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บทที ่ 3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
วธีิการด าเนินการวจัิยและสถานทีท่ าการเกบ็ข้อมูล 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
หนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ใชร้ะเบียบวิจยัทางดา้นดนตรีชาติ
พนัธ์ุวทิยา น าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสาร และการออกเก็บขอ้มูลภาคสนามเป็นหลกั โดยการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ศึกษา ตรวจสอบขอ้มูล ขั้นตอนการด าเนินงานมีดงัน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2) การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
3) การจดักระท าขอ้มูล 
4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5) วธีิการน าเสนอขอ้มูล 

 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ต าบล

แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก

หอ้งสมุดของสถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ และ หน่วยงานต่าง ๆ คือ 

- ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัมหิดล 
- หอ้งสมุดพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลยัมหิดล 
- หอ้งสมุดสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหิดล 
- หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
- ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
- ส านกัวทิยาบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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3.2 การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
ในงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเก่ียวกบัดนตรีของชาวมง้ โดยใชร้ะเบียบวิธีทางดนตรีชาติพนัธ์ุ

วิทยา ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การพรรณนาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วฒันธรรมดา้นต่าง ๆ หรือใน
หลกัวิชาการเรียกวา่ ชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography) เน้นการวิจยัภาคสนาม ใช้วิธีการการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ดงัน้ี 

2.1 การเตรียมตัวท างานภาคสนาม 
- ผูว้ิจยัเตรียมตวัเพื่อความพร้อมในการท าวิจยั เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราว สถานท่ี  และ 

สภาพการณ์ ของแหล่งศึกษา โดยวิธีการเขียนโครงการท างาน แผนการศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาทั้ง
ทางดา้นดนตรี วฒันธรรม สังคม ของชาวมง้ รวมทั้งสถานท่ี การเดินทาง บุคคลขอ้มูล ปัญหา และ
อุปสรรคท่ีพบ 

- การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับงานสนาม เช่น กล้องถ่ายภาพน่ิง กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว 
เคร่ืองบนัทึกเสียง ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้าน รวมถึงการฝึกฝนการ
ใชง้านอุปกรณ์ใหค้ล่องแคล่ว เพื่อการบนัทึกขอ้มูลท่ีราบร่ืน  

2.2 การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดท่ีชุมชนในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม         

จงัหวดัเชียงใหม่ มีชาวมง้มีจ านวนมากกระจดักระจายหลายหมู่บา้น ศิลปินและบทเพลงยงัพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนัของชาวมง้ ซ่ึงเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบทเพลง จ านวนศิลปิน และแหล่งขอ้มูลท่ีใช้
ศึกษานั้น ผูว้ิจยัเขา้พื้นท่ีส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นเขา้พื้นท่ีสนามสอบถามขอ้มูลจากชาวบา้น 
รวมทั้งผูน้  าชุมชน เพื่อเฟ้นหาบุคลขอ้มูล 

2.3 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการเป็นขั้นท่ีตอ้งเดินทางไปสู่สนามท่ีเลือกไว ้ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธี

วิจัยทางดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม         
การสอบถาม  การสัมภาษณ์ และใชก้ารมีส่วนร่วมกบัชุมชนใหม้ากท่ีสุด มีขั้นตอนดงัน้ี 

 
2.3.1 การสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัต้องน าความรู้ด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา และ  

สังคมวิทยา รวมถึงการใช้อุปกรณ์เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสังเกต
อยา่งมีส่วนร่วม การสอบถาม การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 44 

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัสังเกตแบบแนบเนียน ผูถู้กสังเกตไม่ทนัรู้ตัว       
เพื่อหวงัไดข้อ้มูลท่ีเป็นธรรมชาติ ตรงไปตรงมา ไม่ปรุงแต่งใด ๆ  

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัเขา้ไปใช้ชีวิตในชุมชนมง้ เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จดั
เวทีชุมชนเพื่อหาข้อมูลปัญหา สร้างความไวว้างใจ กับผูใ้ห้ข้อมูล ในการณ์น้ียงัรวมไปถึงการ
สัมภาษณ์ การจดบนัทึกขอ้มูล  การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง  เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงตามประเด็นท่ีวาง
ไว ้

- การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) โดยผูว้ิจยัตระเตรียมขอ้ค าถามสัมภาษณ์
ล่วงหน้า มีทั้ งค  าถามเฉพาะเจาะจงและค าถามปลายเปิด (คล้ายแบบสอบถาม) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประเภทเดียวกนัจากจ านวนผูถู้กสัมภาษณ์หลาย ๆ คน ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบน้ีเป็นก่ึงการวิจยัเชิง
ปริมาณ 

- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีเหมาะสมกบั
งานวจิยัทางดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยาโดยผูว้จิยัใชค้วบคู่กบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม    เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมา
จากความรู้สึกนึกคิดของผูค้นจริง ๆ ออกมา ผูว้ิจยัใช้ความเป็นมิตร น่าเช่ือถือ น่าไวว้างใจ มีความ
สุภาพ ตลกบา้งบางโอกาส รวมถึงการใชว้ธีิเล่าเร่ือง สมมุติ สถานการณ์ การเปรียบเทียบ หรือวิธีอ่ืน ๆ 
ท่ีเห็นวา่จ าเป็น 

 
2) การบันทกึภาพ 
การบันทึกภาพ ผู ้วิจ ัยบันทึกภาพท่ีเก่ียวกับ ลักษณะทางกายภาพเคร่ืองดนตรีบริบทท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมมง้ ดนตรีและการละเล่น วิธีการบรรเลง อุปกรณ์บนัทึกภาพไดแ้ก่ กลอ้งถ่าย
ภาพน่ิงแบบดิจิตอล กลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหว 

 
3) การบันทกึเสียง 
การบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัใช้การบนัทึกเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลง การบรรเลง  การตั้งเสียง 

ระบบเสียง และบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ อุปกรณ์ท่ีใชบ้นัทึกเสียง ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง   เอ็มพีสาม 
เคร่ืองบนัทึกเสียงดิจิตอล รวมทั้งใชก้ลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวในการบนัทึกเสียง  อีกทางหน่ึง  
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4) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้การศึกษาจากงานภาคสนามเป็นหลัก ผูว้ิจยัก าหนดเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 - แบบบนัทึกขอ้มูลศิลปิน 
 - สายวดัใชว้ดัลกัษณะทางกายภาพเคร่ืองดนตรี 
 - กลอ้งถ่ายภาพน่ิง  
 - กลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหว 
 - เคร่ืองบนัทึกเสียงเอม็พีสาม 
 - เคร่ืองบนัทึกเสียงดิจิตอล 
 
3.3 การจัดกระท าข้อมูล 

ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาจดักระท าโดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1) จดัล าดบัเน้ือหาและสรุปเรียบเรียงขอ้มูลจาก หนงัสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ งานเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2) สรุปรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกเก็บงานภาคสนาม 
3) ศึกษาวเิคราะห์บทเพลง และศึกษาขอ้มูลบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัแยกเป็น 3 ประเด็น คือ  

1)  การวเิคราะห์ส่วนของเคร่ืองดนตรีของชาติพนัธ์ุมง้ 
2)  การวเิคราะห์บริบททางสังคม วฒันธรรม และ ดนตรีของชาวมง้ 
3)  การวเิคราะห์บทเพลง 
 

3.5 วธีิการน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอขอ้มูลงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวจิยัเป็นบทต่าง ๆ ดงัน้ี 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และ 2 น าเสนอในบทท่ี 4 
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3.6 ระยะเวลาท าการวจัิยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจัิย 
      ระยะเวลาท าการวจัิย 2 ปี มีแผนด าเนินการ ดังนี้ 
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจัิยปีที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2553 ระยะเวลา ต.ค.52- ก.ย.53     

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2553 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ติดต่อศิลปินเก็บขอ้มูล

เบ้ืองตน้  
 

 
          

2. วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้             

3. เกบ็ขอ้มลูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

ยงัไม่สมบูรณ์    

 

 

 

        

4. วิเคราะห์ขอ้มลูและเขียน

รายงานการวิจยั 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

5. จดัท ารายงานวิจยั             
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