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บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง ประวัติ พัฒนาการและรูปแบบของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ    

ในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา ( Ethnomusicology) โดยรวบรวมขอมูลจาก

เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากหัวขอวิจัย จากแหลงองคความรู

ตางๆและขอมูลจากการปฏิบัติภาคสนาม และนําขอมูลทั้งหมดท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะห                

เรียบเรียง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ในรูปแบบเชิงพรรณนา

วิเคราะห (Descriptive Analysis) เปนความเรียง ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.2  เครื่องมือในการศึกษาคนควา 

  3.3  การจัดกระทําขอมูล 

  3.4  การวิเคราะหขอมูล 

  3.5  การนําเสนอขอมูล 

 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวจากแหลงขอมูลตาง  ๆ จากนั้น

ไดวางแผนพรอมทั้งกําหนดจุดมุงหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีดําเนินงานดังตอไปน้ี 

  3.1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัย   เชน  เอกสารเก่ียวกับขอมูล

ของวงโปงลางของจังหวัดกาฬสินธุ เอกสารเก่ียวกับดนตรีพื้นบาน เอกสารเก่ียวกับพื้นที่เปาหมาย 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ   

            ผูศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดยผูศึกษาได

วางจุดมุงหมาย ในการเก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสาร คือ ทําการคนควาหนังสือและเอกสารทาง

วิชาการ การคนควาขอมูลผานสื่อจากอินเตอรเน็ตและเอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวของกับประวัติ

ความเปนมาของวงโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ ตามแหลงขอมูลตาง ๆ  
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  3.1.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม  

          ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากบุคคล  และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของดานตางๆ เพื่อเปนการนําไปสูความรูและเปนการเชื่อมตอของขอมูลจากการคนควา

เอกสารขางตน โดยคัดเลือกขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ประวัติ  พัฒนาการและรูปแบบการแสดงของ                

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

  3.1.2.1 การสังเกตกิจกรรมตางๆ (Observation) ที่เก่ียวของกับการแสดง 

ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ โดยผูวิจัยใชการสังเกตท้ังแบบ                     

มีสวนรวมและไมมีสวนรวม พรอมกันกับการบันทึกขอมูล เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับ                     

การนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 

  3.1.2.2  การสัมภาษณ (Interview) สัมภาษณบุคคลสําคัญ นักดนตรีและ 

นักแสดง รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของกับวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ           

โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอดังน้ี 1) เคยหรือปฏิบัติงาน            

ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ อยางนอย 5 ป  และ/หรือ 2) มีประสบการณในการ เลนดนตรีใน                  

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคตางๆ และ/หรือ 3) มีประสบการณในการ แสดงหรือเปน          

ผูมีสวนเก่ียวของกับวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคตาง ๆ ซึ่งผูที่ใหขอมูลมีรายนาม

ดังตอไปนี้ 

  1. นักดนตรีและผูใหขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ.2526-พ.ศ.2530 

ไดแก อาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน คุณมณีศิลป  แกวศิลา และคุณไพโรจน แฝงศรีจันทร  และดานการ

แสดงนาฏศิลปพื้นบาน ไดแก อาจารยมาลินี แกวเงิน      

 2. นักดนตรีและผูใหขอมูล ในชวงระหวางป พ.ศ.2531-พ.ศ.2550 

ไดแก อาจารยนงเยาว ทฤษฎี อาจารยนงนุช ทฤษฎี อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย  อาจารยอังกรู           

ไชยสิทธิ์  คุณจักรพงษ เพ็ชรแสน และดานการ แสดง นาฏศิลปพื้นบาน  ไดแก อาจารยเรืองชัย             

นากลาง  

 3. นักดนตรีและผูใหขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555 

ไดแก อาจารยอังกรู ไชยสิทธิ์ และดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน ไดแก อาจารยเรืองชัย นากลาง  

 การสัมภาษณเปนวิธีการรวบรวมขอมูลอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญของการวิจัย                       

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชการสัมภาษณ 2 รูปแบบ คือ 1) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

เปนวิธีการท่ีใชรวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม และ 2) การสัมภาษณแบบเปนทางการ วิธีการ

สัมภาษณแบบนี้ ผูศึกษาจะกําหนดคําถามไวลวงหนาแลว โดยคําถามจะมีลักษณะที่ตองการ
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คําตอบที่เฉพาะเจาะจง ในประเด็นที่เก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงโปงลาง พัฒนาการและ

รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 สําหรับการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูศึกษาใชวิธีการแบงยุคโดย เจาะจงตามคุณลักษณะ

สําคัญ คือ ผูรับผิดชอบวงโปงลางในชวงเวลาน้ันๆ และใชเกณฑพิจารณาการคาดคะเนความ

เปนไปไดในการแบงยุคตามหลักของ Guskey (2000 อางถึงใน พงษศักด์ิ ภูกาบขาว , หนา, 165 - 

167) ประกอบดวยเกณฑพิจารณา 4 ดาน คือ 1) ดานความสอดคลอง ( Congruity) 2) ดานความ

เหมาะสม (Propriety) 3) ดานประโยชน ( Utility) และ 4) ดานความเปนไปได ( Feasibility) และ

สามารถแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปน 3 ยุค ดังน้ี 

   1.  ยุคแรก  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2526 – พ.ศ.2530 (รวม 5 ป)  

   2.  ยุคกลาง  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2531 – พ.ศ.2550 (รวม 20 ป) 

   3.  ยุคปจจุบัน  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2555 (รวม 5 ป) 

   

3.2 เคร่ืองมือในการศึกษาคนควา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษา จําแนกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  1.  แบบสังเกต (Observation form) ใชท้ังแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

   2.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง 

  3.  แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/records) เชน อุปกรณในการจดบันทึก  

เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and videotape) เปนตน 

 ผูศึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาหรือความตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือในการวิจัย 

คือ แบบสังเกต (Observation form) ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม แบบสัมภาษณกลุม  และ

แบบตรวจสอบหรือบันทึก  (Examining/records) โดยการนําไปให อาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบ 

จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและนํากลับไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 

กอนนําไปใชจริง  

 

3.3 การจัดกระทําขอมูล 

ผูศึกษาเก็บรวบรวมและการจัดกระทําขอมูล ในระหวางเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2554 ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย เมื่อไดขอมูลจากสิ่งพิมพ เอกสารตางๆและ

ขอมูลภาคสนามแลว นํามาจัดหมวดหมูโดยนํามาเรียบเรียงเชิงพรรณนา ดังนี้ 
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3.3.1  เปนขอมูลเพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

3.3.2  เปนขอมูลเพื่อศึกษารูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

        ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้ 

 3.4.1  ผูศึกษาไดนําขอมูลมาเรียบเรียง ดังนี้ 

       - นําขอมูลท้ังหมดที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาเรียบเรียง และแยกหมวดหมูของขอมูล                      

ตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีต้ังไว ท้ัง 2 หัวขอ 

       - นําขอมูลท่ีไดจัดลงตามเนื้อหาในบทตาง ๆ ตามหัวขอวัตถุประสงคที่กําหนดไว                  

เพื่อเตรียมดําเนินการวิเคราะหขอมูล ในขั้นตอไป 

 3.4.2  การวิเคราะหและสรุปผล 

      - ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา และนํามาเรียบเรียงเรียบรอยแลว              

มาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  2 ขอ ดังนี้ 1 ) เพื่อศึกษาถึงประวัติ และพัฒนาการของ                     

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ 

 จากนั้น นํามาเรียบเรียงในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห เปนความเรียงและสรุป         

เปนรายงานการศึกษาคนควาตอไป  

 

3.5 การนําเสนอขอมูล 

 ผูศึกษาจะนําเสนอ รายงานการศึกษาคนควา ดวยการเขียนพรรณนาวิเคราะหเปนรูปเลม 

ที่สมบูรณดวยการแบงเปนบทตาง ๆ 5 บท ดังน้ี 

3.5.1   บทนํา 

3.5.2   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3.5.3   วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.5.4   การวิเคราะหขอมูล 

3.5.5   สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 


