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บทที่  3 

 

วิธีดาํเนินงานวิจัย 

 

การศกึษาเร่ือง  ลําเต้ยหวัดอนตาล  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  

เป็นการศกึษาในด้านวฒันธรรมดนตรี  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้  ผู้ศกึษาได้ศกึษาจากตํารา  

เอกสาร  หนงัสือ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึเสียง  ภาพถ่าย  และ

วีดีโอ  จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาจดัแบง่ประเภทแล้วจงึทําการวิเคราะห์  ซึง่ผู้ศกึษาได้กําหนด

แนวทางในการดําเนินการเป็นขัน้ตอนตา่งๆ  ดงันี ้

 

1.   ขัน้รวบรวมข้อมูล 

 การศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  ผู้

ศกึษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก  เอกสาร  การสงัเกตการณ์  การสมัภาษณ์  โดยมีขัน้ตอน 

ตา่งๆ  ดงันี ้

 1.1  แหล่งข้อมูล 

  ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาค้นคว้า  โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  งานวิจยั  

และวีดทิศัน์  จากแหลง่ข้อมลู  ได้แก่ 

  1.  วฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร 

  2.  วฒันธรรมอําเภอดอนตาล 

  3.  ห้องสมดุโรงเรียนดอนตาลวิทยา 

  4.  ห้องสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  

 1.2  การค้นคว้าเอกสาร 

  ผู้ศกึษาได้สืบค้นข้อมลูโดยเน้นการสืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของ

ลําเต้ย  ประภทของลําเต้ย  และรูปแบบของลําเต้ย  ประเภทตา่งๆ  โดยรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ  

เอกสาร  ตําราทางวิชาการ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี  ้

  1.2.1  ตํารา  เอกสารงานวิจยั 

   1.  ปริญญานิพนธ์  เร่ืองลําเต้ย  ของ  สดุใจ  สนุทรส   มีนาคม  2535 

   2.  ปริญญานิพนธ์  เร่ืองลําผญายอ่ยหวัดอนตาล  กรณีศกึษาชมุชนบ้าน

นาสะโน  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  ของ  มทันา  จลุลเกตร์  พฤษภาคม  2548 
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   3. ดนตรีพิธีกรรมของชาวผู้ไทในตําบลโนนยาง อําเภอหนองสงู จงัหวดั

มกุดาหาร  ของ  สญัชยั  ด้วงบุ้ง  2550 

   4. การศกึษาคีตลกัษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีพืน้บ้านอีสานใต้  ของ  สุ

พรรณี  เหลือบญุช ู พฤศจิกายน  2545 

   5. การประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาด้านการแสดงหมอลําผญา  จงัหวดั

มกุดาหาร  เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมท้องถ่ิน  ของ  นางพรศริิ ศรีอระพิมพ์  2551 

   6.  เพณีอีสานและเกร็ดราณคดีไทอีสาน  ขิง  บญุเกิด  พิมพ์วรเมธากลุ  

 

 1.3  การสัมภาษณ์ 

  ผู้ศกึษาได้เก็บข้อมลูลําเต้ยหวัดอนตาล  โดยการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเป็นศลิปิน

พืน้บ้าน  ได้แก่  นกัดนตรี  หมอลํา  ในท้องถ่ิน  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  

ด้วยวิธีการจดบนัทกึ  บนัทกึเสียง  วีดีโอ  เพ่ือรวบรวมข้อมลูตา่งๆ  ท่ีเป็นข้อเท็จจริงตาม

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาค้นคว้า  ซึง่มีบคุคลท่ีให้สมัภาษณ์ดงันี ้

  1.  นายสิทธิศกัดิ ์ สวุรรณเก 

  2. วา่ท่ีร้อยตรี  สพุฒัน์  วงค์วนัดี 

  3.  นายเขียน  จนัทพนัธ์ 

  4. นายไร  โนรี 

  5. นางผมหอม  สกลุไทย 

  6. นางอรทยั  วงค์วนัดี 

   7.  นายทมศพล  ยสปัญญา 

 

 1.4  การสังเกตการณ์ 

  ผู้ศกึษาได้ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูลําเต้ยหวัดอนตาล  แบบมีสว่นร่วมและไม่

มีสว่นร่วม  ดงันี ้

   1.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม  โดยผู้ศกึษาได้ศกึษาทํานองเพลงลําเต้ยหวั

ดอนตาล  จากนายสิทธิศกัดิ ์ สวุรรณเก 

   2.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม  โดยผู้ศกึษาได้ศกึษาทํานองเพลงลําเต้ยหวั

ดอนตาล  จากนายสิทธิศกัดิ ์ สวุรรณเก 

   3.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม   

   4.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม   
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   5.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม   

   6.  การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม   

   7.  การสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม  ได้ศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาลในโอกาส

ตา่งๆ  ดงันี ้

      

2.  การจัดการข้อมูล 

 ผู้ศกึษามีวิธีการจดักระทําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัลําเต้ยหวัดอนตาล  

โดยการศกึษาจากแหลง่ข้อมลู  การค้นคว้าจากเอกสารงานวิจยั  การสมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์

แบบมีสว่นร่วมและไมมี่สว่นร่วม  แล้วนําข้อมลูมาจดัเป็นหมวดหมู ่ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ

และวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้

 2.1  การวิเคราะห์ข้อมลู 

  ผู้ศกึษาได้ศกึษาข้อมลูลําเต้ยหวัดอนตาล  ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

แหลง่ข้อมลูตา่งๆ  ด้วยการศกึษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  สมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์

แบบมีสว่นร่วมและไมมี่สว่นร่วม  นํามาวิเคราะห์และอภิปลายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  ตาม

จดุมุง่หมายของการศกึษา  ดงันี ้

  2.1.1  ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตา  

ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร   ผู้ศกึษาใช้ทฤษฎีดนตรีไทยวิเคราะห์ของ รอง

ศาสตราจารย์ประทีป  นกัป่ี  เป็นแนวทางในการศกึษาและวิเคราะห์ลําเต้ยหวัดอนตาล   โดยจะ

ศกึษาในด้านตอ่ไปนี ้

  (1)  การขึน้ต้นของบทเพลง 

  (2)  การบรรเลงซํา้ 

  (3)  การเคล่ือนท่ีของทํานอง 

  (4)  กลุม่เสียงท่ีใช้ 

  (5) จงัหวะกลอง 

 2.1.2  ศกึษาบทบาทของลําเต้ยหวัดอนตาล  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร  ผู้ศกึษาจะศกึษาในด้านตอ่ไปนี ้

   (1)  ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม 

  (2)  ปัจจยัด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
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3.  การนําเสนอผลการศึกษา 

 ภายหลงัจากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ศกึษาได้นําเสนอรูปแบบการศกึษาและข้อสรุปตา่ง ๆ  

โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  และจากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ศกึษามาสรุปเรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  และจดัทําเป็นรูปเลม่การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้ดงันี ้

  บทท่ี  1  บทนํา 

   1.1  ความเป็นมาของปัญหา  

   1.2  จดุมุง่หมายของการศกึษา  

   1.3  ขอบเขตของงานวิจยั  

   1.4  ข้อตกลงเบือ้งต้น  

   1.5  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ  

   1.6  กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

   1.7  นิยามศพัท์เฉพาะ 

  บทท่ี  2  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  2.1  แนวคดิและทฤษฎี 

  2.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

   2.3  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหมอลําและลําเต้ย 

   2.4  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้เป็นแนวทางในการศกึษา

องค์ประกอบทางดนตรี 

   2.5  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 

   2.6  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหมอลํา 

   2.7  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลําเต้ย 

 บทท่ี  3  วิธีดาํเนินการวิจัย  

   3.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการออกเก็บข้อมลูภาคสนาม 

    3.1.1  ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยั 

    3.1.2  แหลง่ข้อมลู 

   3.2  การเก็บรวมรวมข้อมลู 

   3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

   3.4  การวิเคราะห์ข้อมลู 

   3.5  การนําเสนอผลการศกึษา  และสรุปผลการศกึษา 
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  บทท่ี  4  วิเคราะห์ลาํเต้ยหัวดอนตาล 

   4.1  การขึน้ต้นของบทเพลง 

  4.2  การบรรเลงซํา้ 

   4.3  การเคล่ือนท่ีของทํานอง 

   4.4  กลุม่เสียงท่ีใช้ 

  4.5  จงัหวะกลอง 

  4.6  บทบาทของลําเต้ยหวัดอนตาล  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร 

    (1)  ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม 

   (2)  ปัจจยัด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

  บทท่ี  5  บทสรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

   5.1  สรุป 

   5.2  อภิปรายผล 

   5.3  ข้อเสนอแนะ 


