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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเร่ืองบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมบทรองเลนสําหรับเด็ก
ในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไวเปนลายลักษณอักษร วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็ก ตลอดจนศึกษาแนวทางการอนุรักษ และการสืบสานบทรอง
เลนในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังตอไปนี้ 
 
ประชากรกลุมตัวอยาง 

 
 ประชากร คือ ผูท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 กลุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางใช2วิธี คือ 

 1. สุมตัวอยางโดยใชวิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุมผูรู/ผูเช่ียวชาญ และ กลุมผูปฏิบัติท่ีมีความรู 
ความทรงจําเกี่ยวกับบทรองเลนสําหรับเด็ก ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรี 
อยุธยา 
 2. สุมตัวอยางโดยใชวิธีบังเอิญ จากกลุมบุคคลท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
       จากการสุมตัวอยางไดกลุมตัวอยางดังนี ้

 1. กลุมผูรู ผูเช่ียวชาญ เลือกจากผูท่ีมีความทรงจําเกี่ยวกบับทรองเลน และมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 5 คน คือ 

1.1 นางกาญจนา แกวคราม 
1.2 ดร.พัฒนี พรอมสมบัติ 
1.3 นางวิไลลักษณ หมดมลทนิ 
1.4 ผศ.ดร.สุดารัตน ชาญเลขา 
1.5 นางอัจฉรา ถึงสุข 

 2. กลุมผูปฏิบัติ เลือกจากเดก็ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอบางปะหัน จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา จํานวน 10 คน คือ  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  106 

2.1 เด็กหญิง เกสรา วาณิชยปฏิยทุธ 
2.2 เด็กชาย ธนาวนิ อธิราช 
2.3 เด็กหญิง นัฐธิดา โพธิแยม 
2.4 เด็กชาย ภาณุวฒัน พิมพจนัทา 
2.5 มธุรดา กูพิมาย 
2.6 รัตนกมล จันละบุตร 
2.7 เด็กหญิง สิริกานต คนงาม 
2.8 เด็กหญิง สุรัญญา แสงประไพ 
2.9 เด็กหญิง อรณชิา ศิริ 
2.10 เด็กหญิง อรทัย ศักดิ์พงษ  

 3. บุคคลท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยธุยา จํานวน 21 คน 
คือ 

  3.1 กลุมบุคคลท่ัวไป (อายุ 15-35 ป) 
                 3.1.1 นางสาว กันทิมา แกวสมบัติ  
                 3.1.2 นางสาว ขนิษฐา มีเดช 
                 3.1.3 นาย ชาญวิทย ตะเคียนทอง  
                 3.1.4 นาย นภาชัย ไกรทอง 
          3.1.5 นางสาว ลดาวัลย ธรรมชาติ 
         3.1.6 นาง สมรัก แสนสุภา 
         3.1.7 นาง สุวมิล ภานุทัต 

  3.2 กลุมบุคคลท่ัวไป(อาย ุ36-55 ป) 
   3.2.1วาท่ีรอยตรี กัณตพน หมดมลทิน 
   3.2.2 นาย คชาชาญ ธารีสิทธ์ิ 
   3.2.3 นาง บังอร แผนพรหม 
   3.2.4 นาง บุษกร แข็งงาน 
   3.2.5 นาง ประคอง เกิดพร 
   3.2.6 นาง มนชยา สุผล 
   3.2.7 นาง รัชนี เนตรเจริญ 
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  3.3 กลุมบุคคลท่ัวไป (อายุ 56 ปขึ้นไป) 
                 3.3.1 นาย จอม ทรงอยู 
                 3.3.2 นาย จํารูญ ไสยศรี 
                 3.3.3 นาย ฉัตร พวงยาน ี
                 3.3.4 นาย เนย คิดด ี
                 3.3.5 นาย ประคอง คงสัตย 
                 3.3.6 นาย สวย พูดํารง 
                 3.3.7 นาย สําราญ คุมผล 

 
เครื่องมือในการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ดังนั้นจึงใชเคร่ืองมือใน
การวิจัย ดังนี้ 

 1. แบบสัมภาษณผูรูผูเช่ียวชาญ  
 2. แบบสัมภาษณผูปฏิบัต ิ
 3. แบบสัมภาษณบุคคลท่ัวไป 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 หลังจากท่ีสรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แลวไดนําแบบสัมภาษณไปให
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบถึงความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงค 
กับประเด็นในการสัมภาษณ การตั้งขอคําถามในการสัมภาษณนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน5คน แลวนํามาวิเคราะหขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีตองการ ความยากงายและความ
เหมาะสมทางดานภาษาขอคําถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหตรงกับประเด็นของการศึกษาวิจัย 
เม่ือไดรับการอนุมัติแลววาเปนแบบสัมภาษณ ท่ีมีความนาเช่ือถือ สามารถนํามาใชอางอิงในการวิจัย
คร้ังนี้ได จึงไดนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงในการวิจัยภาคสนามตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล   
 
 การศึกษาคนควาบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คร้ัง
นี้ ผูศึกษาคนควาไดเก็บรวบรวมขอมูลท้ังจากเอกสารงานวิจัย และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
แบงข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอความ
รวมมือจากผูใหสัมภาษณ 
 2. ออกสํารวจพื้นท่ีภาคสนาม และนัดหมายผูใหสัมภาษณ โดยกําหนดใหอยูในระหวาง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดวยวิธีการซักถาม สัมภาษณ พูดคุย โดยใชการจดบันทึก แถบบันทึกเสียง แถบ 
วีดีทัศน และการบันทึกภาพจากวิทยากรผูใหสัมภาษณ แลวจัดหมวดหมูข้ันตอน เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห โดยรวบรวมบทเพลงรองเลน แลวจําแนกประเภทของบทเพลงรองเลน 

 
การกําหนดแหลงขอมูล 
  

 แหลงขอมูลดานเอกสาร        
 รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางดาน     

บทรองเลนสําหรับเด็ก จากหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา หอสมุดแหงชาติ ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    แหลงขอมูลภาคสนาม 

 รวบรวมขอมูลจาก 17 ตําบล คือ ตําบลบานขลอ ตําบลตาลเอน ตําบลทางกลาง ตําบล
หันสัง ตําบลบางเพลิง ตําบลบานมา ตําบลตานิม ตําบลเสาธง ตําบลทับน้ํา ตําบลบางนางรา ตําบล
บางปะหัน ตําบลบานล่ี ตําบลขวัญเมือง ตําบลบางเด่ือ ตําบลโพธ์ิสามตน ตําบลพุทเลา และตําบล
ขยาย อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการศึกษาบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคร้ังนี้ 
มีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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 1. นําขอมูลท่ีไดมาจําแนกขอมูลออกเปนประเด็น  ตามวัตถุประสงค คือ รวบรวมบทรอง
เลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวจําแนกประเภทของบทรองเลน 
เชน บทเพลงรองเลน บทเพลงรองประกอบการละเลน บทเพลงลอเลียน และบทเพลงปลอบขู นํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสรางบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจน วิเคราะหแนวทาง รูปแบบ การอนุรักษ และสืบสานบทรองเลน
สําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยนําการพิจารณาตีความหรืออธิบาย หรือ การ
วิจารณของผูรู ผูเช่ียวชาญมาสังเคราะห และเรียบเรียง เสนอผลการวิจัย 
 3. ร าย ง านผลการ วิ จั ย  บทร อ ง เ ล น สํ าห รับ เด็ ก  อํ า เ ภอบางปะ หัน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ โดยใชพรรณนาวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 


