรม ศิลปะพื้นบานและพุทธศิลปกรรมในลานนา
เชน จิ ต รกรรม ประติ มากรรม และสถาปR ต ยกรรมที่ แสดงความเป6 นเอกลั กษณของลานนา เชน
ขอมูลทางประวัติศาสตร โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะ
ชุมชนที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
๒) รูปแบบและกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะของกลุมศิลปSนในลานนา เชน
การพัฒนารูปแบบผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานรวมสมัย เป6นตน
๓) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดที่เป6นตนแบบพุทธศิลปกรรมในลานนา
เชน วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง เป6นตน
๔) รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชน
๕) การศึกษาการมีสวนรวมของวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัดที่เป6นกรณีศึกษา
ในมิ ติ ข องการจั ด การเรี ย นรู กระบวนการสื่ อ สารคุ ณ คา การพั ฒ นาจิ ต ใจ และการเสริ ม สราง
กระบวนการเครือขายการเรียนรูในมิติตางๆ รวมกัน
๖) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศิลปะและการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปะ
รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคในลานนา ที่สอดคลองกับการเรียนรู
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๔๔
๗) การศึกษาสภาพปRญหา อุปสรรค ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาเมือง
ศิลปะเชิงสรางสรรค การสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู
ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา
๓.๘ การวิเคราะหCขBอมูลและสถิติที่ใชBในการวิเคราะหCขBอมูล
๑. การใชคาเฉลี่ย คารอยละ และคา S.D. ในการอธิบายขอมูลทั่วไป
๒. การใชสถิติ เชน t-test และ f-test ในการหาคาความสัมพันธของปRจจัยที่เกี่ยวของ
กับแนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทางการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรค และการเชื่อมโยง
เครือขายการเรียนรูในแหลงทองเที่ยว เชน การทดสอบความสัมพันธระหวางปRจจัยพื้นฐานของ
ประชาชนและนักทองเที่ยวกับผลลัพธของการเรียนรูและการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรค เป6นตน
๓. การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากทุกฝdายดังกลาว โดยการเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีที่
ไดกลาวแลว เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และแนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูในแหลง
ทองเที่ยว
๓.๘ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
การวิ จั ยครั้งนี้ มุ งเนนการวิ เคราะหขอมูล ที่ไดจากการศึ กษาเอกสาร การเก็ บ ขอมู ล
ภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การพัฒนากิจกรรมดานศิลปะ และการสนทนากลุม
เฉพาะ นํามาทําการวิเคราะห สรุป และอภิปรายผล โดยจับประเด็นหลักของเรื่อง (Traits) และ
จํ า แนกเหตุ การณหลั ก ๆ ดวยการแยกเป6 น ประเด็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงคของการวิ จั ย หลั งจากนั้ น
คณะผูวิจัยจะนําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) พรอมอางอิง
คําพูดผูใหขอมูลสําคัญและนําเสนอรูปภาพประกอบเหตุการณของเรื่องเพื่อยืนยันประเด็นที่พรรณนา
วิเคราะหตามความเหมาะสม โดยเป6นการนําเสนอผลการวิจัยชุดองคความรูในการสังเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพประกอบการบรรยายตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยการพรรณนาความ (Descriptive
Presentation) ประกอบภาพถายพรอมการบรรยาย จากผลการลงพื้นที่สํารวจผลงานทางศิลปกรรม
ลานนาในแตละพื้นที่จากอดีตจนถึงปRจจุบัน เพื่อหาขอมูลที่จะนํามาสังเคราะหใหไดขอมูลที่ชัดเจน
แลวนําไปสูการสรุปองคความรูศิลปกรรมลานนา แลวนําขอมูลไปสูการจัดทําเวทีประชาคมในชุมชน
หรื อพื้ น ที่ โดยการจั ด กิ จ กรรมถายทอดความรู แกชุ มชนหรื อผู มี ส วนเกี่ ย วของ และจั ด ทํ า ประชา
พิจารณ ในชุมชนหรือพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมถายทอดความรูแกชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และ
จัดทําประชาพิจารณ หลังจากนั้น จึงดําเนินการลงมือปฏิบัติการวิจัยเพื่อสรางศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะ
ชุมชนทั้ง ๘ แหง และพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาการจัด
ประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) เพื่อการเรียนรู

๑๔๕
องคความรูพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนากับชาวบานในชุมชน และการพัฒนา
พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนาที่มีกระบวนการสรางสรรคและการอนุรักษที่
เหมาะสม เพื่อสรางเป6นตนแบบในการพัฒนาแกชุมชนอื่นๆ โดยการประเมินผลจากการสอบถาม
ทัศนคติของคนในพื้นที่ เพื่อจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ผลงานวิจัย วีดิทัศนนําเสนอ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร
ความรูสูสาธารณชน รวมทั้งการจัดทําแผนพับโบวชัวส หนังสือสรุปองคความรู และการเผยแพรสู
สื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศ วารสารทองเที่ยวและวัฒนธรรม และการจัดพิมพเอกสารรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ
๓.๙ สรุปกิจกรรมและขั้นตอนการวิจัย

