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อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 

ณ ศนูยด์นตรีและศิลปะการแสดง 2 ชัน้ 4 อาคารนวตักรรม: ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี 

 

การจดัอบรมในครัง้น้ีตอ้งการใหเ้รามคีวามรูห้รอืมกีารเชือ่มต่อความรูท้ีเ่คยมมีาแลว้เกี่ยวกบัการ

วจิยั ในปจัจุบนัคงจะปฏิเสธลําบากที่เราจะไม่รู้เรื่องการวจิยั เพราะว่าในทุกวงการ ศิลปะการแสดง      

ของเราหรอืวงการอื่นๆกต็อ้งมงีานวจิยัสาํหรบัหน่วยงาน สาํหรบัคน สาํหรบัการจดัการ กต็้องใชก้ารวจิยั

ทัง้สิน้   เพราะฉะนัน้ในฐานะที่เราเป็นนักวชิาการทางด้านศลิปะการแสดง ก็คงต้องรู ้หรอือย่างน้อยๆ       

เรากต็้องเคยวจิยับา้ง เพื่อทีเ่ราจะไดเ้ป็นนักวจิยัของหน่วยงานในอนาคต และกเ็ป็นการทบทวนความรู้

ของเราดว้ย  

เรามาดูคําว่าศิลปะการแสดงก่อน เราคงพอทราบคําว่าศิลปะการแสดงของเรามนัจะรวม        

หรอืมขีอบข่ายกว้างไกลมากขนาดไหน เพราะว่าศิลปะการแสดงมนัมมีากมายตัง้แต่อดตีจนปจัจุบนั          

และทัว่โลกก็มีศิลปะการแสดงด้วยกันทัง้นั ้น  เราเอาเฉพาะของเราก็จะเรียนรู้กันแทบไม่หมด 

เพราะฉะนัน้บางสิง่ทีเ่ขาถ่ายทอดกนัมาเรื่อยๆ แลว้กย็งัไม่ไดเ้ขยีน เรากส็ามารถเอามาทําแลว้ถ่ายทอด

เป็นความรูส้าํหรบัคนยคุปจัจบุนัน้ีได ้ 

ครูอ่านกําหนดการแล้วได้ทราบว่าเมื่อวานน้ีเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจ ัยในชัน้เรียน              

การแกป้ญัหานกัศกึษาหรอืเดก็ทีเ่ราจะไปสอนแต่ละกรณีๆไป แลว้แต่เราจะแก้อย่างไร ประมวลผลแบบ

ไหน ซึง่กเ็ป็นการวจิยัอยา่งหน่ึง ถา้เราเอาเรื่องเมื่อวานน้ีกบัวนัน้ีมาผนวกกนัหรอืบูรณาการ  เรากจ็ะได้

หลกัทีค่ลา้ยๆกนั  หลกัของการวจิยักไ็มไ่ดม้อีะไรแตกต่างกนั เพยีงแต่ว่าจดุทีเ่ราจะศกึษานัน้มนัคอือะไร 

ถ้าหากจุดที่เราจะศกึษาเป็นเรื่องเดก็ เราก็ต้องไปโฟกสัที่เดก็ว่าปญัหาของเขาเกดิอะไรขึน้ แล้วเราจะ

แก้ไขปญัหาอย่างไร ก็ต้องวางแผนไปเป็นขัน้ตอน เช่นเราแก้ปญัหาแบบน้ีได้ผลแค่ไหน บนัทึกไว ้

จนกระทัง่เรากส็ามารถแก้ปญัหานัน้ได้  แต่การวจิยัเชงิองคค์วามรูห้รอืการวจิยัทีจ่ะนําไปพฒันาความรู้

เช่น การวจิยัศิลปะการแสดง กจ็ะมวีธิกีารคลา้ยกนั แต่ว่าจุดที่เราจะศึกษาแตกต่างกนั วธิกีารศึกษา        

กอ็าจมเีพิม่เตมิมากขึน้ ลองดเูอกสารนําเสนอของครแูลว้ลองเชื่อมโยงกบัของเมื่อวานดู หากมปีญัหาคา

ใจกต็ัง้เป็นคาํถามไวแ้ลว้ครจูะตอบในตอนทา้ย  

 ทาํไมเราจงึตอ้งทาํวจิยั เหตุผลทีเ่ราจะตอ้งทาํวจิยัม ี2 ประเดน็หลกัๆคอื  

1. ต้องการที่จะเสรมิสร้างหรอืเพิม่พูนความรูท้างด้านวชิาการ ครูอาจจะพูดหนักไปทางด้าน

นาฏศิลป์เพราะว่าสอนทางด้านนาฏศิลป์ไทย แต่ศิลปะการละครก็ไม่ต่างกนัสกัเท่าไหร่ แต่ตัวอย่าง

อาจจะไมไ่ปทางนัน้มากนกั ถา้สงสยัตรงไหนกย็กมอืถามได ้  เรารูอ้ยู่แลว้ว่านาฏศลิป์ไทยเริม่มมีาตัง้แต่

ยุคสุโขทยัมาเรื่อยๆจนกระทัง่ถึงปจัจุบนั รวมๆแล้วเกือบพนัปี เพราะฉะนัน้สิ ่งที่สืบทอดต่อเน่ืองมา

เรือ่ยๆเป็นมขุปาฐะเป็นส่วนใหญ่ เป็นองคค์วามรูท้ ัง้สิน้ เพยีงแต่ว่าเรายงัไม่มกีารจดักลุม่ หรอืรวบรวม



2 
 

ขึน้มาใหเ้ป็นเรือ่งเป็นราวในเชงิทฤษฎ ีเป็นรปูธรรมและจบัตอ้งไดม้ากขึน้ สิง่ทีเ่ราทําหรอืปฏบิตัมิามนัมี

ทฤษฎแีทรกอยูห่รอืไม ่อยา่งเช่นการราํ ดา้นละคร กเ็ช่นเดยีวกนั มทีฤษฎแีทรกอยู่ในการปฏบิตัอิยู่แลว้ 

นาฏศลิป์ไทยกเ็หมอืนกนั ยกตวัอยา่ง การราํตรวจพล กจ็ะมกีารตรวจพลหลายอย่าง อเิหนาตรวจพล เม

รตีรวจพล พระไวยตรวจพล พะอภยัมณีตรวจพล หรอืตัวละครอื่นๆตรวจพลมเีป็นจํานวนมาก  ใน

กระบวนการตรวจพลเรากเ็รยีนท่าราํของทุกเพลง แลว้กจ็าํต่อๆกนัมา  แต่ถ้าเรานํามาวเิคราะหด์ู ในแต่

ละส่วนของการตรวจพลนัน้ มทีฤษฎแีทรกอยู ่เช่น ตอ้งมคีนธงออกมาก่อน เพื่อประกาศว่าจะยกทพัแลว้ 

แลว้คนธงก็ไปเรยีกเสนาออกมา ต่อไปกจ็ะเป็นกระบวนการของทหาร แล้วกแ็ม่ทพั แม่ทพัหน้า แม่ทพั

ทพัหลวงออกทหีลงั ตวันายกต็อ้งออกมา แลว้เดนิไปเดนิมาตรวจพล ตรวจความเรยีบรอ้ย ดูว่าทหารจะ

เขม้แขง็พอจะออกไปรบหรอืไม ่มนักจ็ะมทีฤษฎแีทรกอยูใ่นทุกๆตรวจพล เรยีกว่าเป็นทฤษฎทีี่ซ่อนอยู ่

ซึง่มนัจะมอียู่ในทุกๆตรวจพล ก็สามารถนํามาวจิยัและทําให้เกดิเป็นองค์ความรู้  เช่น  กระบวนการ

ตรวจพลเริม่อยา่งไร จบอยา่งไร กจ็ะออกมาเป็นความรูเ้ชงิทฤษฎทีางดา้นนาฏศลิป์ไทยในเรือ่งน้ี  

2. การวจิยัเพื่อนําผลเพื่อไปปฏบิตั ิเหมอืนกบัวจิยัในชัน้เรยีนกจ็ะอยูใ่นเรือ่งน้ีเหมอืนกนั พอวจิยั

เสรจ็แล้วก็จะนําผลของมนัไปปรบัใชก้บัการสอนนักศกึษา บางครัง้คดิว่าจะทําเรื่องน้ีแล้วจะมคีนสนใจ

ไหม เมื่อสงสยัก็เกดิการทําวจิยัสํารวจ การสํารวจก็เป็นวจิยัชนิดหน่ึงเหมอืนกนั สํารวจดูว่ามคีนชอบ

หรอืไม่ชอบแค่ไหน อย่างไร ถ้าทําแล้วดไีหม หรอืทําแล้วมนัจะเกดิประโยชน์ตรงไหนบ้าง หรอืพฒันา

โครงการ กจิกรรม บุคคล หรอืหน่วยงาน ซึง่กเ็ป็นเรื่องที่ต้องนําผลของการวจิยัไปใช้ ปจัจบุนัน้ีกม็กีาร

วจิยัอกีแบบหน่ึงคอืการวจิยั R&D คอืการวจิยัแลว้นําไปใช้ นําไปพฒันา อาจจะไม่ใช่หน่วยงานที่มี

ศิลปะการแสดงอย่างเดยีว ทางเศรษฐกิจ สงัคมก็นําไปใช้มาก  เช่น ต้องการจะพฒันาชุมชนน้ี ก็มา

ศึกษาว่าในชุมชนมีอะไรบ้าง เขามีรากเหง้าตรงไหน จะเสริมสร้างตรงไหน แข็งแกร่งตรงไหนก็

เสรมิสรา้งใหเ้ป็นอาชพีต่อไป อาจเป็นการพฒันาต่อเน่ืองแล้วกนํ็าผลการพฒันาไปใช้ใหเ้กดิการพฒันา

อยา่งยัง่ยนื  

 ลกัษณะสําคญัของการวิจยั ผู้วิจยัควรใช้ความรอบรู้ชํานาญ และความมีระบบ ความรอบรู้

ชํานาญเราสามารถเพิม่พูนตนเองได้ ด้วยวิธีการอ่านมาก ลงมอืทํามาก ก็ทําให้เกิดความชํานาญ            

แต่วา่ระบบกเ็ป็นสิง่สาํคญัของการทาํวจิยั เช่น ไดข้อ้มลูมาแลว้กค็วรจะจดัขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ เช่น เราไป

สมัภาษณ์ใครมาแล้วก็ต้องมกีารบนัทกึว่า สมัภาษณ์ใคร ที่ไหน เกี่ยวกบัเรื่องอะไร แล้วก็เก็บไว้เป็น

ส่วนๆ จดัระบบของขอ้มูล แล้วนําขอ้มูลมาวเิคราะห์และสงัเคราะห ์เพราะฉะนัน้ก็ต้องสรา้งให้ตวัเองมี

ระบบ บางคนทาํรายงานสง่อาจารยแ์ลว้ตอ้งทาํบรรณานุกรมหรอือา้งองิ บางครัง้อาจารยท์กัว่าทําไมไม่มี

การอ้างองิ เมื่อจะมาเขยีนก็พบว่าลมืจด บางครัง้ก็ลมืจดเลขหน้า พอเรากลบัไปค้นอกีครัง้ก็หาเล่มนัน้ 

ไมพ่บกม็ ี เพราะฉะนัน้ตอ้งจดัระบบวา่ตอ้งจดอะไรบา้ง หรอืต้องเขยีนอะไรบา้งใหเ้รยีบรอ้ย ยกตวัอย่าง

การทําบรรณานุกรมอ้างองิของคร ูเมือ่มขีอ้มลูครกูจ็ะบนัทกึการอา้งองิไว ้ทําอ้างองิไวอ้กีไฟล ์เป็นไฟล์

บรรณานุกรม เพราะว่าเวลาที่เราทํารายงานวจิยักต็้องมบีรรณานุกรม บางครัง้เราอ้างองิเสรจ็แต่เราลมื

ไปใส่ในบรรณานุกรม เมื่ออาจารย์ตรวจก็พบว่าเล่มน้ีมอี้างอิงอยู่ในเน้ือหาแต่ไม่มใีนบรรณานุกรม          

ครกูอ็าจคดิวา่เราคดัลอกใครมา เพราะฉะนัน้พอเราเขยีนรายงานวจิยัตอ้งอา้งองิ  แลว้เปิดอกีไฟลท์ําเป็น

บรรณานุกรม  เรยีงลาํดบัตามตวัอกัษรใหเ้รยีบรอ้ย 
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 งานวจิยัต้องมเีป้าหมายและมเีหตุผล เช่น เดก็คนน้ีหลงัโก่ง รําเท่าไหร่ก็โก่ง ไม่ดขีึน้ เราก็หา

วธิกีารแกไ้ข เป้าหมายกอ็ยูท่ีเ่ดก็ หาวธิแีก้ต่างๆ เช่น แก้โดยวธิดีดั พอครอูยู่หลงักต็งึ แต่พอครหูนัหลงั

กเ็หมอืนเดมิ ใชว้ธิน้ีีอยา่งเดมิไมไ่ดแ้ลว้ต้องมวีธิอีื่นอกี เช่น ใชม้อืกดหลงั หรอืใช้คะแนน ถ้าไม่ทํากไ็ม่

ผา่น เขากจ็ะรูส้กึวา่ตอ้งทาํใหไ้ด ้เพือ่จะใหผ้า่น  

ต้องมเีครือ่งมอืวจิยัทีเ่ทีย่งตรง เชือ่ถอืได ้ถ้าเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณจําเป็นมาก งานวจิยัทาง

ศลิปะการแสดงส่วนใหญ่แลว้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เครื่องมอืวจิยัทีเ่ที่ยงตรงไม่ค่อยม ีเพราะว่าส่วน

ใหญ่แลว้ เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกตการณ์ แต่เรามเีครื่องมอืทีเ่ราจะใชต้รวจสอบ

ได ้เรยีกว่า สามเสา้ คอืการหาหรอืการตอบปญัหาขอ้มลูในส่วนใดส่วนหน่ึงจะไม่หาจากแหล่งเดยีวหรอื

จากหนังสอืเล่มเดยีว ต้องหาจากหลายๆเล่ม หรอืจากบุคคลหลายๆคน แล้วมาดูว่าแต่ละคนให้ขอ้มูล

ตรงกนัในเรื่องเดยีวกนัหรอืไม่  ซึง่เป็นการตรวจสอบขอ้มลูว่าขอ้มูลทีเ่ราไดม้านัน้ เทีย่งตรง น่าเชื่อถอื

หรือไม่ น่ีเป็นเชิงคุณภาพ แต่ถ้าเป็นเชิงปริมาณ ก็จะต้องออกแบบทดสอบ ออกแบบแล้วมาดูว่า

แบบสอบถามนัน้เชื่อถอืไดห้รอืไม ่ใชไ้ดม้ากน้อยแค่ไหน  แต่เราจะเป็นในเชงิมนุษยศาสตร ์เพราะฉะนัน้

เครื่องมอืที่เราจะใช้ก็คอืการตรวจสอบจากหลายๆแหล่ง หรอืหากขอ้มูลนัน้เป็นขอ้มูลของบุคคลหรอื

คณะเดยีวโดยตรง พอเราทาํขอ้มลูเสรจ็แลว้กอ็าจนําไปใหเ้ขาอ่านดวูา่ทีเ่ราทาํมาตรงกบัทีเ่ขาเป็นหรอืไม ่

เช่น จะศึกษาคณะละครคณะหน่ึง หรอืครูละครสกัคนหน่ึง เราก็ไปสมัภาษณ์คนนัน้คนน้ี รวมทัง้คร ู

เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูส่วนหน่ึงมาเป็นรายงานเรยีบรอ้ย แต่ว่าสิง่ทีค่นอื่นใหม้ากบัสิง่ทีเ่ราเขยีน มาตรงกบัใจ

ของเขาหรอืไม ่เรากอ็าจจะนําขอ้มลูน้ีไปใหก้บัผูท้ีเ่ราตัง้เป็นหวัขอ้วจิยัดูอกีครัง้หน่ึงกไ็ด ้ สิง่เหล่าน้ีไม่ใช่

ไม่เคยเกดิมาแลว้ ขอ้มลูทีย่อ้นกลบัไปหาเขาเมื่อภายหลงันัน้ ปรากฏว่าเขายอมรบัไม่ได ้เขาบอกว่าไม่

ตรง ไมใ่ช่เขา  

งานวจิยัควรจะได้ความรูใ้หม่ อะไรกไ็ดส้กัอย่างหน่ึง ความรูใ้หม่ไดจ้ากการที่เรารวบรวมขอ้มูล 

แต่เราก็ยงัไม่สามารถที่จะนําข้อมูลนัน้มาตอบปญัหาอะไรได้ หรอืตอบวตัถุประสงค์อะไรได้ แต่การ

รวบรวมข้อมูลนัน้นํามาเพื่อที่จะวิเคราะห์อีกครัง้หน่ึง ว่ามนัแยกแยะออกเป็นอะไรได้บ้าง แล้วเมื่อ

แยกแยะแลว้ เราสงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่อะไรไดบ้า้ง เช่น เราศกึษาการตรวจพล เราสามารถดูว่า

มอีะไรบา้งในหน่ึงการตรวจพล นํามาวเิคราะห ์เช่น การตรวจพลพระอภยัเรื่องหน่ึง กว็เิคราะห์ออกมา

เป็นกระบวนการ ตรวจพลพระไวยออกมาเป็นอกีหน่ึงกระบวนการ น่ีคอืการวเิคราะห์แยกหรอืแตกมนั

ออกมา แตกขอ้มลูเป็นส่วนๆ แลว้เรากม็าดแูต่ละส่วนๆทีเ่ราแตกออกมา เช่น ส่วนแรกของการตรวจพล 

เกดิอะไรขึน้ เรากส็งัเคราะหม์าไดว้า่ อนัดบัแรกคอืคนธงออกมาก่อน น่ีคอืการสงัเคราะห ์แลว้ใครออกมา

เป็นอันดบัสอง สาม สี่ ในแต่ละขัน้ตอนของการออก ตวัละครอื่นอาจไม่มปีญัหา แต่ตัวนายมปีญัหา 

เพราะวา่ตวันายมท่ีาจาํนวนมาก เราอาจจะมาสงัเคราะหเ์ฉพาะตวันายดว้ยว่าถ้าพระไวยออกมาแลว้ต้อง

ทําอะไรก่อน พระอภยัมณี ขุนแผน อเิหนา ออกมาแล้วต้องทําอะไร น่ีคอืการวเิคราะหแ์ลว้สงัเคราะห ์

เมือ่สงัเคราะหแ์ลว้ สิง่ทีเ่ขาทํามามนัมมีาแต่ดัง้เดมิ แต่สิง่ทีเ่ราไดเ้ป็นทฤษฎซีึง่ยงัไม่มใีครทํา ถอืว่าเป็น

องค์ความรู้ใหม่ เพราะฉะนัน้ถ้าเราไม่ทํา เขาก็จะคดิว่านาฏศิลป์ไทยไม่มอีะไรเลย ไม่เห็นมทีฤษฎ ี           

แต่อนัทีจ่รงิแลว้ สิง่ทีเ่ราทาํนัน้ มทีฤษฎแีทรกอยูท่ ัง้นัน้  
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ผู้วจิยัต้องใช้ความเพียรพยายาม ซือ่สตัย์ และกล้าเสนอผล เพราะฉะนัน้ผู้วจิยัก็ต้องกล้าทํา         

ไม่มอีะไรถูกตัง้แต่แรก อย่ากลวัว่าจะไม่ถูกหรอืกลวัว่าไม่ด ีถ้ามวัแต่คดิแบบน้ีเราจะไม่สามารถทําวจิยั

ได้ลุล่วงแน่นอน แต่ในความกล้าของเราก็ต้องมรีะบบ ต้องมกีารอ่าน มกีารวเิคราะห์ มกีารสงัเคราะห ์

แล้วก็ต้องกล้าที่จะสังเคราะห์ให้เป็นเชิงทฤษฎี การที่มคีรูคอยตะล่อมเราก็จะเห็นทางของการวิจยั           

เมื่อทําไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าการวิจยัมนัจะต้องเป็นไปในแนวทางไหน ต้องมกีารบนัทกึผลและเขยีน

รายงานอย่างระมดัระวงั บางครัง้เขยีนเกนิกว่าทีเ่ราคดิ หรอืเกนิไปกว่าสิง่ทีม่นัเป็น คอืสิง่ทีม่นัเป็นแค่น้ี 

แต่เราเขยีนเติมออกไป นักวิจยัก็ต้องระมดัระวงัว่าอย่าเขยีนอะไรเกินไปกว่าข้อมูลที่เราได้  เพราะ

นักวจิยัมหีน้าทีร่ายงานผล ไม่ไดห้น้าทีต่ดัสนิว่าใครผดิใครถูก หรอืใครใช่ ไมใ่ช่ เราไม่ไดม้หีน้าทีต่ดัสนิ 

แต่มหีน้าทีเ่สนอผล วา่ผลทีเ่ราทาํหน้าทีว่เิคราะหส์งัเคราะหม์าแลว้เป็นอยา่งไร เสนอผลไปตามความจรงิ

ทีเ่ราพบ แต่ในความจรงิทีเ่ราพบกม็ขีอ้จาํกดัอยา่งหน่ึง เช่น เรามเีวลาเรยีน 4 ปี ใน 4 ปีเราทาํวจิยัแค่ปี

สุดทา้ยหรอือาจทําแค่ภาคการศกึษาเดยีวคอืสามเดอืน ในสามเดอืนเรากไ็ม่ไดว้จิยัอย่างเดยีว เราเรยีน

หลายวชิา เพราะฉะนัน้ขอบเขตหรอืขอ้จํากดักค็อืเรามเีวลาศกึษาน้อย เพราะฉะนัน้ขอ้จาํกดัของเราคอื

ขอบเขตดา้นเวลา หรอืสถานที ่ฯลฯ เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่ราไดก้จ็ะอยูใ่นขอ้จาํกดัเหล่าน้ี หลงัจากน้ีอาจจะมี

มคีนสนใจศกึษาเรื่องเดยีวกบัเราอกี กนํ็าเรื่องของเราไปศกึษาต่อ มนักอ็าจจะมอีะไรทีม่ากกว่าน้ี หรอืมี

อะไรที่ต้องเพิ่มเติมมากกว่าน้ี เพราะฉะนัน้การวิจยัใน 1 ครัง้มนัอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่มนัจะต้อง

ครอบคลุมวตัถุประสงค ์และขอบเขตทีเ่ราตัง้ไว ้

ประโยชน์ของงานวจิยั  

ผลของการวจิยัต้องให้ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นความจรงิที่มาจากข้อมูลและการสงัเคราะห์ของเรา 

แล้วก็ให้เหตุผลว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั ้น มีการขับเคลื่อนตามเวลา สังคม วัฒนธรรม บริบท              

ทุกๆอยา่งเปลีย่น ความรู ้ความจรงิและเหตุผลกเ็ปลีย่น อย่างทีย่กตวัอย่างไป เราทําช่วงน้ีตอนน้ี แต่ใน

อนาคตมคีนทําเรื่องซํ้ากบัเรา เขาอาจมองเหน็ประเดน็ใหม่ทีเ่ขาควรจะทํา นัน่กค็อืสิง่ทีส่งัคมมนัเปลีย่น 

เพราะฉะนัน้สงัคมวฒันธรรมเปลีย่น สิง่ทีเ่ราคน้พบมนักเ็ปลีย่นไปดว้ยเหมอืนกนั เช่น ถ้าเราศกึษาลเิก

เมื่อ 5 ปีก่อน มนัอาจจะได้แบบหน่ึง แต่พอ 5 ปีให้หลงั มาเป็น พ.ศ.2555 มนัก็จะเป็นอกีแบบหน่ึง 

เพราะฉะนัน้เรากอ็าจจะศกึษาไดใ้นบรบิทของเวลา ถา้เราเหน็วา่มกีารเปลีย่นแปลงจรงิ  แต่ถ้าเราเหน็ว่า

ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง เรากไ็มจ่าํเป็นตอ้งทาํ  

การวิจยัคือการค้นหาความรู้ ค้นแล้วค้นอีกจนกระทัง่เราได้ความรู้ที่เราคิดว่าตรงกับที่เรา

ต้องการมากที่สุด เพราะฉะนัน้การวิจยัมีความเป็นจริง มีความรู้ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีข้อมูล         

มหีลกัฐาน มคีวามน่าเชื่อถอืและอธบิายได้ เพราะฉะนัน้เวลาทีท่ําวทิยานิพนธ์ ท้ายทีสุ่ดก็จะมกีารสอบ

ปากเปลา่ สอบพรเีซนตง์านวจิยัของเราวา่เราทาํไปแลว้เป็นอยา่งไรบา้ง เพราะฉะนัน้ในวทิยานิพนธข์อง

เรา 1 เล่ม เราต้องตอบอาจารย์ได้ทัง้หมด ถ้าเราตอบอาจารย์ไม่ทัง้หมดแสดงว่าเราไม่ได้ทํา 

เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งสามารถอธบิายไดทุ้กๆสว่นทีอ่ยูใ่นงานวจิยัของเรา  

การวจิยัมรีะเบยีบวธิวีจิยัซึง่เป็นทีย่อมรบัของแต่ละสาขาวชิา เพราะฉะนัน้ถ้าเราอยากรูว้่าเขามี

ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องน้ีอย่างไร ก็ต้องเป็นเชิงปริมาณ ต้องไปถามคนหลายๆคน เช่น จารีต              

และระเบยีบวธิกีารราํตรวจพลในนาฏศลิป์ไทย คอืศกึษาบุคคล ศกึษาสิง่ทีม่นัเกดิขึน้มาแลว้ แลว้เอามา



5 
 

สงัเคราะห ์วเิคราะห์ การวจิยัเป็นกระบวนการศกึษาค้นคว้าซํ้าๆ มรีะบบการตรวจสอบ ขอ้มลูทีไ่ดต้อ้ง

ไม่ใช่ข้อมูลทางเดียว ต้องมีข้อมูลจากหลายๆทาง การวิจยัเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผลหรือ

สมมุติฐานหรือไม่ก็ได้ สมมุติฐานคือการตัง้คําตอบไว้ล่วงหน้า เวลาทําวิจยัเชิงปริมาณก็ต้องตัง้

สมมตุฐิานล่วงหน้าก่อนเสมอ เช่น สิง่น้ีมผีลทาํใหส้ิง่น้ีเปลีย่นไป เราอาจจะตัง้เป็นสมมุตฐิานหรอืไม่ตัง้ก็

ได ้เพราะฉะนัน้เชงิคุณภาพไมจ่าํเป็นตอ้งตัง้สมมตุฐิานทีแ่ทจ้รงิ แต่มนัเหมอืนมสีมมุตฐิานอยู่ในใจว่ามนั

ต้องเป็นแบบน้ี  แต่เราอาจจะไม่ต้องเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรจรงิๆอย่างเชงิปรมิาณ การวจิยัเป็น

กระบวนการแสวงหาคําตอบ  แสวงหาความรูอ้ย่างมรีะบบระเบยีบ โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์คอื

การเป็นเหตุเป็นผล  ผลจะเกดิขึน้ไดต้อ้งมเีหตุ ซึง่กค็อืลกัษณะเชงิวทิยาศาสตร ์เพราะฉะนัน้การวจิยัคอื

การศึกษาหาคําตอบอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกบัคําถามซึ่งกําหนดขึ้นไว้ก่อน โดยมกีระบวนการ

แสวงหาความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิง่ที่ต้องการศึกษา มกีารเก็บรวบรวมข้อมูล การจดัระเบยีบ

ขอ้มลู การวเิคราะห์และการตคีวามหมายทีไ่ดผ้ลจากการวเิคราะห์ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ด้มาซึง่คําตอบที่ถูกต้อง 

ครูก็ขีดเส้นใต้ตรงกระบวนการแสวงหาความรู้ จริงๆแล้วเชิงคุณภาพเราใช้ได้ทุกกระบวนการ               

ได้ทุกกจิกรรมที่เราคดิว่าจะสามารถได้ความรู้หรอืขอ้มูลจากคนเหล่านัน้ หรอืปรากฏการณ์ หรอืสิ่งที่

เกดิขึน้เหลา่นัน้  

 ลกัษณะทีไ่มใ่ช่งานวจิยัคอือะไร  คอืการรวบรวมขอ้มลูบางเรื่องจากเอกสาร ตํารา โดยไม่มกีาร

จําแนก รวบรวมมาแล้วไม่ได้จําแนกว่าเป็นเรื่องอะไร มนัแยกประเภทเป็นอะไร มนัสงัเคราะห์ออกมา

เป็นอย่างไร และไม่มกีารตคีวามสิง่ทีส่งัเคราะห์นัน้อย่างมหีลกัวชิา เช่น รวบรวมท่าตรวจพล สมมุตวิ่า

พระอภยัมณีม ี100 ท่า อเิหนาม ี80 ท่า พระไวยม ี180 ท่า รวบรวมมาเล่มหนา แต่ก็ไม่ได้นํามาวจิยั 

เพราะเท่ากบัสิง่ที่ได้มาคอืขอ้มูล ยงัไม่ได้นําข้อมูลเหล่านัน้มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ถ้าเราทําอยู่แค่น้ี 

แสดงว่ายงัวิจยัไม่เสร็จ การค้นพบทัว่ไป ไม่ได้มรีะบบระเบียบที่ชัดเจนก็ไม่เรียกว่าเป็นวิจยั  การ

รวบรวมขอ้มลูทีม่กีารจดัทําเป็นตาราง กย็งัไม่จดัเป็นวจิยั เพราะเรายงัไม่ไดส้งัเคราะห ์ตารางทีใ่ส่ลงไป

ยงัเป็นขอ้มลู นอกจากวา่ตารางนัน้เป็นตารางของการสงัเคราะหข์องงานวจิยั  

 ตอนน้ีน่าจะพอมองเห็นว่าภาพรวมของวจิยัต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง หรอืเป็นอย่างไรบ้าง            

ทน้ีีกถ็งึขัน้ตอนของการเริม่ทาํวจิยั โดยเริ่มทีก่ารคดิหวัขอ้  

คดิหวัขอ้งานวจิยัอย่างไร ปญัหาคอืหวัขอ้งานวจิยั เมื่อเราคดิปญัหา เราต้องรูต้วัเราก่อนว่าเรา

ความชํานาญอะไร ด้านไหน สามารถจะทํางานนัน้ลุล่วงสําเรจ็ได้มากน้อยเพยีงใด พยายามคดิเรื่องที่

ใกลต้วั เช่น เราเรยีนดา้นนาฏศลิป์ ก็ควรจะทําด้านนาฏศลิป์ มากกว่าจะทําด้านละคร เพราะเราไม่คุ้น 

คนที่รู้ด้านละครก็ทําดานละคร เลือกเรื่องที่เป็นตัวเรา สายของเรา เพราะเราอาจจะทําไม่สําเร็จ                

เพราะไม่มพีื้นความรู้ คิดหวัข้อที่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป ถ้าวิจยัในชัน้เรียนก็ทําเล็กๆ ถ้าทํา

วทิยานิพนธ์ก็ทําชิ้นใหญ่หน่อย เช่น เพลงเสมอ ก็ดูว่าเพลงเสมอเป็นอย่างไร ใช้อะไรบ้าง เพลงเสมอ         

มกีีภ่าษา เราก็แจกแจงเหมอืนรําตรวจพล แล้วนํามาคดิวเิคราะหว์่าเหมอืนกนัหรอืเปล่า ไม่ยากเกนิไป 

สามารถทาํเสรจ็ไดภ้ายใน 3 เดอืน ต้องทํามนัจงึจะเสรจ็ คดิใหต้รงเกณฑท์ีก่ําหนด งานวจิยัมขีอ้ดตีรงที่

เราสามารถตัง้ขอบเขตได้ว่าเราจะศึกษาแค่ไหน เรื่องของนาฏศิลป์มมีากมาย เช่น ลเิก ละครชาตร ี

นาฏศิลป์ไทย หุ่น การศึกษานาฏศิลป์ไทยที่สบืทอดมาทางหลวง ถ้าจะเอาละครชาตรตี้องไปจนัทบุร ี        
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ไปเพชรบุร ีสงสยัคงไม่จบ เราก็อาจตัง้ขอบเขตให้เล็กลงได้ อยู่ที่ว่าเรามเีวลาเท่าไหร่ แล้วเราก็ตัง้

ขอบเขต โดยคดิว่าทีพ่อดสีาํหรบัเราน่าจะประมาณไหน สมมุตวิ่าทําเพลงเสมอเฉพาะของกรมศลิปากร 

แลว้บงัเอญิไปเจอคณะหน่ึงเป็นเสมอภาษาลาว กอ็ยา่ไปเสยีดาย ถา้หากเราตัง้ขอบเขตไวแ้ค่ทาํของกรม

ศลิปากร มนัจะกลายเป็นตวัแปรทีท่าํใหส้บัสนไดนํ้ามาเป็นขอ้มลู เพราะมนัไม่ตรงกบัขอบเขตทีเ่ราตัง้ไว ้

แต่ถ้าเสยีดายเพราะได้ขอ้มูลมาแล้วทําอย่างไรด ีก็เก็บไว้ทําครัง้ต่อไป เอาเฉพาะที่เราตัง้ขอบเขตไว ้         

ตัง้หลกัให้ด ีนักวจิยัไปไหนก็คดิเสมอว่าเราจะทําอะไร นําขอบเขตของเราตดิตวัไปดว้ยว่าขอบเขตของ

เรามแีค่ไหน อย่าไปเพลดิเพลนิกบัขอ้มลูจนสุดทา้ยเราไม่จบ หรอืทาํไปแลว้ไม่ไหวกค็อืแก้วตัถุประสงค์

ใหน้้อยลงหรอืแคบลง แนะนําว่าไม่ควรทํา ถงึแมว้่ามนัยาก แต่ตอนที่ตัง้ไว้มนัพอดแีล้ว กต็้องพยายาม

ตอบคําถามวตัถุประสงค์ให้ได้ อย่าไปแก้วตัถุประสงค์ตามที่เราไม่อยากทํา พยายามคดิให้แปลกกว่า

ของคนอื่นเขา  

 หวัขอ้วจิยัไดจ้ากสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา บางทเีราอ่านหนังสอืเรื่องหน่ึง เราอาจจะไดห้วัขอ้งานวจิยั

สกั 10 เรือ่งกไ็ด ้อ่านแลว้กล็องดวูา่มนัเกดิอะไรขึน้กบัสิง่ทีเ่ราอ่าน เช่น ครอู่านงานของกรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ เรือ่งทีค่นทีเ่รยีนนาฏศลิป์ไทยควรจะอ่านกค็อื ตําราละครอเิหนา หรอืทีม่ตชินนํามารวมเป็น

ตําราฟ้อนรํา ถอืว่าเป็นงานวจิยัชิ้นแรกที่ท่านได้รวบรวมวเิคราะห์ สงัเคราะห์ จากการสมัภาษณ์ จาก

เอกสาร และจากขอ้มลูหลายทาง ท่านกล่าวว่าละครสมยัรชักาลที ่5 มวีธิรีาํ 2 แบบ 1.แบบไทย 2.แบบ

พระครูมหนิทรฯ(เจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ํารง) ท่านเป็นบุคคลสําคญัทีท่ําให้วงการละครไทยเปลีย่นรูป

โฉมในสมัยรัชกาลที่  4 ครูอ่านพบว่ามีวิธีรําอีกอย่างหน่ึงที่คนนิยมทัง้บ้านทัง้เมือง คือแบบ              

พระครูมหนิทรฯ แบบละครพนัทาง เราเห็นวธิรีํา ละครพนัทางกบัละครนอกมนัต่างกนัด้านวธิรีํา เรา

เรยีนพระลอ อเิหนา กเ็หน็ว่าวธิรีําต่างกนั แมจ้ะรําสวยแค่ไหนก็ยงัตามกนัอยู่ เรากจ็ะมองเหน็ว่าวธิรีํา

แบบน้ีมนัมลีกัษณะพิเศษอยู่ มนัมีสิ่งที่น่าทําวิจยั ครูก็ตัง้หวัข้อขึ้นมาว่า วิธีการรําบอกภาษาตาม

แนวทางละครของเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ํารง ตอนตัง้กนึ็กว่าไม่ยาก กค็ดิว่ามแีค่โยไ้ปโยม้าเท่านัน้เอง 

ถ้าเป็นแบบจนีกร็ําต่างออกไปเลย คดิว่าไม่มาก พอทําเขา้จรงิๆพบว่ามนัเยอะมาก แค่เราจะบอกว่ามี

การสบืทอดมาจากเจา้คณุมหนิทรฯกแ็ยแ่ลว้ ตอ้งพกัไปก่อน ไมไ่หว เพราะว่าตามประวตัเิจา้คุณมหนิทร

ฯ ท่านไม่ได้มอบให้ใครเห็นว่าท่านได้มอบจรงิ แต่มคีนทําตามท่าน คอื บุตรของท่าน จากนัน้ก็เป็น

คุณหญิงเลื่อนฤทธิ ์แล้วก็มาถึงเจ้าคุณพระประยูร โชคดีที่อาจารย์ธนิตทําละครพนัทาง ตอน สมิง

พระรามอาสา ปี 2525 มตีวัละครทีส่บืทอดจากเจา้คุณมหนิทรฯ ถ้าอาจารยธ์นิตไม่ทํา วจิยัเล่มน้ีครตู้อง

พบัเก็บ เพราะครูไม่สามารถหาต้นหรอืแบบของเจ้าคุณมหนิทรฯได้เลย เรารําๆกนัไปก็จรงิ แต่เราไม่

สามารถหาทางสบืทอดหรอืนําสมงิพระรามอาสามาเป็นสิ่งทีเ่ราจะหากลวธิกีารราํออกภาษาของเจา้คุณ

มหนิทรฯ น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราต้องทํา เมื่อเราทําเรื่องเกี่ยวกบัเจา้คุณมหนิทรฯซึง่ไมม่ชีวีติอยูแ่ลว้ เรากจ็ะต้อง

หาทางทีจ่ะทาํใหเ้หน็ไดว้า่สิง่ทีเ่ราจะศกึษาเป็นของเจา้คณุมหนิทรฯจรงิ   

เมื่อเรามองทัง้ระบบแล้ว ก็ควรจะมองแบบสายตานก คือ บทที่ 1 บทที่ 2 ไปจนถึงบทที่ 5            

แล้วก็ดูเป็นหวัข้อ แต่สุดท้ายเราต้องดูภาพรวมว่า ภาพรวมงานวิจยัของเราทัง้ 5 บท ว่าเริม่ยงัไง          

ไปอย่างไร จบอย่างไร แลว้ผลคอือะไร เหมอืนเรามองใหท้ะลุลงไป เพราะฉะนัน้เรื่องที่เราทําอย่าใหญ่

มาก นักศกึษากจ็ะไดผ้ลงานวจิยัสาขาศลิปะการแสดงตามทีต่้องการ น่ีคอืหวัขอ้ของงานวจิยัทีเ่ราจะได ้
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มนัมหีลายทางที่เราจะทํา เช่น ศิลปินแห่งชาติ ทําไมเขาถึงได้เป็นศิลปินแห่งชาติ เก่งตรงไหน ดี

ตรงไหน เขาก็ตัง้วงเหมอืนเรา เขามอีะไรพเิศษ เราอาจจะคดิเป็นกรณีไปว่าความสําเรจ็หรอืวธิกีารรํา 

วธิกีารแสดง หรอืวธิทีีจ่ะนําไปสู่ความเป็นศลิปินแห่งชาต ิหรอืวธิกีารราํของศลิปินแห่งชาตดิา้นพระเอก 

ละคร อาจจะเป็นอาจารยศุ์ภชยักไ็ด ้ครสูุวรรณดกีไ็ด ้หรอืตวันางตลาด ศกึษารายบุคคลกไ็ด ้การศกึษา

รายบุคคลกจ็ะเป็นประโยชน์ตรงทีว่่าเขาฝึกอยา่งไร เขาทําอย่างไร เขาจงึประสบความสําเรจ็มนักจ็ะเป็น

ผลของคนภายหลงัว่าถ้าเราอยากจะสําเรจ็เหมอืนเขา ปฏบิตัเิหมอืนเขา ทางเหล่าน้ีไม่ไดโ้รยด้วยกลบี

กุหลาบ แต่ว่าโรยดว้ยน้ําตา กวา่เขาจะมาถงึตรงน้ีได ้เพราะฉะนัน้เขาทาํอยา่งไร เขาฝึกอยา่งไร  

เรือ่งของแต่ละบุคคล ไชยา มติรชยั ยงัเล่นลเิกอยู่ไหม เขาเล่นตัง้แต่ 10 กว่าขวบ เล่นมาจนถงึ

ทุกวนัน้ี แม่ยกเขามาก ไปเล่นที่ไหนแม่ยกก็ตามไปดู ทําไมเขาถงึสําเรจ็ ทําไมเขาจงึเป็นทีร่กัของคน

มากมายขนาดนัน้ ถ้าเราอยากรู้ เราก็ศึกษา หรอือยากรู้การจดัการ เช่น ดูว่านาฏศิลป์ไทยในบรบิท

สังคมปจัจุบันน้ีไม่ได้มีแค่รํา มนัไปแทรกอยู่ในหลายแห่ง ในการโฆษณา ในเชิงพาณิชย์  ในการ

ท่องเที่ยว ในการเปิดตวัสนิคา้ นาฏศลิป์ไปแทรกตวัอยู่ในกิจกรรมของสงัคม ถ้าสนใจก็ทํา นาฏศิลป์       

ในสงัคมปจัจุบนัเป็นอย่างไร มนักจ็ะมแีบบการอนุรกัษ์ การพฒันาสรา้งสรรค ์เกดิสิง่ใหม่ๆ เกดิเป็นการ

เสนอตวัสนิคา้ ก็เป็นอกีหวัขอ้หน่ึงที่ทําได้ หรอืเราสงัเกตเหน็ว่าถ้านาฏศลิป์ไทยล้วน คนไม่ค่อยสนใจ

มาก แต่ถ้าใส่สากลเข้าไปเป็นร่วมสมยั คนก็จะสนใจว่ามีอะไรใหม่ มนัก็เป็นไปตามกระแสสังคม 

วฒันธรรมเปลีย่น สงัคมเปลีย่น ศลิปะกเ็ปลีย่นตามไปด้วย กระแสสงัคมเราต้านมนัไม่ไหว เรายงัคงอยู่

แบบเดมิ พูดแบบเดมิตลอดเวลาไม่ได้ เพราะฉะนัน้จงึมกีารปรุงมนัเพื่อใหศ้ลิปินอยู่ได้ เพราะว่าศลิปิน

ทํางานขายก็ไม่มใีครซื้อ ศิลปินก็จน เพราะฉะนัน้ศิลปินก็ต้องเอาชวีติรอด ก็จงึมศีิลปะเช่นน้ีเกดิขึ้น        

ถ้าสนใจก็ตัง้หวัข้อว่า การประยุกต์ใช้นาฏศลิป์ไทยในบรบิทปจัจุบนั หรอืถ้าสนใจแต่งานอีเว้นท์ที่ใช้

นาฏศลิป์ไทย กอ็าจใชห้วัขอ้ การใชน้าฏศลิป์ไทยเพือ่เปิดตวัสนิคา้  

จะเหน็ได้ว่าหวัขอ้จะบอกว่าจะทําอะไร เพราะฉะนัน้เรากไ็ม่ควรตัง้หวัขอ้ที่หรูหรา หรอืฟงัแลว้

ตอ้งแปล หวัขอ้ตรงๆดทีีสุ่ด  ตามทีส่นใจ เช่น การใชน้าฏศลิป์ในหุน่ละครเลก็ สรปุกค็อื เรามคีวามสนใจ

อะไร มคีวามชํานาญเรื่องอะไร เราสามารถทําให้มนัสําเรจ็ลุล่วงภายในเวลาที่จํากดัแค่ไหน แต่สิง่ที่

สําคญัที่สุดคือต้องเป็นอะไรที่เราสนใจ ถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่อยากทํา เช่น จะให้ครูไปทํามวิสิเคิล        

เธยีเตอร ์ครูก็ไม่รูว้่าจะเริม่อย่างไร รูแ้ต่ว่ามรีอ้ง พูดแนวรอ้ง มท่ีารํา มกีารประสานเสยีง คอืรูแ้ต่ภาพ

ภายนอก แต่ภายในไม่รู ้เพราะฉะนัน้ครูก็ไม่ทําเรื่องนัน้ แต่ถ้าพอจะทําได้ ก็อาจจะไปดูว่าเขาจดัการ

อยา่งไร ตอ้งจดัองคป์ระกอบต่างๆอยา่งไรบา้ง เรือ่งน้ียงัไมม่คีนทาํ  

หลงัจากทีผ่า่นกระบวนการวจิยัแลว้ เรากส็รปุมาเป็นรายงานของเรากจ็บการวจิยั  

ปญัหาการวจิยัต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อใหร้ ูว้่าการวจิยัน้ีคอือะไร มคีวามสําคญัอย่างไร 

ทําไมเราต้องทําวจิยัเรื่องน้ี เพราะฉะนัน้ในเรื่องของปญัหาวจิยัหรอืโจทยว์จิยั ประเดน็วจิยั หรอืหวัขอ้ 

มนัต้องมคีวามสําคญัของหวัขอ้วจิยั เราเคยรูห้รอือ่านจากระเบยีบของการเขยีนงานวจิยัแล้ว อย่างเช่น

บทที ่1 ก็จะมรีะเบยีบของการเขยีนทีเ่ป็นฟอรม์ชดัเจนว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ในบทที ่1 คอืเรา

ตอ้งพูดเกี่ยวกบัปญัหาการวจิยัหรอืโจทยว์จิยั ซึ่งต้องเริม่จากความเป็นมาหรอืความสําคญัของปญัหา  

จะเขยีนประมาณ 5-6 หน้า เพื่อให้รูว้่าสิง่ทีเ่ราทําหรอืปญัหาทีเ่ราคดิอยากทํามนัมคีวามเป็นมาอย่างไร 
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มลีกัษณะอย่างไร มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง ให้คนอ่านเขารู้จกัว่าปญัหาที่เราจะทํานัน้คอือะไร มนัมี

หน้าตาอย่างไร เราต้องอธบิายใหเ้ขารูก่้อนว่ามนัคอือะไร ต้องบอกว่าความสําคญัของเรื่องทีเ่ราวจิยัคอื

อะไร ถ้าไม่มสีิง่เหล่าน้ีจะเกดิขึ้นไม่ได้ หรอืมนัจะขาดสิง่สําคญัออกไป น่ีคอืความสําคญัของเรื่องหรอื

ความสําคญัของปญัหา จากนัน้เราก็ต้องบอกว่าสิง่สําคญัที่ทําใหเ้กดิขึน้ในหวัขอ้วจิยัน้ีคอือะไร ปญัหา

อะไรบา้งเกดิขึน้กบัสิง่น้ี นัน่คอืคําตอบว่าทําไมเราจงึต้องทํางานวจิยัเรื่องน้ี เช่น ครทูําเรื่องจารตีการใช้

อุปกรณ์การแสดงละครไทยเรื่องอเิหนา อุปกรณ์การแสดง เช่น กรชิ ทวน หอกซดั กระบี ่แต่อุปกรณ์

ไมไ่ดม้แีต่อาวุธ มอียา่งอื่นดว้ย เช่น มา้แผง ผา้เชด็หน้าทีใ่ชผ้กูกรชิ เตยีง เครือ่งราชูปโภคประกอบเตยีง 

ฉาก ฉากจะถอืเป็นอุปกรณ์การแสดงหรอืไม่กข็ึน้อยูก่บัการตคีวามดว้ย เราสามารถตคีวามสิง่ทีเ่ราพูด 

ในงานวจิยั แต่งานวจิยัของครู อุปกรณ์การแสดงหมายถึงอุปกรณ์ที่ตวัละครต้องถือต้องจบั ต้องใช ้

เพราะฉะนัน้ตดัฉากออกไป เพราะฉากเป็นการบอกสถานที่  แต่ถ้าจะรวมฉากเขา้ไปดว้ยกต็้องเขยีนไว้

วา่อุปกรณ์การแสดงนัน้ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อุปกรณ์ยงัม ีกลด ธง  

จากชื่อการใชอุ้ปกรณ์การแสดงละครไทยเรื่องอเิหนา คําสําคญัคอื จารตีการใช ้อาจจะแยกหรอื

รวมเป็นเรื่องเดยีวกนัก็ได้ อุปกรณ์การแสดง ละครในเรื่องอเิหนา ครูต้องอธบิายความเป็นมาของคํา

สาํคญัเหลา่น้ีใหค้รบ มเิช่นนัน้คนกจ็ะไมเ่ขา้ใจวา่สิง่ทีค่รทูาํมนัคอือะไรบา้ง เพราะฉะนัน้ครกูต็้องพูดก่อน

ว่าอุปกรณ์การแสดงของครูคอือะไร มคีวามสําคญัอย่างไร หากตวัละครไม่ถอือาวุธก็ขาดความสมจรงิ 

ตวัละครเดนิมาวา่ราชการ แต่ไมม่เีตยีง จะนัง่ตรงไหน มนัเหมอืนไม่สําคญั แต่มนัสาํคญัตรงทีว่่า ถ้าขาด

อุปกรณ์การแสดงนัน้ถอืว่ามนัขาดความสมจรงิ ขาดความเป็นจรงิตามสภาพของตวัละคร เพราะฉะนัน้

อุปกรณ์การแสดงของครจูงึเป็นแบบน้ี มนัเป็นสิง่สําคญัอย่างหน่ึง หรอืเป็นองค์ประกอบสําคญัของการ

ละคร อุปกรณ์เหล่าน้ีปรากฏอยู่ในละครไทยซึ่งเป็นละครรํา ผู้แสดงมหีน้าที่สื่อให้ผู้ชมเขา้ใจตามที่เรา

อยากให้เขารู ้ละครรําก็คอืละครที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยวธิรีํา การเคลื่อนไหวแบบนาฏศลิป์ไทย   

มทีัง้ส่วนทีอ่่อนและส่วนทีต่งึ เช่น ตงึตวั ตงึมอื ตงึไหล่ ตงึเอว ตงึน้ิว ตงึมอื เราต้องเคลื่อนไหวร่างกาย

ทุกส่วน ดว้ยการตงึตวั ตงึเอว ตงึไหล่ มกีารกา้วเดนิเคลื่อนไหวตามเพลงอยา่งนาฏศลิป์ไทย  

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาในเรือ่งทีค่รทูาํ ละครไทยมหีลายประเภท มตีัง้แต่โนราห ์

ละครนอก ละครใน ละครพนัทาง ดึกดําบรรพ์ เสภา ละครชาตร ีที่ต้องใช้รํา หลายๆส่วนเขาต้องมี

อุปกรณ์ประกอบการแสดงทัง้สิน้ ละครนอกมกัใชเ้ตยีงตวัเดมิ เมือ่เปลีย่นฉากเป็นละครใน เตยีงกย็งัตวั

เดมิ อาวุธ คนธง กย็งัตอ้งถอืเหมอืนเดมิ ละครในอเิหนากถ็อืธงเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้น่ีคอืความสําคญั

อย่างหน่ึงเหมอืนกนั การศกึษาตรงน้ีจะสามารถอธบิายละครราํแบบอื่นๆได้เหมอืนกนั เพราะว่ามจีารตี

การใชท้ีเ่ป็นระเบยีบวธิทีีเ่หมอืนกนั เราต้องอธบิายเรื่องน้ีก่อน อเิหนาเป็นเรื่องของชวา แต่เมื่ออ่านแลว้

มนัเป็นชวาหรอืเปลา่ ธรรมเนียมประเพณ ีระเบยีบต่างๆยงัเป็นไทย ไมใ่ช่ชวา การนัง่ การไหว ้ประเพณี

เผาศพ พธิีแต่งงาน ในเรื่องอิเหนาก็ยงัคงดําเนินแบบไทย ทําไมครูจงึศึกษาอุปกรณ์การแสดงละคร 

ทําไมจงึเลอืกอิเหนา เพราะถือว่าเป็นละครในที่ดี บทละครก็ถือว่าเป็นเยี่ยม ศึกษาเรื่องอิเหนาแล้ว

สามารถรูว้ธิกีารใช้ของทุกๆเรื่อง เพราะฉะนัน้เมื่อศกึษาแลว้ก็อธบิายได้เลยว่าเป็นละครพนัทาง ละคร

ดกึดําบรรพ์ ก็ต้องใช้วธิเีดยีวกนั แล้วทําไมจงึต้องศกึษาตอนน้ี บางอย่างเมื่อละครมนัมกีารเปลี่ยนไป 

กระชบัเวลามากขึน้ บางส่วนก็หายไป คนถอืพดัถอืแซ่ พดัอยู่ขา้งไหน แซ่อยู่ขา้งไหน แล้วถ้าไม่มพีดั
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และแซ่ ทําไมจงึไม่ม ีบางสิ่งบางอย่างเมื่อมกีารกระชบัเวลา หรอืบางสิง่เล็กๆน้อยๆมนัหายไปเลย        

กส็ญูเสยีสิง่เหล่าน้ีไปหมด วฒันธรรมใหมม่ากลนืของเก่า ความจาํเป็นของครคูอืต้องทํา อย่างน้อยกเ็ป็น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้กม็กีารจบัวเิคราะหส์งัเคราะหไ์ปเป็นบท และวธิกีารใชแ้ต่ละอยา่งเป็นอยา่งไร  

 สิง่ทีต่ามมาคอืวตัถุประสงค ์ตัง้วตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นเป้าหมาย ทําใหบ้รรลุดว้ยการหาคําตอบ 

วตัถุประสงค์ตัง้ไว้กี่ขอ้ ต้องตอบให้ได้ทุกขอ้ ถ้าตัง้ไว้ 2 ข้อ แต่ตอบได ้1 ข้อ แสดงว่าการวจิยันัน้ไม่

บรรลุผล ดังนัน้จะเห็นว่าการวิจยัไม่ตัง้วตัถุประสงค์หลายข้อ อยากมากที่สุด 3 ข้อ งานวิจยัครูตัง้

วตัถุประสงค์ข้อเดยีว คอืศึกษาจารตีการใช้อุปกรณ์การแสดงในละครไทยเรื่องอิเหนา เฉพาะตวัเอก           

แคว่ตัถุประสงคเ์ดยีวก ็300 กว่าหน้าแลว้  

 สมมุตฐิานการวจิยั มกี็ได้ ไม่มกี็ได้ ถ้าเป็นงานวจิยัของเรา ถงึไม่มแีต่ก็ตัง้สมมุติฐานไว้ในใจ

เหมอืนกนั เช่น วธิกีารใชเ้ป็นแบบแผนเป็นประเพณี เป็นลกัษณะเฉพาะของละครอย่างเดยีว ไม่มอีย่าง

อื่นทีม่าทาํใหม้นัเปลีย่นไปได ้เพราะฉะนัน้มนัจงึยงัคงเป็นจารตีทีย่งัคงไวอ้ยู ่ 

 กรอบแนวความคดิ เมือ่เราไดห้วัขอ้ ไดว้ตัถุประสงคแ์ลว้ กค็ดิกรอบแนวความคดิไวก่้อนว่าเรา

จะดาํเนินการอยา่งไรใหนํ้าไปสู่ผลสาํเรจ็หรอืตอบวตัถุประสงคไ์ด ้เพราะฉะนัน้การตัง้กรอบแนวความคดิ

จงึต้องทบทวนวรรณกรรมก่อนว่าสิ่งที่เราจะทํามเีน้ือหาหรอืขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัเรามากน้อยแค่ไหน         

จงึนําสิ่งเหล่านัน้มาวางเป็นแนวทางที่จะดําเนินไปสู่คําตอบของการวจิยั แต่ว่างานวิจยัเชงิคุณภาพ        

บางครัง้เราตัง้กรอบความคดิไว้แล้ว แต่พอทําไป ขอ้มูลต่างๆหรอืสิง่ต่างๆที่เกดิขึน้ใหม่ซึ่งเกินความ

คาดคิดของเรา อาจจะมีการปรับกรอบแนวคิดของเราได้ เพื่อให้งานของเราสมบูรณ์มากขึ้น              

เราสามารถปรบัปรงุไดต้ลอดเวลา จนกวา่จะเสรจ็  

 ที่มาของหัวข้อมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เห็นอะไรที่น่าจะศึกษาจากการสังเกตเห็นสิง่

รอบๆตวัที่เราเชี่ยวชาญ จากปญัหาที่ประสบเฉพาะหน้า เช่น จะไปสอนเดก็ หรอืจะทําละครแล้วเกิด

ปญัหา กอ็าจจะนําสิง่นัน้มาตัง้เป็นตวัปญัหาก่อน แลว้หาทางแก้ไข แลว้จงึจดัทําละครหรอืกจิกรรมนัน้ๆ 

จากความสนใจใคร่รูข้องนักวจิยั สิง่สําคญัคอืเราต้องอยากรูเ้อง ถ้าคนอื่นสัง่ เราก็ไม่อยากทํา เริ่มจาก

การอ่านหรอืศกึษาคน้ควา้ อ่านแลว้อาจไดส้ิง่ทีส่ามารถทาํเป็นโจทยว์จิยัของเรา  

ขอ้เสนอแนะ ในบทสุดทา้ยคอืบทสรุปและขอ้เสนอแนะ ในงานวจิยัหลายๆเรื่องมกัจะเสนอแนะ 

ว่าสิ่งที่ควรจะศึกษาต่อจากงานน้ีคืออะไร เพราะสิง่ที่เขาทําได้มีแค่น้ีเพราะกรอบจํากัดของเวลา 

เพราะฉะนัน้ เขาก็มกีารเสนอแนะให้เราทําต่อในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัของเขาหรอืส่วนทีต่่อเน่ือง

จากงานวจิยัเขา  

ชือ่เรือ่งหรือหัวข้อวิจยั ต้องมีความชดัเจนและรดักุม คือเขียนให้ตรงประเด็น อย่ายืดยาว          

บอกความหมายและแนวทางที่ต้องการทําวจิยัได้ เช่นบอกว่าศึกษาเฉพาะงานของเจ้าคุณมหนิทรฯ       

ก็ระบุเลย ชื่อบอกเรื่องราวที่อยู่ภายในเล่มพอสมควร บอกขอบเขต สื่อถงึประชากรที่ใช้ หรอืตวัแปร

ต่างๆ เช่น รูปแบบการแสดงเบกิโรงละครรํา ยุครตันโกสนิทรร์ชักาลที่ 9 ก็บอกขอบเขตว่าก่อนหรอื

หลงัจากรชักาลที ่9 เราไม่ทํา หรอืระบุปี พ.ศ. 2550-2555 สามารถบอกขอบเขตไวท้ีช่ ื่อหวัขอ้เลย หรอื

บอกถึงวธิ ีเช่น กลวธิกีารรําตรวจพลละครใน ก็เป็นการบอกว่าเราจะศึกษาวธิกีารรําตรวจพล ไม่ได้

ศกึษาท่ารํา เราดูว่ารําอย่างไร ประชากรที่ใช้ เช่น การศกึษาวธิกีารจดัการแสดงลเิกของไชยา มติรชยั 
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บอกประชากรว่าคอื ไชยา มติรชยั และบรบิทของเขา ตวัแปรอื่นๆเช่น จารตี องคป์ระกอบต่างๆ ซึง่จะ

อยูใ่นชือ่หวัขอ้งานวจิยัดว้ย แต่กไ็มจ่าํเป็นตอ้งบอกทุกอย่าง เราอาจจะบอกอย่างใดอย่างหน่ึง บางอย่าง

เราอาจบอกในขอบเขต ชื่อจะบอกไดว้่าสามารถแสวงหาคําตอบในขอบเขตการวจิยัน้ีได ้หมายความว่า

เราสามารถหาขอ้มลูได้ หวัขอ้มคีวามสอดคลอ้งกบัปญัหาทีต่้องการศกึษา เช่น นาฏศลิป์ไทยในบรบิท

สงัคมยคุปจัจบุนั หรอื การประยกุตใ์ชน้าฏศลิป์ไทยสาํหรบังานเปิดตวัสนิคา้ มนักจ็ะนําไปประยุกต์ใชก้บั

สถานการณ์ในปจัจบุนัได ้ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ตอ้งเขยีนวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ใหช้ดัเจน เช่น ศกึษาทีม่าและองคป์ระกอบ

ของการแสดงลเิกคณะไชยา มติรชยั วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 คอื ศกึษาการจดัการแสดงลเิก ของคณะไชยา 

มติรชยั จะมกีีข่อ้กแ็ลว้แต่ ทุกหวัขอ้ตอ้งสมัพนัธก์นั  

คําถามวจิยั มหีรอืไม่กไ็ด ้เป็นการตัง้คําถามจากวตัถุประสงค ์เป็นการตัง้คําถามเพื่อใหรู้ว้่าเรา

จะตอบอยา่งไร ไมนิ่ยมเขยีนวตัถุประสงคด์ว้ยคาํถาม จะเขยีนเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา เพราะฉะนัน้

บางครัง้เขาก็ตัง้เป็นคําถามวิจยัขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสิ ่งเหล่าน้ีต้องตอบ เพราะฉะนัน้ข้อคําถามวิจยัจึง

หมายถึงข้อคําถามที่กําหนดไว้อย่างสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจยั เป็นแนวทางในการศึกษา         

และเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่นําไปสูค่าํตอบของการวจิยั ซึง่กค็อืคาํตอบตามคาํถามในวตัถุประสงคน์ัน่เอง 

การตัง้กง็า่ยๆ เหมอืนการตัง้คาํถามใหน้กัเรยีนตอบ ตอ้งตัง้ใหช้ดัเจน ถา้ไม่ชดัเจนกถ็ามอย่างตอบอย่าง 

หากมขีอ้คาํถามมากกวา่ 1 ขอ้ กต็อ้งมคีวามเชื่อมโยงกนัเช่นเดยีวกบัวตัถุประสงค ์ 

ขอบเขตการวิจัย มี 3 ประการ คือ ด้านพื้นที่ สถานที่ บุคคล และระยะเวลา เป็นต้น           

ด้านสถานที่ เช่น ศกึษาละครชาตรทีี่จงัหวดัเพชรบุร ีหรอืศึกษาละครนอกของกรมศิลปากรที่แสดง           

ที่โรงละครแห่งชาติ เช่น จะศึกษาตัง้แต่ พ.ศ.2550-2555 ดูว่ามีละครเรื่องอะไรที่แสดงที่โรงละคร

แห่งชาตใินช่วงปีที่กล่าวมา ตอนอะไร ฉากอะไร ถ้าเราศกึษา พ.ศ.2508-2555 มนักว้างเกนิไป ศกึษา 

ไม่ไหว อีกทัง้ข้อมูลบางอย่างเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เพราะฉะนั ้นจึงต้องกําหนดขอบเขต              

และระยะเวลาไว้ หรอืจะเอาขอบเขตทัง้หมด เช่น จะศึกษาละครพนัทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของเสร ี         

หวงัในธรรม น่ีเป็นขอบเขตด้านบุคคล ที่แสดงที่โรงละครแห่งชาต ิขอบเขตด้านสถานที่ ในช่วงเวลา 

พ.ศ.อะไร กจ็ะเป็นดา้นช่วงเวลา หรอืจะใชข้อบเขตอย่างใดอย่างหน่ึงกไ็ม่เป็นไร หรอืขอบเขตดา้นความ

เชื่อหรอืพธิกีรรม เช่นศกึษาดา้นลทัธอิะไร ศาสนาอะไร เช่น ศกึษาของศาสนาพราหมณ์ แลว้แต่หวัขอ้ 

ขอบเขตจะทาํใหเ้ราศกึษาในขอบเขตทีเ่ราทาํได ้การตัง้ขอบเขตไวจ้ะทาํใหเ้ราไมศ่กึษากวา้งเกนิไป  

กรอบงานวิจยั เราต้องมกีารทบทวนวรรณกรรม ถ้าหากเราไม่ทบทวน จะหากรอบไม่เจอ            

การทบทวนวรรณกรรมมคีวามสาํคญัมาก หากไม่ไดท้บทวนวรรณกรรมจะค่อนขา้งลําบาก จะทําใหเ้กดิ

ปญัหาหลายอย่าง เพราะฉะนัน้ทบทวนวรรณกรรม ประการแรกคอื ป้องกนัการทําวจิยัซํ้าซอ้น ถ้าหาก

จะทํางานวจิยัแล้วไม่อ่านงานใครเลย เราจะไม่รูเ้ลยว่ามใีครเคยทําไว้หรอืทําไว้อย่างไรบา้ง ดงันัน้ เรา

ต้องไปอ่านให้มากๆว่ามคีนทําเกี่ยวกับเรื่องของเราหรือยงั ประมาณไหน ซํ้าหรอืไม่ อาจจะซํ้าแต่

วตัถุประสงคต่์างกนั  หากซํา้ทัง้เน้ือหา ทัง้วตัถุประสงค ์สถานที ่ตอ้งเลกิทาํ ดงันัน้ก่อนทีจ่ะลงมอืทํางาน

วจิยั ต้องอ่านให้รู้สิ่งเหล่าน้ีก่อนว่ามนัซํ้ากบัคนอื่นหรอืเปล่า ถ้าหากซํ้าแล้วทําดีกว่าเรา ก็มปีญัหา 

เพราะฉะนัน้เราควรหลกีเลีย่งการทาํซํา้  
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การทบทวนวรรณกรรมมคีวามสําคญัต่อการวิจยัอย่างมาก เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง สิ่งที่เราต้องการศกึษา ศกึษาสารตัถะที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเรื่องต่างๆ เช่น เราจะศกึษา

ละครชาตรใีนจงัหวดัจนัทบุร ีแต่เราไม่รู้จกัจงัหวดัจนัทบุรเีลย แล้วเราจะนําเอาวถิีชวีติวฒันธรรมมา

ศกึษาวเิคราะหล์ะครชาตรไีดอ้ย่างไร  เพราะฉะนัน้ในการทบทวนเรากต็้องศกึษาบรบิทต่างๆทีเ่กี่ยวกบั

จงัหวัดจนัทบุรีด้วย อย่างน้อยต้องรู้ว่าจนัทบุรีอยู่ตรงไหนของประเทศไทย มีศาสนาอะไรอยู่บ้าง          

มศีลิปวฒันธรรมอะไรอยูบ่า้ง มกีารละเลน่อะไรบา้ง ละครชาตรอียู่ในจงัหวดัจนัทบุรเีมื่อไหร่ ปจัจุบนัยงัมี

ละครชาตรใีนจงัหวดัจนัทบุรอียูห่รอืไม่ มน้ีอยลง หรอืไม่มแีลว้ เพราะฉะนัน้เวลาทีเ่ราทําวจิยัเรื่องหน่ึง 

เราต้องทําบริบทก่อน เพื่อนําไปสู่ความเข้าใจที่เราจะทํา อีกประการหน่ึงคือการศึกษางานวิจยัที่

เกี่ยวขอ้ง คอืการศกึษาเรื่องที่เราจะนํามาทําวจิยัว่ามกีารวจิยัแล้วหรอืไม่ ทัง้ยงัมโีอกาสพบระเบยีบวธิี

วจิยั และไดร้วบรวมความรูท้ี่เขาวจิยัออกมาไดก่้อนหน้าน้ี เช่น มคีนทําคล้ายๆกบัเรา แต่เขาทําจงัหวดั

เพชรบุร ีแต่เราทําจงัหวดัจนัทบุร ีวธิอีาจคล้ายๆกนั ดูว่าเขาทําอย่างไร เช่น เขาอาจต้องไปแทรกตวั 

แลกเปลีย่นขอ้มลูโดยการเล่นเอง เป็นหน่ึงในคณะของละครชาตร ีเราต้องทําอย่างนัน้หรอืไม่ เราไดผ้ล

ขนาดไหน เรากส็ามารถดไูดว้า่เราจะทาํวธิเีดยีวกบัเขาหรอืไม ่หรอืจะทาํวธิอีื่นอยา่งไร  

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีดวู่าแนวคดิหรอืทฤษฎอีะไรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีเ่ราทํา แนวคดิทฤษฎี

นัน้เป็นอย่างไร แนวคิดทฤษฎีจะเป็นสิง่ที่นําเรามาสู่การวเิคราะห์ของเรา หากเราทําด้านนาฏศิลป์

เกีย่วกบัวธิรีํา แต่เราไปนําแนวคดิทฤษฎดีา้นอื่นมา ก็ไม่เกี่ยว เราควรใชแ้นวคดิทฤษฎขีองเรา ทฤษฎ ี         

กม็ตีัง้แต่สมยันาฏยศาสตร ์ทฤษฎขีองการเคลื่อนไหวร่างกายทีเ่ราบอกว่าเป็นวธิรีํา มนัมกีารวเิคราะห์

การเคลือ่นไหวทีน่าฏยศาสตรเ์ขาเขยีนไวก้ค็อืการศกึษาแบบแยกส่วนศกึษา การวเิคราะหท์ลีะส่วนแลว้

กว็เิคราะหอ์งคร์วม คอืดูการเคลื่อนไหวทัง้ตวั น่ีกเ็ป็นทฤษฎหีน่ึงทีเ่รามกัจะนํามาใช ้วธิกีารเคลื่อนไหว 

เราเคลือ่นไหวอยา่งไรบา้ง มนักจ็ะมทีฤษฎขีองสากลเขา้มาเกี่ยวขอ้ง บลัเล่ต์ หรอืนาฏศลิป์ร่วมสมยักใ็ช ้

เพราะฉะนัน้เราก็อาจจะใช้ของเขาได้ เช่นการเคลื่อนไหวแขนในการรําละคร หมุนแขนส่วนล่างเท่า

นัน้เอง มทีฤษฎแีบบน้ีอยู่ในแบบสากล เราอาจนํามาวเิคราะห์ท่าราํได ้แล้วก็มกีารเคลื่อนไหวด้วยพลงั 

พลงัของการใช้ energy ยิง่ถ้าหมุนหลายๆรอบภายในเวลาอนัสัน้เช่นในการเต้นบลัเล่ต์ถอืว่าเก่งมาก 

ของไทยเราทีใ่ชพ้ลงัในการแสดงอารมณ์กม็ ีเช่น โกรธ ไม่พอใจ โกรธมากขึน้กใ็ช้เทา้กระทบืพืน้ ยงัไม่

พอบางทกี็ชี้น้ิว แล้วส่ายหน้าดว้ย เราก็ใช้พลงัเหมอืนกนั แต่พลงัของเราใช้ในการแสดงอารมณ์ ไม่ได้

แสดงการหมุน หรอืในตวัหนุมานก็อาจจะใช้ความแรงของอารมณ์มากกว่าทัว่ไป  น่ีก็เป็นหลกัทฤษฎ ี       

ที่เราใช้ในการวเิคราะห์ท่ารําหรอืการสร้างสรรค์ท่ารํา เช่น ต้องมท่ีาเชื่อม ไม่เช่นนัน้จะเคลื่อนไปสู่ท่า

ต่อไปไม่ได้เลย จากหน่ึงไปสอง จากสองไปสาม บางทีเราต้องวเิคราะห์ท่าเชื่อม ท่าหลกั การเชื่อม

อาจจะดว้ยวธิลีดแขน หรอือะไรสกัอยา่งหน่ึง จงึจะเปลีย่นท่าหน่ึงไปยงัท่าหน่ึงได ้เพราะฉะนัน้บางอย่าง

ทีนึ่กไมอ่อกแลว้ไปนําทฤษฎฝีรัง่มาใช ้อาจจะเป็นทฤษฎทีางวฒันธรรมไม่ไดเ้กี่ยวกบันาฏศลิป์ นอกจาก

จะทาํเรือ่งของบรบิททางสงัคม เช่น สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนัน้นาฏศลิป์ต้องมกีาร

ประยุกต์ใช้ มกีารเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นอย่างน้ีก็สามารถนําทฤษฎทีางการเปลี่ยนแปลงสงัคมมาใช้ได ้ 

มนัอยู่ที่ว่าเรื่องที่จะทําคอือะไร หนังสือที่จะนํามาใช้ต้องเป็นเรื่องที่จะนํามาวเิคราะห์เรื่องที่เราจะทํา 

ประโยชน์ของทฤษฎีในการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการตัง้ประเด็นในการศกึษา กําหนดขอบเขตของ
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ประเดน็ศกึษาใหม้ขีนาดตามความเหมาะสม เพื่อใหล้ดอคตใินการศกึษาตคีวามขอ้มูลวจิยั ช่วยในการ

พจิารณาจนถงึเป้าหมายขององคค์วามรู ้ 

กรอบแนวความคดิ บางทเีราไดห้วัขอ้ กรอบแนวความคดิ ขอบเขต เราก็เขยีนวตัถุประสงคไ์ด้

ส่วนหน่ึงแต่อาจจะไม่บรรลุทเีดยีว เราดูกรอบอนัแรกแต่กไ็ม่แน่ใจว่าผลของการวจิยัเราจะได้อะไรบ้าง 

เพราะฉะนัน้เราจาํเป็นตอ้งทบทวนวรรณกรรมเพื่อดูว่ามอีะไรทีเ่กี่ยวขอ้ง มอีะไรทีเ่สรมิต่อใหม้นัสมบูรณ์

แบบมากยิ่งขึน้  ดงันัน้กรอบแนวความคดิของการวจิยันัน้ เป็นการกําหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

เพราะฉะนัน้กค็อืกจิกรรม เหตุการณ์ที่มนัมคีวามสมัพนัธก์นัในการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา แสดงได้

หลายรูปแบบ ทัง้ความเรยีง แผนภูม ิมแีนวคดิทีเ่ป็นประเดน็หลกั ประเดน็รอง ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสําคญัในกรอบที่กําหนดไว้ กรอบแนวคดิน้ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม  

เช่น ปรชัญา ทฤษฎ ีเป็นตน้ กล่าวคอืเมือ่คนดมูองกรอบแนวความคดิ กจ็ะรูเ้ลยว่าเราจะศกึษาอะไรบา้ง

ในงานวิจยัเรื่องน้ี เช่น ครูทําเรื่องพัฒนาแม่บททางนาฏศิลป์ไทย ครูเห็นว่าการพัฒนาแม่บททาง

นาฏศิลป์ไทยเรามอียู่สองทาง ทางหน่ึงคอืทางที่เป็นภาพ อีกทางหน่ึงเป็นทางที่ใช้แสดง ทางที่เป็น

ภาพเขยีนสีแม่บทก็มาจากรชักาลที่ 1 อาจจะเริม่มมีาตัง้แต่ก่อนสมยักรุงศรอียุธยาแต่ไม่มหีลกัฐาน            

แต่เริ่มมาเขยีนใหม่ในรชักาลที่ 1 ปจัจุบนัน้ีมไีม่ครบ มทีัง้หมดจรงิๆ 60 กว่าภาพ แต่ปจัจุบนัน้ีมแีค่           

30 กว่าภาพ อกีทางหน่ึงทางการแสดง ทางภาพครูก็จะเขยีนตวัแปรมาเลยว่าภาพเขยีนสรีชักาลที ่1 

รชักาลต่อๆมาจนถงึเป็นภาพถ่ายในรชักาลที ่6 และมาเป็นภาพถ่ายในรชักาลที ่9 สองทางน้ีไปกนัคนละ

เรือ่ง  เคยดภูาพแมบ่ทใหญ่ทีเ่ขาทาํเป็นแผนภูมหิรอืไม่ หรอืทีเ่ขาวางขายตามศกึษาภณัฑ ์เคยสงสยัหรื

อมไม่ว่าทําไมแม่บททีเ่ราราํกบัภาพทีเ่ราเหน็เขาขายมนัคนละแบบ มนัมท่ีาเหมอืนกนัอยู่บางท่า แต่ก็มี

บางท่าอกีหลายๆท่าที่ไม่เหมอืนกนั เน่ืองจากว่าพฒันาการมนัมาคนละทาง พฒันาการภาพก็มาทาง

ภาพเป็นแบบเดยีวกนั แต่ทางการแสดงจะมาอกีทางหน่ึง แต่มภีาพเป็นพืน้ฐาน ดงันัน้เวลาเราดกูจ็ะเหน็

ว่าไม่เหมอืนกนั พอหลงัจากรชักาลที่ 9 หลงัจากนัน้ก็ดําเนินอย่างนัน้มาโดยตลอด ภาพมนัไม่มกีาร

เปลี่ยน รชักาลที่ 1-6 เหมอืนกนั มารชักาลที่ 9 มกีารเพิม่ภาพขึ้นมาบางภาพ จากนัน้คนที่ถ่ายภาพ

แมบ่ทกจ็ะทาํตามนัน้ตลอดมา สว่นทางการแสดง ดา้นทางภาพเป็นกรอบแนวความคดิดา้นหน่ึง พอดา้น

การแสดงเรารู้แล้วว่าแม่บทใหญ่รชักาลที่เก้า มนัก็เริม่ด้วยภาพถ่ายรชักาลที่หก เป็นการจําลองจาก

ภาพเขยีนมาเป็นคน การทีภ่าพเขยีนกระดกเทา้ ยกเทา้กแ็บบหน่ึง การทีค่นกระดกเทา้ ยกเทา้กจ็ะมอีกี

แบบหน่ึง เรามองเหน็ไมเ่หมอืนกนั กม็กีารคดิจากท่าราํนัน้เป็นการแสดง แต่กว่าจะเป็นการแสดง พอมา

ดทู่าแมบ่ทในการแสดงทีแ่มล่ะมนุคดิกบัท่าทีเ่ป็นภาพเดมิในกรมมหรสพ ทีเ่ป็นภาพถ่าย กไ็ม่เหมอืนกนั 

เช่นเมขลาล่อแกว้ หรอืเมขลาโยนแก้ว คนละเรื่องกนัเลย เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะมแีมบ่ทใหญ่ 

มนัมแีม่บทอย่างหน่ึงเกิดขึ้นก่อนแล้วตัง้แต่สมยัรชักาลที่หน่ึง คือ แม่บทเล็ก แต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้

เรยีกว่าแม่บทเลก็ เขาเรยีกตามชื่อตวัละครราํ คอืนางนารายณ์ แม่บทนางนารายณ์ มมีาตัง้แต่รชักาลที่

หน่ึงแล้ว ตอนนัน้ก็ไม่ได้ใช้เพลง ชมตลาด มนัก็มพีฒันาการของมนัอีก ตัวแปรอันที่หน่ึงก็คือท่ารํา

รชักาลทีห่ก ก่อนทีจ่ะมาถงึแมค่รลูะมนุคดิ เรากจ็ะตอ้งมภีาพการแสดงแมบ่ทนางนารายณ์ พอมารชักาล

ที่สี่มเีปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเพลงชมตลาด ต่อมาเปลี่ยนเป็นเพลงร่าย ดูท่าหลายๆท่าจะเป็นท่าต้นแบบ

ให้กบัแม่ละมุนคดิในรชักาลที่เก้า เพราะฉะนัน้แม่ละมุนคดิแม่บทใหญ่ในวนัเดยีว ไม่ถึงยี่สบิสี่ชัว่โมง        
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สบิแปดคาํ เกา้บท เพราะวา่ท่านมขีองท่านอยูใ่นตวัเยอะ ท่านมแีมบ่ทอยูใ่นตวั มเีพลงชมตลาดอยูใ่นตวั 

มท่ีาอยูใ่นตวั มกีารเคลือ่นไหวจากแมบ่ท จากท่านัน้ท่าน้ีอยูใ่นตวัของท่าน แลว้กม็ท่ีาราํซึง่เป็นท่าหลกัๆ

ไม่ต้องคิดอยู่ในรูปภาพอีกหกสิบกว่ารูป ท่านก็จึงนําเอาสิง่เหล่านัน้มาคิด ครูก็เลยทําเป็นกรอบ

แนวความคดิสองกรอบ ทางหน่ึงคอืทางผ้า อกีทางหน่ึงคอืการแสดง สุดทา้ยก็พฒันามาสู่หลกัสูตรการ

เรยีนการสอน เพราะฉะนัน้แม่บทอย่างยาวเรยีกว่าแม่บทใหญ่ แม่บทนารายณ์ขนาดเล็กก็จงึเรยีกว่า

แมบ่ทเลก็ หลายๆท่าไดจ้ากแมบ่ทเลก็ คอืบางท่าเราเหน็วา่สวยกวา่ ดงันัน้การเคลื่อนไหว มอืไมม้นัเป็น

ตวัท่านอยู่แลว้ แมก้ระทัง่ปราดเดยีวที่ท่านสามารถเชื่อมต่อท่าเหล่านัน้ใหเ้ป็นกระบวนรําที่สวยงามได้

ภายในหน่ึงวนั อนัน้ีคอืเป็นกรอบแนวความคดิ กรอบแนวคดิเราอาจจะเขยีนเป็นแผนภูมกิ็ได ้หรอืเป็น

คาํอธบิายความกไ็ดแ้ลว้แต่เรา  

สมมตุฐิาน เป็นการคาดเดาคาํตอบ คาดเดาเชงิปรมิาณว่ามนัจะต้องตอบอย่างน้ี แลว้กม็าพสิูจน์

ว่าคําตอบน้ีใช่หรอืไม่ใช่ เช่น เราพิสูจน์ว่าสิ ่งน้ีทําให้มนัเปลี่ยน เราก็ต้องพิสูจน์ว่ามนัเป็นอย่างนัน้       

ใช่หรอืไม่ ทางเชงิคุณภาพเราก็มเีหมอืนกนั แต่บางทีเราไม่ได้เขยีนลงไปว่ามนัเป็นสมมุติฐาน เช่น 

โนราห ์เป็นพธิกีรรม แต่ตอนหลงัเรากเ็หน็ว่ามโีนราหร์าํสวยๆออกมาราํสบิยีส่บิคน มแีปรแถวซา้ยแถว

ขวา เราก็สงสยัว่ามนัมแีบบน้ีตัง้แต่เมื่อไหร่ โนราห์ที่ไม่ได้เล่นในพธิกีรรมเริม่มเีมื่อไหร่ ดงันัน้สิง่ที่มนั

เปลีย่นแปลงเพราะอะไร เพราะการศกึษาหรอืเปลีย่นเพราะการพาณชิย ์หรอืการท่องเทีย่ว สมมุตวิ่าเป็น

เพราะการศกึษา ถ้าเราตัง้สมมุตฐิานว่าการศึกษาในสายนาฏศลิป์ทําให้รูปแบบการแสดงละครโนราห์

เปลี่ยนไป มนัก็จะมตีวัแปรต้นคอืการศึกษา ทําให้การแสดงซึ่งก็คอืตวัแปรตามที่มนัเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไป ใช่หรอืไม่ น่ีคอืสมมุตฐิาน อาจจะเขยีนก็ได้ ไม่เขยีนก็ได้ ไม่ผดิ หรอืบาง

งานวจิยัไมเ่ขยีนสมมตุฐิานกไ็ด ้แต่เรามวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน กไ็ม่จาํเป็นต้องมสีมมุตฐิานทุกครัง้  น่ีคอื

ในเชงิคณุภาพ แต่ถา้เชงิปรมิาณตอ้งตัง้สมมตุฐิานไวก่้อนเลย ว่าสิง่ทีค่าดหวงัคอือะไร และต้องพสิูจน์ได้

วา่มนัใช่หรอืไมใ่ช่  

ระเบยีบวธิวีจิยั ก็มอียู่คร่าวๆ เช่น ถ้าเราจะวจิยัก็จะต้องมแีหล่งที่เราจะหาขอ้มูล เช่น หวัขอ้

การศกึษาละครชาตรจีงัหวดัจนัทบุร ีแหล่งขอ้มูลเราก็อยู่ที่จนัทบุร ีประชากรเราคอืคณะละครชาตรทีี่

จงัหวดัจนัทบุร ีบางเรื่องในเชิงคุณภาพเราใช้ประชากร แต่บางเรื่องเราใช้แค่ตวัอย่าง เพราะเราไม่

สามารถใช้ประชากรทัง้หมดได้ ประชากรคอืทัง้หมด ทัง้มวล ถ้าคณะละครชาตรมีคีนหน่ึงรอ้ยหา้สบิคน 

เราไมส่ามารถไปศกึษาไดท้ัง้หมด กต็้องเลอืกตวัอย่าง แต่การเลอืกตวัอย่างกต็้องมเีกณฑว์่าเราจะเลอืก

อย่างไร เราต้องมเีกณฑข์องการคดัเลอืก เช่น เขาต้องเป็นนักแสดงละครชาตรมีาแล้วอย่างน้อยสบิปี 

จากร้อยห้าสบิคนก็อาจจะเหลอืเจด็สบิคน ก็เจาะลงมาอีกว่า ต้องเป็นผู้เล่นเป็นตวัเอก ตวัรองไม่เอา  

เมือ่คดัแลว้เจออะไรกต็อ้งตามนัน้ น่ีกจ็ะเป็นประชากรผูใ้หข้อ้มลูหลกั  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บขอ้มูล ในเชงิคุณภาพเครื่องมอืมไีม่มาก เครื่องมอืกบัอุปกรณ์ต่างกนั 

เครื่องมอื ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกตการณ์ เพื่อที่จะดูว่ามคีําถามอะไรบ้างที่จะถาม กจ็ะได้ถาม

คนอื่นๆในขอ้ความเดยีวกนั แต่สว่นใหญ่แลว้เวลาสมัภาษณ์เรามกัจะสมัภาษณ์ในสองรปูแบบ ในทเีดยีว

คอื แบบมคีนสรา้ง กล่าวคอืมคีําถามชดัเจน กบัอื่นๆคอืแบบทีไ่ม่มรีปูแบบชดัเจน เราสามารถเสรมิเพิม่

ได้โดยการพูดคุยกบัผู้ให้ข้อมูลหลกัของเรา เพราะถ้าเราถามตามคําถามก็จะได้แค่นัน้ แต่ถ้าเราถาม
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แทรกก็จะได้ข้อมูลอื่นๆมากขึ้น บางอย่างก็เป็นขอ้มูลที่สําคญั แบบสงัเกตการณ์ก็ใช้ในการไปสงัเกต           

มกีารสงัเกตอะไร สงัเกตเหน็อะไรบ้าง แล้วก็จดบนัทกึไว้ สงัเกตวนัน้ี อีกอาทติย์หน่ึงไปสงัเกตอีกว่า

เหมอืนกนัหรอืเปล่า ส่วนอุปกรณ์กค็อืพวก เครื่องบนัทกึเสยีง กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวดีโิอ เครื่องมอืคอืสิง่

ที่เราต้องสร้างขึ้น เพื่อนําไปใช้ในงานวิจยั แต่อุปกรณ์เราซื้อได้ เพื่อให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด ี         

และมัน่คงมากขึน้  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ก็อยู่ที่ขอบเขตของเราว่าเราจะเก็บในระยะเวลาเท่าไหร่ ในระยะเวลา

ไหนบ้าง บางทกี็มขีอ้จํากดัเช่นจะศกึษาการจดัพธิขีบวนแห่เทยีนออกพรรษาของจงัหวดัอุบลราชธานี 

มนัมอียูท่ีเ่ดยีว และช่วงเวลาเดยีว เพราะฉะนัน้มนักจ็ะมรีะยะเวลาทีแ่น่นอน 

เมือ่ไดข้อ้มลูแลว้กต็อ้งมาจดัระเบยีบขอ้มลู วา่เป็นขอ้มลูประเภทไหน เช่น ขอ้มลูประเภทประวตั ิ

ประเภทการแสดง ขอ้มลูวธิรีาํ ฯลฯ จดัแยกเป็นประเภท แล้วอย่าลมืใส่อ้างองิด้วย เช่น สมัภาษณ์ใคร 

เมื่อไหร่ ทีไ่หน ขอ้มลูน้ีไดม้าจากหนังสอือะไร ปีทีพ่มิพ์ ผูแ้ต่ง สถานทีพ่มิพ ์สํานักพมิพ ์เลขหน้าบางที

ใชว้ธิถ่ีายเอกสาร ขอ้มลูอาจไมค่รบ จดลงไปใหเ้รยีบรอ้ยจะดทีีส่ดุ  

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ กจ็ะวเิคราะหไ์ปตามแบบสอบถามเป็นขัน้ตอน ไปสอบถาม 100

คนก็จะมแีบบสอบถาม 100 ชุด ในแบบสอบถามรอ้ยชุดมอีะไรบ้าง ก็มาประมวลผลเป็นค่าทางสถิต ิ     

น่ีเป็นลกัษณะของข้อมูลเชงิปรมิาณ แต่เชงิคุณภาพเป็นการวเิคราะห์เน้ือหา สารตัถะ สิง่ที่เกี่ยวข้อง 

บรบิทต่างๆและผลทีเ่กดิขึน้ เพราะฉะนัน้มนักจ็ะประกอบดว้ยรปูแบบ เราจะทํารูปแบบแบบไหนในการ

วเิคราะห ์เช่น เราจะวเิคราะห์เป็นขอ้ๆ หรอืทําเป็นตาราง หรอืจะทําเป็นความเรยีง มนัตอ้งมรีปูแบบที่

เราคดิว่าจะวเิคราะห์อะไร เพื่อไม่ให้สบัสน เพราะว่าเราแยกขอ้มูลไว้เป็นประเภทแล้ว เราก็ดงึขอ้มูล      

แต่ละประเภทมาแลว้กม็าวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แลว้จดบนัทกึไว ้มปีระเดน็อะไรบา้ง มกีี่ประเดน็ เรากว็าง

ขอ้มูลไว้ตามประเดน็เหล่านัน้ แล้วค่อยวเิคราะห์ไปทลีะส่วน การเชื่อมโยงข้อมูล วธิแีสดงแบบน้ีต้อง

เชือ่มโยงกบัท่าราํทาํนอง เป็นตน้ ตอ้งเกีย่วขอ้งกนั   

การให้นิยาม ขอ้มูลบางอย่างเรามกีารตัง้ชื่อเอง เช่น ครูทําจารตี ประเดน็การวเิคราะห์ของคร ู

คอื อุปกรณ์แบบตัง้อยู่กบัที่ ไม่ขยบัเขยือ้นไปไหน ตัง้แต่เปิดฉากจนกระทัง่ปิดฉาก เช่น เตยีง เครื่อง

ราชูปโภค ครูใช้ชื่อว่าอุปกรณ์ประเภทตัง้อยู่กบัที่ อุปกรณ์ที่ต้องถือต้องจบั คืออุปกรณ์ประกอบการ

เคลื่อนไหวของผูแ้สดง แยกประเภทอกี คอื ประเภทอาวุธ ประเภทขบวนแห่ แต่สิง่ต่างๆเหล่าน้ีเราตัง้ชื่อ

แล้วให้นิยามด้วย ว่าอุปกรณ์ตัง้อยู่กบัที่หมายถึงอะไร อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวหมายถึงอะไร 

การวเิคราะห์เอกสารจะทําให้ผู้วจิยันําไปสู่ข ัน้ของการสงัเคราะห์ คอืเราวเิคราะห์แจกแจงสิง่ต่างๆแล้ว

เอาสิง่เหล่านัน้มาดูแต่ละส่วน สงัเคราะห์มนัออกมา ต้องสามารถอธิบายผลของการวเิคราะห์ข้อมูล        

พอวิเคราะห์แล้วก็จะบอกว่าในการตรวจพลนัน้ แบ่งออกเป็นสี่ข ัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 คือขัน้ตอนของ    

คนธงออกมาเพื่อประกาศว่าขณะน้ีกองทพัจะยกมาแลว้ ขัน้ตอนที ่2 คอืขัน้ตอนของพวกทหารทีจ่ะต้อง

ออกมาแสดงความเขม้แขง็ หรอืความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของกองทพั ขัน้ตอนที่ 3 คอืขัน้ตอนหรอื

กระบวนการของการตรวจพล คอืนายออกมาดูความเรยีบรอ้ยของคนตรวจพล ขัน้ตอนที ่4 คอืขัน้ตอน

ของการสัง่ยกทพั เป็นตน้ เรากต็อ้งมกีารสงัเคราะห ์ว่าเราจะสงัเคราะหแ์บบไหน เรากอ็าจจะแยกเป็น 4 

ขัน้ตอนแล้ว อธบิายว่าแต่ละขัน้ตอนทําอย่างไร เป็นความสามารถที่จะนําสาระความรูม้าจดัระบบใหม ่
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ความสามารถในการแสดงผลขอ้มลูทีน่กัวจิยัไดศ้กึษาไวก่้อนหน้าน้ี คอืเราจะสรุปงานวจิยัอย่างไรทีท่ําให้

คนอ่านเขา้ใจง่าย คนอ่านไม่ได้อยู่ในวงการเราทัง้หมดแต่อาจจะมคีนสนใจงานเราที่ไม่ไดอ้ยู่วงการเรา 

ดังนั ้นเราต้องคิดว่าเราเขียนให้คนอื่นอ่าน ไม่ใช่เขียนให้ตนเองอ่าน และไม่ได้เขียนให้ครูอ่าน 

เพราะฉะนัน้ครูตรวจงานวิจยัเด็กหลายๆคนที่เขียนแล้วไม่ได้อธิบายอะไรเลย ดังนัน้เวลาอธิบาย 

วเิคราะห์หรอืเขยีน ต้องค่อยๆอธบิาย แล้วก็ต้องพยายามคดิว่าสิง่เหล่าน้ีเมื่อเขยีนไปแล้วคนจะเขา้ใจ

ไหม ถา้ไมเ่ขา้ใจตอ้งอธบิายเพิม่ เช่น มอืใน มอืนอก เราตอ้งคดิว่าคนอื่นเขาไม่รู ้ต้องอธบิายยงัไงเขาจงึ

จะเขา้ใจอยา่งทีเ่ราต้องการใหเ้ขาเขา้ใจได ้การสงัเคราะหเ์ป็นการสรา้งหรอืกรอบความรู ้แนวคดิสิง่ใหม ่

เป็นการประมวลรวบยอดในรปูคาํ ความ ใหม ่เป็นการแสดงศกัยภาพของผูว้จิยัดว้ยว่าผูว้จิยัจะสามารถ

ทาํใหค้นเขา้ใจผลของการวจิยันัน้ไดอ้ยา่งถ่องแท ้ชดัเจนและงา่ยหรอืไม ่ถา้หากงานใดไม่มวีเิคราะหไ์ม่มี

สงัเคราะห ์กย็งัไมถ่อืว่าเป็นวจิยั มนัยงัไม่เกดิอะไรใหม่ขึน้มา ยงัไม่ไดอ้ะไรขึน้มา เพราะฉะนัน้วเิคราะห์

กบัสงัเคราะห์จงึเป็นสิง่สําคญัที่จะต้องมอียู่ในงานวจิยั อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค ์        

เราตอ้งตอบวตัถุประสงคท์ีเ่ราตัง้ไวน้ัน้  

สรุปการวจิยั เมื่อเราวเิคราะห์เสรจ็แล้วก็มาสรุปและอภปิรายผล ว่าผลที่เราได้จะอภปิรายว่า

อย่างไร สถานการณ์ที่เกดิขึน้ เราจะอธบิายว่าอย่างไร ขอ้เสนอแนะจากผลทีไ่ดห้รอืขอ้เสนอแนะใหค้น

อื่นทําวิจ ัยต่อจากเราแล้วแต่ที่เราจะเขียน พอเราสรุปแล้ว ก็มาเริม่ต้นเขียน จริงๆแล้วงานวิจ ัย         

เชงิคุณภาพเรามกัจะวจิยัและเขยีนไปด้วยพรอ้มๆกนั เราไม่ได้วเิคราะห์เสรจ็แลว้มาเขยีนทเีดยีว เราก็

จะเขยีนแลว้กลบัไปแก ้แกแ้ลว้กเ็ขยีนเรือ่ยๆเพราะว่าเราเขยีนแลว้เราจะรูว้่ามนัยงัขาดอะไร และไม่ขาด

อะไร แต่ถ้าเรายงัไม่เขยีนอะไรเลย เราจะไม่รู้ว่ามนัขาดหรอืไม่ แต่ในการเขยีน เราอาจจะเขยีนเป็น

หวัขอ้ก่อนก็ได้ เรายงัไม่ต้องทําเป็นบท แต่เราอาจจะเขยีนว่ามหีวัข้ออะไรบ้างที่เราจะเขยีนลงไปใน

รายงานการวจิยั แลว้ค่อยใส่ขอ้มลูลงไปตามหวัขอ้เหล่านัน้ เมื่อมขีอ้มลูใหมเ่รากไ็ปเปิดดูจากขอ้มลูเก่า 

ที่เราม ีมอีะไรเพิม่เติมหรอืควรตัดออก หากเราได้ข้อมูลใหม่และทนัสมยักว่า เราก็ปรบัปรุงแก้ไขได้

ตลอดเวลา พอวจิยัเสรจ็แลว้กค็วรจะเผยแพร ่เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์  

กระบวนการวจิยัเชงิคณุภาพ ต้องระบุปรากฏการณ์ทีจ่ะศกึษา คอืโจทยว์จิยัหรอืปญัหาการวจิยั 

หรอืหวัขอ้ ปญัหาหรอืจดุสนใจของเรือ่ง วตัถุประสงค ์จากนัน้กม็าดขูอบเขตว่าจะศกึษาแค่ไหน เรากจ็ะรู้

ว่าประชากรหรอืกลุ่มคนทีเ่ราจะศกึษาคอืกลุ่มไหน พอรูก้ลุ่มแล้วกไ็ปเก็บขอ้มลู สงัเกต สมัภาษณ์ จาก

เอกสาร หรอืวดีทิศัน์ ครูต้องศกึษาจากวดีทิศัน์ เพราะว่าครูบางท่านรําไม่ไหวแล้ว บางท่านก็เสยีชวีติ

แล้ว ต้องดูซํ้าไปซํ้ามาหลายรอบกว่าจะจบัอะไรได้ จากนัน้ก็มาจดัเรยีบเรยีงขอ้มูล จดัเรยีงเอกสารให้

เรยีบรอ้ย แลว้วเิคราะห์ขอ้มูล แจกแจงมนั แล้วก็มาสงัเคราะห์ จากนัน้กส็รุป แล้วกเ็ขยีนรายงานแต่ละ

ขัน้ตอนของการวจิยัใช้เวลาแตกต่างกนั บทคดัย่อคอืทุกอย่างที่อยู่ในเล่ม แสดงถงึเน้ือหาทัง้หมดของ

การวจิยั มคีําสําคญัด้วย ประมาณสามร้อยคําโดยประมาณ ส่วนใหญ่ไม่ให้เกินหน่ึงหน้า มภีาษาไทย 

และภาษาองักฤษ  

 

-------------------------------------------------------------------- 


