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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงร าวงกลอง

เพลประจ าต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามหลักมานุษยดุริยางควิทยา และ
ดนตรีวิทยา รายงานผลโดยการพรรณนาความแบบชาติพันธุ์วรรณลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างกลวิธีการพัฒนา
ศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่นส าหรับชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านดนตรี แบบแผน และ 2) 
ประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่นที่ได้จากการวิจัย การวิจัยก าหนดกลุม่
ประชากรในการศึกษาวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงเป็นอาสาสมัครทางดนตรีพื้นบ้านในชุมชน จ านวน 3 คน ผลการวิจัยที่ได้คือ 1) 
สามารถสร้างกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงกลองเพล ได้จ านวน 3 รูปแบบ อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 2 คน จาก 3 คน สามารถประพันธ์บทเพลงร าวงกลองเพลตามรูปแบบเพลงร าวงต าบลราวตันจันทร์ได้จากกลวิธีที่
สร้างขึ้น จ านวนทั้งสิ้น 3 บทเพลง และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ มีค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 98.146  
  
ค ำส ำคัญ : เพลงร าวง  การพัฒนาศักยภาพ การประพันธ์เพลง  เพลงพื้นบ้าน   
 

Abstract 
This research in title of ‘ The Potential Development for the community members to become a 

Music Master in ‘Rumwong Klong Pail’ a Folk Dance Song in Raowtonchan Sub-district,  Sri Sumrhong District, 
Sukhothai Thanee Province’  was based on ethnomusicology and quality research.  It was proposed in 1) 
Create the strategy to raise up song composition skill for general people in commune who has less of 
traditional music theory.  2)  To mature how efficacy of the strategies which created in this research.  The 
purposive sampling in this research was selected 3 folk music volunteers in the village.  The results came 
out as 1)  there are 3 categories of the strategy 2)  there were 3 folk songs composed by the 2 commune 
volunteers. 3) The efficacy of the strategies was 98.146 %.  
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บทน ำ 
ดนตรีมิได้เป็นเพียงกระแสเสียงที่มอบความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังเท่านั้น แต่ดนตรี เป็นวัฒนธรรมที่สามารถบ่งบอก

ถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคมในแง่มุมใดมุมหนึ่งเสมอ และประการส าคัญที่คนทั่วไปมักมองข้ามไปนั่นคือ ดนตรีและบท
เพลงมีหน้าที่อย่างหลากหลายในสังคม ไม่เพียงแต่เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อความเพลนิเพลิน แต่ยังมีหน้าที่แฝงอื่นๆอยู่ในตัว ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในชุมชนผ่านภาษาหรือเสียง ดนตรีช่วยเป็นเครื่องมือในการศึกษา ดนตรีเป็นเครื่องมือใน
การบันทึกประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการศึกษาวิจัยของวรารัตน์ วริรักษ์ (2553) ในการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าม้ง           
ยังได้ข้อสรุปประเด็นหน้าที่ของดนตรีว่า ดนตรีเป็นเครื่องมือในการปกครองสังคม  เมื่อดนตรีและบทเพลงที่แสดงอัตลักษณ์
และมีหน้าที่ส าคัญต่อชุมชนเสื่อมสูญไปย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

วัฒนธรรมดนตรีของต าบลราวต้นจันทน์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย มีวงจรเช่นเดียวกับวัฒนธรรมดนตรีในทุก
สังคมชุมชนที่อยู่ในเงื่อนไขนิยามการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามหลักมานุษยดุริยางค์วิทยา นั่นคือ วัฒนธรรมดนตรีที่เคยมี 
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และบ่งช้ีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ ก าลังอ่อนแรงและเกือบสูญหายไปโดยสมบูรณ์แล้ว ในยุคสมัยนี้ ดังค าให้สัมภาษณ์จาก
นายอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยท่ีมีต่อทีมวิจัยว่า “...สิ่งที่เป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของต าบลราวต้นจันทน์ นั่นคือ ยัง
ไม่ปรากฏว่ามีวัฒนธรรมทางดนตรีหรือนาฏศิลป์ท่ีแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น...” (จิรชาติ นาคสวัสดิ์, 2563) และเมื่อทีมวิจัย
สืบค้นข้อมูลภายในชุมชนจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนด้านการขับร้องและดนตรี พบว่าผู้ที่มีทักษะด้านการประพันธ์ที่เป็นที่
รับรู้ในชุมชนต าบลราวต้นจันทน์มีเพียงท่านเดียว คือ อาจารย์บุญช่วย ชูศรี อดีตอาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ต าบล
ราวต้นจันทน์ อ าเภอศรีส าโรง (แก้ว คุ้มสา, 2563) ส่วนนายภาคภูมิ  มีบุญ ให้ข้อมูลว่า “...แต่เดิมต าบลราวต้นจันทน์ มีการ
ร้องร าท าเพลงกลองยาวกันในช่วงเวลาเย็น และยังได้เล่นดนตรีเพลงร าวงนี้ในงานบุญประเพณีที่ส าคัญของต าบลด้วย นั่นคือ 
วันสงกรานต์ซึ่งชาวบ้านให้ความส าคัญมากทีสุดกับพิธีรดน้ าด าหัว...” (ภาคภูมิ มีบุญ, 2563) ทั้งนี้นายแก้ว   คุ้มสา ยังได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มีบทเพลงท่ีเป็นบทเพลงของต าบล แต่งข้ึนโดยคนในชุมชน เป็นที่รู้จักและนิยมน ามาร้องเป็นเพลงร าวงของ
ต าบล น่ันคือ อาจารย์บุญช่วย ชูศรี” (แก้ว คุ้มสา, 2563) ท าให้ภายในต าบลขาดพ่อเพลงที่จะสามารถประพันธ์บทเพลงที่
สนุกสนานให้กับต าบลราวต้นจันทน์ไปโดยปริยาย ต าบลราวต้นจันทน์จึงมีบทเพลงที่เป็นของท้องถิ่นซึ่งประพันธ์โดยชาวบ้าน
ในชุมชนอย่างแท้จริง เหลืออยู่เพียง 2 บทเพลงเท่านั้น ได้แก่ เพลงสาวศรีส าโรง และ เพลงโชคดีศรีส าโรง และไม่มีชาวบ้านคน
ใดสามารถประพันธ์บทเพลงได้อีกเลย วัฒนธรรมดนตรีประจ าท้องถิ่นต าบลราวต้นจันทน์จึงเสื่อมสูญไปจากชุมชนกว่า 20 ปี 

จากความต้องการของผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนต าบลราวตันจันทร์ที่มีความต้องการให้ชุมชนได้พลิกฟื้น
วัฒนธรรมดนตรีเพลงร าวงกลองเพล ให้กลับมารับใช้เช่ือมโยงจิตวิญญาณของคนในชุมชนได้ ดังเดิมแต่ยังไม่อาจมองเห็น
แนวทางว่าจะท าได้อย่างไร ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเป็นความจ าเป็นท่ีควรมีกระบวนการพัฒนาให้กับชาวบ้านในต าบลราวต้นจันทน์ 
จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักษณ์บท
เพลงร าวงกลองเพลประจ าต าบลราวต้นจันทน์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย”   

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงร าวงกลอง
เพลประจ าต าบลราวต้นจันทน์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการหลักคือ 1) สร้างกลวิธีการพัฒนา
ศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่นส าหรับชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านดนตรี แบบแผน และ 2) 
ประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่นที่ได้จากการวิจัย 
 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอตัลักษณ์บทเพลงร าวงกลอง
เพลประจ าต าบลราวต้นจันทน์ อ าเภอศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีการก าหนดกลุ่มประชากรแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการด าเนินการวิจัยดังนี ้
 ขอบเขตกำรวิจัย ก าหนดขอบเขตการวิจยัในพ้ืนท่ีต าบลราวต้นจันทน์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทยั 
 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนวิจัย ธันวาคม 2563- ตุลาคม 2564  

กำรเลือกกลุ่มประชำกร แบบเฉพาะเจาะจงจากอาสาสมัครในชุมชนที่มีความสามารถเชิงดนตรีพื้นบ้านเป็นที่
ยอมรับของชุมชนแต่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีดนตรีแบบแผน และไม่เคยมีความรู้ด้านการประพันธ์บทเพลงตาม
หลักการใดๆมาก่อน จึงได้อาสาสมัครทางดนตรีพื้นบ้านเป็นจ านวน 3 คน ได้แก่ นายรุ่งสุริยา ฟักเถื่อน นายภาคภูมิ  มีบุญ  
และนายแก้ว คุ้มสา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
1. แบบสัมภาษณ์อาสาสมัคร ในการเก็บข้อมูลประวัติส่วนบุคคลในประเด็นความรู้พื้นฐานและทักษะเชิงดนตรี

และการประพันธ์บทเพลง 
2. รูปแบบกลวิธีการประพันธ์บทเพลง 3 รูปแบบ คือ 1) ก าหนดท านองหลัก 2) ประพันธ์โดยอิสระ 3) การพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีโดยทั่วไป 
3. แบบประเมินกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงส าหรับชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทาง

ดนตรีเป็นแบบสังเกตการปฏิบัติการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลง 
4. แบบสังเกตและแบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงรายบุคคล และแบบประเมิน

คุณภาพผลงานการประพันธ์บทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่น  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ท าความเข้าใจชุมชนและจัดหาอาสาสมัคร จัดสร้างเครื่องมือ

วิจัย จัดสร้างท านองเพลงหลัก จัดท ากรอบก าหนดโจทย์ในการประพันธ์บทเพลง ด าเนินการลงพื้นที่ ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงร าวงตามกลวิธีและเครื่องมือการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ ก าหนดโจทย์ในการ
ประพันธ์บทเพลงให้กับอาสาสมัคร ติดตามพัฒนาการ พูดคุยให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้โจทย์เพลงเป็น
รายบุคคล ติดตามผลการประพันธ์ บันทึกผลงานการประพันธ์บทเพลงทั้งในแบบลงพื้นที่ และ การสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์หรือการสื่อสารออนไลน์  

2. ประเมินผลการปฏิบัติการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครพ่อเพลง  ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการ
ประพันธ์บทเพลงรายบุคคล  ประเมินกลวิธีการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครพ่อเพลง  ประเมินคุณภาพ
ผลงานการประพันธ์บทเพลงที่ได้จากการวิจัย  

 

ผลกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ได้ผลการวิจยัตามประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยดังนี้ 

กลวิธีกำรพัฒนำศักยภำพกำรประพันธ์บทเพลงร ำวงประจ ำท้องถิ่นส ำหรับชำวบ้ำนในชุมชนที่ไม่มพ้ืีน
ฐำนควำมรู้ด้ำนดนตรีแบบแผน งานวิจัยนีไ้ดส้ร้างกลวิธพีัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชมเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลงร าวง
กลองเพล ต าบลราวต้นจันทน์ ที่ส าคัญ 3 แบบคือ 

     รูปแบบที่ 1 คือ กำรจัดท ำท ำนองหลัก เพื่อเป็นโครงสร้างส าหรับเป็นตัวอย่างและแบบฝึกหัดการประพันธ์บท
เพลง จ านวน 2 ท านอง ดังนี้ 

 

ภำพที่ 1 : โน้ตท านองเพลงหลัก 
   ที่มา : วัลลภ  งามโคกกลาง, ผูว้ิจัย 

 

 จากการใช้กลวิธีก าหนดท านองเพลงหลักท้ังสองบทเพลงข้างต้นนี้เปน็ตัวอย่างแบบฝึกหัดให้กับอาสาสมัคร พบว่า
อาสาสมัครมคีวามคุ้นเคยกับท านองเพลงลูกทุ่งของสุรพล สมบัติเจริญมากกว่าท านองเพลงร าวง 
 

รูปแบบที่ 2 คือ กำรประพันธ์โดยอิสระ เป็นกลวิธีท่ีเปิดโอกาสใหอ้าสาสมัครได้คดิประพันธ์ท านองเพลงด้วย 
ตนเองแต่มีการก าหนดกรอบการประพันธ์ในเชิงดนตรเีป็นหลักการกว้างๆดังนี้  

 

ตำรำงที่ 1 กลวิธีกำรประพันธ์โดยอิสระ ท่ีก ำหนดกรอบกำรประพันธ์เชิงดนตรีและเนื้อหำ 
 

กำรประพันธ์บทเพลงโดยอิสระ กรอบกำรประพันธ์ 
2.1 ไม่ก าหนดท านองหลัก  
ผู้ประพันธส์ามารถคิดท านองได้ดว้ยตนเอง 

จังหวะร าวง เร็วปานกลาง ร าตามได้สนุกสนาน 
เพลงขนาดสั้น ไม่เกิน 4 ท่อนเพลง 
ขับร้องใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที ต่อรอบ 

2.2 ไม่ก าหนดท านองหลัก แตเ่น้นประเด็นเนื้อหาในบทเพลง 
ผู้ประพันธส์ามารถเลือกเนื้อหาท่ีตอ้งการสื่อสารต่อคนในชุมชน 
หรือ คนนอกชุมชน ได้ในประเด็นต่างๆดังนี้  

สิ่งที่ต้องการสื่อสารกับคนในชุมชนเพื่อสร้างชุมชน
ให้แน่นแฟ้น   
วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมการละเล่น  
สภาพความเป็นอยู ่
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กำรประพันธ์บทเพลงโดยอิสระ กรอบกำรประพันธ์ 

อาชีพ 
ธรรมชาต ิ
ความรักสามัคคีในชุมชน 
เศรษฐกิจ 
ปัญหาในชุมชน 

 

     รูปแบบที่ 3 คือ กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แทนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนดนตรีโดยท่ัวไป ทั้งนี้เป็น
กลวิธีท่ีใช้ระหว่างการด าเนินการวจิัยเพิ่มเติมจาก 2 กลวิธีแรกทีไ่ด้วางแผนไว้ ด้วยการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ การหารือ
ช้ีแนะการประพันธ์ค าร้อง ท านอง โดยใช้การพูดคุยทั้งในรูปแบบต่อหน้า และผ่านการสื่อสารออนไลน ์และโทรศัพท์ ท้ังก่อน
อาสาสมัครเริ่มการประพันธ์ และระหว่างอาสาสมัครด าเนินการประพันธ์บทเพลง โดยมีการสื่อสารระหว่างทีมผู้วิจัยและ
อาสาสมัครเป็นระยะตลอดการด าเนินงานวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

อำสำสมัคร งานวิจัยนี้ได้อาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลกรในชุมชน จ านวน 3 คน มีทักษะพื้นฐานทางดนตรีและการ
ประพันธ์บทเพลงที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
 

ตำรำงที่ 2 อำสำสมัครและข้อมูลส่วนบุคคลโดยสังเขป 
 

ชื่อ สกลุ อำย ุ กำรศึกษำ อำชีพ ประสบกำรณ์ทำงดนตรีและกำรประพันธ ์
นาย รุ่งสุรยิา ฟักเถื่อน 60 ม.3 ท านา เล่นดนตรไีม่ได้ เคยประพันธ์เพลงด้วยวิธีด้นสด  
นาย ภาคภมูิ  มีบุญ 51 ม.3 ท านา เล่นกลองยาว และ ตีฉาบได้ ไม่เคยประพันธ์เพลง 
นาย แก้ว คุ้มสา 65 ม.3  ท านา ร้องเพลงร าวง และ เพลงลูกทุ่งได ้ไม่เคยประพันธ์เพลง 

 

ผลงำนกำรประพันธ์บทเพลงของอำสำสมัคร 
การวิจัยในครั้งน้ีได้ผลงานการประพันธ์บทเพลงร าวงกลองเพล จากบุคลากรในชุมชนที่เป็นอาสาสมคัร จ านวน 3 

บทเพลง โดยมรีายละเอยีดผูป้ระพันธ์ จ านวนบทเพลง และ เนื้อหาของแต่ละบทเพลง ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 3 ผลงำนกำรประพันธ์บทเพลงของอำสำสมัคร 
 

ชื่อ สกลุ จ ำนวนบทเพลง ชื่อบทเพลง ค ำร้อง  
นาย รุ่งสุรยิา  ฟักเถื่อน 2 บทเพลง ร าวงชาวนา มาพวกเรามาเสร็จจากท านาเรามาร าวงกัน ร า

วงกันแบบชาวบ้าน (ซ้ า) สนุกสนานมาร ากลอง
ยาวร ามาร ากลองยาว หนุ่มสาวเกาะกลุ่มเข้ามา 
ร าวงลอยหน้าลอยตา (ซ้ า) ก่อนเขา้พรรษาจัด
ให้มีกลองยาว 

วรรณา หมู่ 4 เสียงกลองวรรณาหมู่ 4 จัดให้มีกลองยาวเก้าท่า 
นางร าร าสวยจับตา ท้ังเก้าท่าพร้อมกันน่ามอง 
เสียงกลองร ามะนาน่าฟัง ยิ่งตียิ่งดงัฟังไพเราะ
จับใจ ไปๆๆพวกเราไปดูหมู่ 4 กลองยาว นางร า
มีแต่หน้าขาวๆ (ซ้ า) มาร ากลองยาวให้พวกเรา
ชมกัน 

นาย ภาคภมูิ  มีบุญ 1 บทเพลง ภัยแล้ง แห้งแล้งมาตั้งสองปี ท้ังปี 62 และปี 63 แย่แล้ว
ชาวไร่ชาวนา (ซ้ า) กู้เงินเขามาก็ยงัไม่มีจะใช้  
ขอวอนข้าราชการหาแนวทางช่วยเหลือเกษตร 
ท านาก็ลุ่มๆดอนๆ (ซ้ า) หากมเีงินสักก้อนคง
บรรเทาปญัหาวอนมีทางรัฐบาลมแีนวทางมา
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ชื่อ สกลุ จ ำนวนบทเพลง ชื่อบทเพลง ค ำร้อง  

ช่วยเหลือภัยแล้ง ชาวไร่ชาวนาก็ไม่อดท้องแห้ง 
(ซ้ า) ได้ใช้เงินภัยแล้งอยู่เย็นอุรา  

นาย แก้ว คุ้มสา - - - 
 

ทั้งนี้สามารถแสดงผลงานการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครได้ในรูปแบบโน้ตเพลงตามภาพ ดังนี ้
 

     
ภำพที่ 3 : โน้ตเพลงร าวงชาวนา                                        ภำพที่ 4 : โน้ตเพลง วรรณา หมู่ 4 

         ที่มา : วัลลภ งามโคกกลาง, ผู้วิจัย       ที่มา : วัลลภ  งามโคกกลาง, ผูว้ิจัย 
 

 
ภำพที่ 5 : โน้ตเพลง ภัยแล้ง  

        ที่มา : วัลลภ  งามโคกกลาง, ผูว้ิจัย 
 
กำรประเมินผลงำนกำรประพันธบ์ทเพลง  
จากผลงานการประพันธ์บทเพลงของบุคลากรในชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร จ านวน 3 บทเพลงดังท่ีกล่าวมา ไดร้ับการ

ประเมินคุณภาพผลงานการประพนัธ์โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ดังนี ้ 
 

ตำรำงที่ 4 กำรประเมินคุณภำพผลงำนกำรประพันธ์บทเพลงที่ได้จำกกำรวิจัย  
 

ชื่อบทเพลง คุณภำพกำรประพันธ์บทเพลง ร้อยละ 
ค ำร้องท ำนอง

จังหวะ 
ฉันทลักษณ์ 
ทำงภำษำ 

ฉันทลักษณ์ทำง
ดนตรี 

คุณค่ำเนื้อหำ 
ต่อชุมชน 

ภำพรวมบทเพลง 
ควำมสนุกสนำน

น่ำสนใจ 

ร าวงชาวนา 5 5 5 4 5 96 
วรรณา หมู่ 4  5 4 5 5 5 96 
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ภัยแล้ง 4 5 4 5 5 92 

คิดเป็นคณุภาพผลงานการประพันธ์บทเพลงโดยรวม ร้อยละ 94.66 
 

กำรประเมินประสิทธิภำพกลวิธีกำรพัฒนำศักยภำพกำรประพันธ์บทเพลงร ำวงกลองเพล ต ำบลรำวต้นจันทน์  
จากวัตถุประสงค์การวิจยัในครั้งนี้ มีความต้องการประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บท

เพลงร าวงกลองเพล ต าบลราวต้นจันทร์ที่เป็นผลงานของบุคลากรในชุมชนที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีดนตรีมาก่อน 
โดยได้รับการประเมินกลวิธีดังกล่าวนี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบา้นร่วมกับทีมผู้วิจัย ได้ผลการประเมินในภาพรวมดังนี ้
 

ตำรำงที่ 5 กำรประเมินประสิทธภิำพกลวิธีกำรพัฒนำศักยภำพกำรประพันธ์บทเพลง 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน  
กลวิธีกำรพัฒนำศักยภำพกำรประพันธ์บทเพลง 

ส ำหรับชำวบ้ำนในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ทำงดนตรี 

ผลกำรประเมิน 
ประสิทธภิำพ 

ร้อยละ 

 กำรด ำเนินงำนก่อนกำรพัฒนำศักยภำพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมกำรประเมิน
ประสิทธภิำพ 

กลวิธีกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำร

ประพันธ์บทเพลง  

ได้ค่ำประสิทธภิำพ
ร้อยละ  

98.146 

 ศึกษาสภาพปัญหา ส ารวจความต้องการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาต่อยอดกจิกรรมทางวัฒนธรรมดนตรี เปิดรับ
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวจิัยการพัฒนาศักยภาพพอ่เพลงแม่เพลงประจ าชุมชนตามความสมัครใจ การ
สัมภาษณ์ประวัติสว่นตัว และประสบการณ์ทางดนตรีและการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่
เพลง ก่อนด าเนินการพัฒนาศักยภาพ การสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาแนวคิดความต้องการของพ่อเพลง/แม่เพลง 
ก่อนด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ในประเด็นต่างๆดังนี้ ; รสนิยมการเสพดนตรีและบทเพลง ความสนใจประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารในบทเพลง ความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธกีารรับการถ่ายทอดทาง
ดนตรีและการประพันธ์บทเพลง *** เพือ่ออกแบบกลวิธีในการถ่ายทอด-รับความรู้ ร่วมกับอาสาสมัครพ่อเพลง/
แม่เพลงของชุมชน 

 กำรผลิตเครื่องมือ/สื่อช่วยสร้ำงบทเพลง 

 1) ชุดท านองเพลง ส าหรับเป็นโครงสร้างทางท านองในการประพันธ์ค าร้องของบทเพลง 
2) แบบโจทย์การประพันธบ์ทเพลงด้วยท านองอิสระ ภายใต้กรอบแนวคิดการน าเสนอเร่ืองราวและวิถี

ชุมชนผ่านค าร้องที่สื่อสารในบทเพลง และกรอบก าหนดทางดนตรีขั้นพื้นฐาน 3 ประการ คือ จังหวะ 
ความยาวของบทเพลง และ เนื้อหาวิถีชมุชนที่ต้องการสื่อสาร 

3) การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีโดยทัว่ไป 

 กระบวนกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพฯ 

 ด าเนินแผนการถ่ายทอดความรู้ในการพฒันาศักยภาพการประพันธ์เพลงให้กับอาสาสมัคร โดยใช้เครื่องมือวิจยัที่
จัดท าขึ้น การบันทึกสภาพการณ์ระหว่างด าเนินการโดยใช้เครื่องมือการวิจยัต่างๆ ได้แก่ แบบสังเกตการณ์ แบบ
บันทึกการปฏิบัติการประพันธ์บทเพลง แบบบันทึกกิจกรรมสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข แบบบันทกึสภาพ
ปัญหาระหว่างการบันทึกเสียง 

 กระบวนกำรด ำเนินงำนหลังกำรพัฒนำศักยภำพฯ 

 การน าบทเพลงผลงานการประพันธ์ของอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลงไปบันทึกแถบเสียง จัดสร้างมิวสิควิดีโอ 
และจัดท าโน้ตเพลงต้นฉบับ เพื่อเก็บบันทึกให้เป็นผลงานของชุมชนและเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับผลงานและสร้างความเชื่อมัน่ให้กับอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลง 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน  

กลวิธีกำรพัฒนำศักยภำพกำรประพันธ์บทเพลง 
ส ำหรับชำวบ้ำนในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ทำงดนตรี 

ผลกำรประเมิน 
ประสิทธภิำพ 

ร้อยละ 

 กระบวนกำรประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพฯ 

 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงร าวงของอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลง  ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ ; ความเข้าใจภาพรวมการประพันธบ์ทเพลง, ความเข้าใจคุณลักษณะบทเพลงร าวงที่ส าคัญ, สมรรถนะใน
การประพันธ์บทเพลง (ระยะเวลาที่ใช้ในการประพันธ์ต่อหนึ่งบทเพลง, ความถีท่ี่สามารถประพันธ์บทเพลง, การ
สร้างสรรค์ประเด็นวิถีชุมชนน ามาประพนัธ์เป็นบทเพลง โดยผูว้ิจัยเป็นผู้ใหก้ารประเมิน 

 ประเมินผลงานการประพันธบ์ทเพลงร าวงประจ าท้องถิ่น ตามคุณลักษณะทางดนตรีและบทเพลงพื้นบ้าน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีพื้นบ้าน หรือ ดนตรีชาติพันธ์ เป็นผู้ให้การประเมิน 

 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถด าเนินการได้ผลการวิจัยเป็นไปตามวตัถุประสงค ์คือ  
1) การสร้างกลวิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนเพื่อสร้างพอ่เพลงแม่เพลงร าวงกลองเพล ต าบลราวต้นจันทน์ 

ได้ทั้งหมด 3 รูปแบบวิธี โดยพบว่าอาสาสมัครสามารถประพันธ์บทเพลงได้โดยใช้รูปแบบการประพันธ์โดยอิสระที่ก าหนดกรอบ
การประพันธ์เชิงดนตรีและเนื้อหาไว้กว้างๆมากกว่าการใช้ท านองหลักท่ีก าหนดในการประพันธ์ โดยสามารถใช้กลวิธีดังกล่าวนี้
ประพันธ์บทเพลงได้จ านวน 3 บทเพลง และมผีลการประเมินคุณภาพการประพันธ์บทเพลงที่ได้ คิดเปน็ร้อยละ 94.66   

2) การประเมินประสิทธิภาพกลวธิีการพัฒนาศักยภาพในการประพนัธ์บทเพลงของอาสาสมัครในชุมชน ได้ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพคดิเป็นร้อยละ 98.146 จึงสามารถพิจารณาได้ว่า กลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงที่ได้ใช้
ในการวิจัยในครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสูง 

จึงสรุปได้ว่าการด าเนินการวิจัยนีบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยทุกประการ โดยมีสิ่งที่ได้รับจากการวิจัยคือ  
1) สามารถสร้างพ่อเพลงร าวงกลองเพล ประจ าชุมชนต าบลราวต้นจันทน์จ านวน 2 คน  ได้บทเพลงร าวงกลองเพลที่
มีเนื้อหา มีอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริงจ านวน 3 บทเพลง   
2) บันทึกมิวสิควิดีโอเพื่อเก็บบันทกึผลงานและเผยแพร่ออกสูส่าธารณะให้กับชุมชนจ านวน 3 บทเพลง  
3) ผลที่เกิดขึ้นทางความรูส้ึกของคนในชุมชนคือความภาคภูมิใจในตนเอง ความรักผูกพันท่ีมีต่อท้องถิน่แผ่นดินเกดิ 
และความรักในวัฒนธรรมดนตรีร าวงกลองเพลที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น  
 

อภิปรำยผล 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นท่ีน่าสงัเกตว่ากลวิธีท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง

ร าวงกลองเพล ต าบลราวต้นจันทน์ท่ีอาสาสมคัรมีความพึงใจเลือกใช้ในการประพันธ์บทเพลงคือ การประพันธ์เพลงโดยอสิระ
โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบเชิงดนตรีและเนื้อหาทีต่้องการสื่อสารในบทเพลงไว้กว้างๆ ร่วมกับกลวิธีการพูดคุยหารือแนะน าใน
ลักษณะเครือญาติ เปรียบเสมือนผู้วิจัยคือน้องหรือลูกหลานของอาสาสมัครพ่อเพลงจะท าให้อาสาสมคัรรูส้ึกเป็นกันเอง สบาย
ใจในการสื่อสาร มั่นใจท่ีจะทดลองประพันธ์บทเพลงมากกว่าท่ีจะใช้กลวิธีการด าเนินกิจกรรมในรปูแบบท่ีผู้วิจัยด ารงตนเป็น
วิทยากรหรือครูอาจารย์ที่ไปให้ความรู้กับอาสาสมคัร สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของธันยาภรณ์ โพธิกาวิน (2560) และ พรรณ
สิริ กลุนาถศิร ิ(2553) ที่มีข้อสรุปจากการศึกษาว่าการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีพื้นบ้านใช้วิธีการถ่ายทอดในลักษณะครอบครัว
แต่มีกระบวนการถ่ายทอดเป็นขั้นเป็นตอน มีการสาธติ การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้ จดจ าและท าตาม 
ซึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถจัดท าเป็นกระบวนการหลกัสูตรของชุมชนได้ อันเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลวิธีที่
ผู้วิจัยในครั้งนีไ้ด้สร้างขึ้นส่งผลใหอ้าสาสมัครสามารถประพันธ์บทเพลงส าเร็จ โดยผลงานบทเพลงที่ได้จากการประพันธ์ของ
อาสาสมัครจ านวน 3 บทเพลง คือ ร าวงชาวนา วรรณาหมู่ 4 และ ภยัแล้ง มีเนื้อหาบอกเล่าตรงไปตรงมาถึงสภาพการณ์และวิถี
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นต าบลราวต้นจันทร์อย่างชัดเจนด้วยการใช้ภาษาเรียบง่ายแบบภาษาถิ่น การเปรียบเปรยที่เข้าใจง่าย 
ดังเช่นคุณลักษณะเดียวกับบทเพลงพื้นบ้านอ่ืนๆ คือ การใช้ภาษาในการประพันธ์บทเพลงพื้นบ้านมคีวามสัมพันธ์โดยตรงกับ
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ศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ บทเพลงพื้นบ้านท่ัวไปจะใช้ภาษาที่เรียบง่ายที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็น
ข้อสรุปที่สอดคล้องกันกับขวัญชัย ชะยูเด็น และภัทร คมข า (2560) ระบุถึงภาษาและวรรณกรรมของจังหวัดสุโขทัยว่านิยมใช้
ภาษาถิ่นและเป็นค าโดด  

อย่างไรก็ดีจะพบว่าผลงานการประพันธ์ค าร้องของอาสาสมัครที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มีการใช้ค าคลอ้งจองสัมผัส
กันอย่างเป็นธรรมชาติแม้ผู้วจิัยมไิด้ก าหนดเป็นกฏเกณฑ์ในการประพันธ์ตั้งแต่แรก จึงอาจถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ในการใช้ภาษา
ในการประพันธ์ค าร้องในบทเพลงร าวงของชุมชนราวต้นจันทร์ที่แฝงอยู่ในวิถีวัฒนธรรมดนตรีของชุมชนมายาวนานก็เป็นได้  

ในส่วนกลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการวิจัยในครั้งนี้คือการพดูคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารใน
เพลงช่วยให้อาสาสมัครสร้างบทเพลงได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด สอดคล้องกับข้อสรุปจากการวิจัยของวิทวัส ศรีสุนทร (2556)  
ที่พบว่าการถ่ายทอดดนตรีไทยกรณีศึกษาของครูสรุินทร์ บญุขยายนัน้พบว่าใช้วิธีการศึกษาแบบ ‘ตัวตอ่ตัว’เป็นหลัก เสมือนกับ
กลวิธีท่ีผู้วิจัยได้ใช้ในการสื่อสารกบัอาสาสมัครเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก าหนดเป้าหมายในการประพันธ์บทเพลง 

ข้อสังเกตที่ไดจ้ากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ท่ีเป็นข้อเสนอแนะอันส าคัญคือการกระตุ้นให้อาสาสมคัรคิดถึง
ทางเลือกใหม่ วิธีใหม่ ประโยคใหม่ ค าพูดที่จะใช้ในค าร้องแบบใหม ่จะเป็นวิธีท่ีท าให้อาสาสมัครรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไป ไม่ท า
ให้อาสาสมคัรหมดความมั่นใจและไม่รูส้ึกผดิว่าตนเองนั้นไร้ความสามารถ จึงท าให้อาสาสมัครสามารถประพันธ์บทเพลงออกมา
ได้เป็นผลส าเร็จ จึงนับว่าการก าหนดบทบาทและการวางตัวของผู้วิจัยมสี่วนต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในการวจิัย
ทางวัฒนธรรมดนตรีนี้อย่างมาก น่าจะเป็นแนวทางในการด าเนนิงานส าหรับโครงการศึกษาวิจัยอืน่ๆที่มีเป้าประสงค์ใกล้เคียง
กันได้ในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาเป็นอย่างดี และจะส าเร็จลงไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของหัวหน้าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 5 ตลอดจนเจ้าอาวาสวัดวังไฟไหม้ ต าบลราวต้นจันทร์ที่เอื้ออ านวยสถานที่ในการ
ด าเนินงานวิจัย อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์ที่กรุณาประเมินผลในขั้นตอนต่างๆ ที่
ส าคัญที่สุดคืออาสาสมัครพ่อเพลงพื้นบ้านในชุมชนทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายรุ่งสุริยา ฟักเถื่อน นายภาคภูมิ มีบุญ และ นายแก้ว 
คุ้มสา ที่มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดีในทุกมิติจึงท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยทุกประการ ทีมผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
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