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Abstract

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีจดุ มุง่
หมาย เพือ่ ศึกษาบริบท และปจั จัยสูค่ วามเป็ นเลิศของวงดนตรี
ลูกทุง่ มัธยมศึกษาในประเทศไทย
โดยการรวบรวมข้อมูล
เอกสารและข้อมูลภาคสนาม ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.
2553 - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบส�ำรวจ
เบือ้ งต้น แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างไม่เป็ นทางการ
จากวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษาจ�ำนวน 13 วง กลุม่ ผูร้ ดู้ า้ นขับ
ร้อง 4 คน ด้านดนตรี 5 คน ด้านการเต้น 3 คน กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ
29 คน และบุคคลทัวไป
่ 13 คน ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยสู่
ความเป็ นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ในด้านการจัดการ พบว่า ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั กิ าร มีการ
ท�ำงานทีเ่ ป็ นระบบส่งเสริมซึง่ กันและกัน วางแผน ก�ำหนดเป้า
หมายชัดเจน ตรวจสอบได้ แบ่งผูป้ ฏิบตั กิ ารเป็ นกลุม่ งานหลัก
และกลุม่ งานรอง
มีภาวะผูน้ �ำสูงในการแก้ปญั หาและการ
ตัดสินใจ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูผสู้ อนเป็ นผู้
ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ เสียสละ มีความรูแ้ ละเข้าใจในบทเพลง จัด
ความยากง่ายของเพลงเหมาะสมกับผูเ้ รียน การสรรหานัก
แสดงจะเน้นทีใ่ จรัก มีความสามารถและระเบียบวินยั ใช้วธิ ี
สอนโดยการสาธิตจากครู พีส่ อนน้อง เพือ่ นสอนเพือ่ น โดย
เน้นพืน้ ฐาน การเล่น การร้องและการฟงั ฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั
คิดสร้างสรรค์ สือ่ ทีใ่ ช้ได้แก่ แบบฝึกหัด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดนตรี ตัวอย่างเพลงต้นฉบับ โน้ตเพลงทีเ่ รียบเรียงขึน้ ใหม่
และจากการซือ้
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทนุ การศึกษา
ทัศนศึกษา และสวัสดิการอืน่ ๆ มีการลงโทษตามกฎระเบียบ
ข้อตกลง จัดประสบการณ์การแสดงอย่างต่อเนื่อง ควบคุม
คุณภาพโดยทีมงานและผูร้ ใู้ ห้ขอ้ เสนอแนะ
ประเมินและ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารทุกครัง้ ทีอ่ อกแสดง

This qualitative research aims to identify factors
which lead to Luk Thung band excellency in secondary
school in Thailand. The documents and field data used in
this research were compiled from April 2010 to May 2013.
The tools implemented in this research were preliminary
survey, questionnaires, and informal observation forms of
13 Luk Thung secondary school bands, 12 experts
(consisting of 4 singers, 5 musicians, and 3 dancers), 29
performers, and 13 ordinary people. The research findings
were as follows: In management, the factors of being
excellent in Luk Thung band in secondary school in
Thailand are that administrators should have worked
systematically, planned and set a goal well, distributed
tasks distinctively, and had leadership in problem solving,
decision making, following-ups, observation and giving
supports. In teaching activities, teachers must have
determination, willing to sacrifice, knowledge about music,
ability to determine the level of difficulty of the music that
suits for the students. In casting, the performers who have
a talent in music would get privilege to be in the band.
Others who are interested in music would be recruited.
Students were taught by demonstrating both individually
and in groups. Senior students help junior students and
also partners help other partners. Students would have
studied how to play musical instruments, how to sing, and
how to listen to music; all from the beginning, and also
practiced creative thinking. Teaching materials used were
exercises, musical software, original songs, adapted
music sheets, and purchased songs. During the academic
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year, students might get a scholarship or have a field trip.
There still had punishment based on the rules from time
to time. There were staff or experts who observed, gave
some advice, evaluated the performance of the band, and
reported to the administrators every time after the show
finished.
Keywords: Music Education, Ethnomusicology,
Luk Thung band, Management

บทน�ำ
ดนตรีเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวมนุษย์ ถูกสร้างขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองตามความเชือ่ ความต้องการ และความศรัทธา มีการ
สังสมและสื
่
บทอดจากรุน่ สูร่ นุ่
ใช้ควบคูก่ บั การด�ำเนินชีวติ
ตัง้ แต่เกิดจนตาย ด้วยเหตุผลทีเ่ หมือนและต่างกันตามความ
เชือ่ ของแต่ละบุคคล หมูเ่ หล่า ชุมชน และสังคมในแต่ละระดับ
ผ่านการกลันกรองและปรุ
่
งแต่งตามกาลเวลาและสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นไป จนเกิดเป็ น “วัฒนธรรม” (Culture) ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับและเข้าใจร่วมกัน วัฒนธรรมทีม่ บี ทบาท หน้าที่ มีความ
เหมาะสมวัฒนธรรมนัน้ ย่อมคงอยู่ ส่วนวัฒนธรรมใดทีไ่ ม่ม ี
บทบาทหน้าที่ ไม่มคี วามส�ำคัญหรือไม่เหมาะสม วัฒนธรรม
นัน้ ย่อมเปลีย่ นแปลงหรือดับสูญไปตามสถานะ
เพลงลูกทุง่ ในโรงเรียน เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ อดแทรก
อยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ แม้ไม่เป็ นวิชาพืน้ ฐาน (บังคับ) เช่นเดียว
กับวิชาหลักอื่นๆ ทีท่ กุ คนต้องเรียน แต่บุคลากรในโรงเรียน
ต่างเห็นถึงคุณค่าและความส�ำคัญ
จะเห็นได้วา่ ในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนแต่ละครัง้ เพลงและดนตรีจะมีสว่ นร่วม
ในอยูเ่ สมอโดยเฉพาะเพลงลูกทุง่
ไม่วา่ จะเป็ นการจัดในรูป
แบบการแสดงหรือการประกวดขับร้อง ส่วนใหญ่ได้รบั ตอบรับ
ทีด่ โี ดยมีผสู้ นใจสมัครเข้าประกวด และมีผสู้ นใจเข้าร่วมชม
ร่วมเชียร์ให้กำ� ลังใจเป็ นจ�ำนวนมาก กิจกรรมเหล่านี้เป็ นจุด
เริม่ ของการบ่มเพาะให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึง่ ปจั จุบนั จะเห็นว่าเพลงลูกทุง่
ได้แพร่กระจายไปทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนคน
รุน่ ใหม่ทอ่ี ยูใ่ นระดับวัยเรียนได้หนั มาให้ความสนใจในเพลงลูก
ทุง่ มากขึน้ การซึมซับจากครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครองทีม่ ี
ความชืน่ ชม คุน้ เคย และมีใจรักในเพลงลูกทุง่ ผลงานของ
ศิลปิ นทีม่ คี ุณภาพและพัฒนาได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวทันยุค
ทันกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป อีกทัง้ รูปแบบในการน�ำเสนอทางสือ่
เป็ นทีน่ ่าสนใจและติดตาม ต่อเนื่องมาจนถึงการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ ปจั จัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนเป็ นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาการอยูเ่ สมอ
การสร้างจิตส�ำนึกเพือ่ การอนุรกั ษ์ ชืน่ ชมในคุณค่า
ต่อวัฒนธรรมเพลงลูกทุง่ ในส่วนของเด็กและเยาวชน เป็ นอีก
แนวทางหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึง่
ปกติแล้วหน่วยงานภาคการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จ ัด กิจ กรรมเพื่อ การอนุ ร ัก ษ์ แ ละส่ ง เสริม เพลงลู ก ทุ่ ง อยู่
เนืองๆ โดยเฉพาะงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ถือว่าเป็ นงาน
ใหญ่ในการส่งเสริมและอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติในด้าน

ต่างๆ ซึง่ จัดขึน้ ปีละ 1 ครัง้ ในส่วนของเพลงลูกทุง่ มีการ
ประกวดร้องเพลง และการประกวดวงดนตรีลกู ทุง่ แต่ดว้ ยข้อ
จ�ำกัดในหลายๆ ด้าน อาทิ ความพร้อมและความเหมาะสม
ของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุนงบประมาณสนับสนุน ความ
ชัดเจนแน่นอนของวันเวลาในการจัดงาน และความเป็ นมือ
อาชีพของผูจ้ ดั ผูด้ ำ� เนินการ เป็ นต้น จึงคล้ายกับว่าเป็ นงานที่
จัดแล้วจบไปปีต่อปี ขาดการสานต่อหรือการต่อยอดทีเ่ ป็ นรูป
ธรรม ต่างจากการจัดของภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่
จัดการในเรือ่ งนี้โดยตรง
ทีม่ คี วามพร้อมในเรือ่ งของงบ
ประมาณ มีระบบการจัดการทีด่ ี มีผรู้ แู้ ละผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ท�ำงาน เครือ่ งดนตรี และเครือ่ งเสียงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กรรมการทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถเป็ นทีย่ อมรับ มีรางวัลและงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยตามควร มีการเผยแพร่ผลงานการแสดง
ผ่านสือ่ โทรทัศน์ ท�ำให้นกั เรียนและโรงเรียนทีเ่ ข้าประกวดมี
ความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน มีการ
วางแผนการท�ำงานและการฝึกซ้อมอย่างเป็ นระบบ
ผล
งานการแสดงออกมาจึงเป็ นทีน่ ่าพอใจ ดูดี มีคณ
ุ ค่า ไพเราะ
น่าฟงั เป็ นทีช่ น่ื ชอบชืน่ ชม ของผูช้ มผูฟ้ งั ทัวประเทศ
่
รวมทัง้
เป็ นการสร้างชือ่ เสียงให้กบั สถานศึกษา ชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
ท�ำ ให้เ พลงลูก ทุ่ง กลับ มาครองใจผู้ค นทุ ก เพศทุ ก วัย อีก ครัง้
โดยเฉพาะวัย รุ่ น วัย เรี ย นซึ่ ง เป็ น อนาคตในการสืบ ทอด
วัฒนธรรมทีล่ ้ำ� ค่าอันเป็ นสมบัตขิ องชาติแขนงนี้ นอกจากนี้ยงั
มีการต่อยอดในเชิงธุรกิจ
ด้วยการจัดท�ำผลงานส�ำหรับ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถ ทัง้ ในด้านการร้องและการดนตรีใน
ระดับอาชีพ
วงดนตรีลกู ทุง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ นักร้อง
นักดนตรี และนักเต้นประกอบเพลง ซึง่ โดยปกติแล้วมีโรงเรียน
ไม่มากนักทีจ่ ะมีบุคลากรครบทัง้ 3 ส่วน จึงเป็ นหน้าทีข่ อง
โรงเรียนครูผูค้ วบคุมและผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องใช้กลยุทธ์และวิธี
การต่างๆ
ในการพัฒนาวงดนตรีลกู ทุง่ ของตน
ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลายโรงเรียนประสบความ
ส�ำเร็จ สามารถน�ำวงดนตรีออกแสดงเพือ่ การประชาสัมพันธ์
และสร้างชือ่ เสียงให้แก่โรงเรียน เป็ นทีช่ น่ื ชมและภาคภูมใิ จ
ของครู นักเรียนและชุมชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีโรงเรียนอีก
จ�ำนวนมากทีย่ งั ขาดทักษะและประสบการณ์ ทัง้ ทางด้าน การ
จัดการวงดนตรี การถ่ายทอด การฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การ
ประสานงานกับหน่วยต่าง ท�ำให้ขาดความสมบูรณ์ของดนตรี
และการแสดง ซึง่ โรงเรียนและครูผคู้ วบคุมวงเหล่านี้แม้วา่ จะมี
ความรัก ความสนใจ และความตัง้ ใจจริงในการท�ำงานทางด้าน
เพลงและวงดนตรีลกู ทุง่ ก็ตาม ประกอบกับ วิธกี ารหรือ
กระบวนการทีใ่ ช้ในการสอนการฝึกปฏิบตั ิ เอกสาร คูม่ อื หรือ
วิธกี ารทีถ่ กู ต้องและได้ผลไม่มใี ห้ศกึ ษา จึงต้องใช้วธิ ลี องผิด
ลองถูก หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ซึง่ ต้องใช้เวลามาก สิน้ เปลืองค่าใช้
จ่าย และอาจท้อแท้หมดก�ำลังใจในการท�ำงาน
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูห้ นึ่งทีม่ คี วามสนใจในกิจกรรมวงดนตรี
ลูกทุ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ส่งวงดนตรีลูกทุ่งของ
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดในรายการต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า ครูผคู้ วบคุมวง
ดนตรีท่ีป ระสบผลส�ำ เร็จ ในแต่ ล ะโรงเรีย นมีว ิธีก ารบริห าร
จัดการทีด่ ี ใช้ประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ เลือกใช้วธิ ใี นการ
แก้ไขปญั หาได้เป็ นอย่างดี
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ในการนี้เชือ่ ว่า การศึกษา “เส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จของ
วงดนตรีลกู ทุง่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย” จะเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญต่อการสืบสานสมบัตทิ างวัฒนธรรมของ
ชาติสาขาเพลงลูกทุง่ ทัง้ ทางด้านการอนุรกั ษ์ เผยแพร่ ส่ง
เสริม และการพัฒนาในระดับพืน้ ฐาน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แบบแผน ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน อีกทัง้ เป็ นการให้ความ
ส�ำคัญต่อบุคลากรครู ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสรรค์ดนตรี
อย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาบริบทของวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษา
ในประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาปจั จัยสูค่ วามเป็ นเลิศของวงดนตรีลกู
ทุง่ มัธยมศึกษาในประเทศไทย

อุปกรณ์และวิธีดำ� เนินการวิจยั
ขอบเขตของการวิ จยั
		 1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.1
บริบทในการจัดตัง้ วงดนตรีลกู ทุง่
มัธยมศึกษา
1.1.1 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) สถานที่
ได้แก่ ทีต่ งั ้ ประเภท ขนาดพืน้ ที่ จ�ำนวนนักเรียนและขนาด
ของโรงเรียน 2) ครูผสู้ อน ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
1.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ วงดนตรี
ประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ในการจัดตัง้ วงดนตรี            2)
องค์ประกอบในการจัดตัง้ ได้แก่ ห้องฝึกซ้อม สือ่ วัสดุ อุปกรณ์
บุคลากร และงบประมาณ
1.2 ปจั จัยสูค่ วามเป็ นเลิศของวงดนตรีลกู ทุง่
มัธยมศึกษาในประเทศไทย
1.2.1 การจัดการ ประกอบด้วยการจัดการ
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร
1.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบ
ด้วย การสรรหานักแสดง ฝึกปฏิบตั กิ ารปรับวงดนตรี
		 2. ระยะเวลาการวิ จยั
เดือน เมษายน พ.ศ. 2553-พฤษภาคม พ.ศ.
2556
3. วิ ธีวิจยั
ในการศึก ษาวงดนตรีลู ก ทุ่ ง มัธ ยมศึก ษาใน
ประเทศไทยครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาความ
ส�ำเร็จของวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษาในประเทศไทย ผูศ้ กึ ษา
ได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยการสัมภาษณ์แบบเป็ น
ทางการและแบบไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นรวม
แล้วน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์
		 4. พืน้ ที่ทำ� การศึกษา
การศึกษา เส้นทางสูค่ วามเป็ นเลิศของวงดนตรี
ลูกทุง่ โรงเรียนมัธยมในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขต
พืน้ ทีใ่ นการวิจยั โดยใช้ผลงาน จากการประกวดของวงดนตรี
ลูกทุง่ มัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ ฐาน ในระดับประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 มี 4
รายการ ได้แก่ รายการชิงช้าสวรรค์ รายการแชมป์เยาวชน
รายการยามาฮ่าลูกทุง่ คอนเทสต์ และรายการลูกทุง่ ปปส. จาก
การส�ำรวจ พบว่า มีโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าว จ�ำนวน 13
โรงเรียน ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ 10 จังหวัด ดังนี้ 1) โรงเรียนแก่งคอย
จังหวัดสระบุร ี 2) โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 3)
โรงเรียนทุง่ เสลีย่ มชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 4) โรงเรียน
นวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร 5) โรงเรียนบุญวัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 6) โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 7) โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 8)
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุร ี 9) โรงเรียนวัดอิน
ทาราม กรุงเทพมหานคร     10) โรงเรียนวิสทุ ธิกษัตริยต์ รี
จังหวัดสมุทรปราการ 11) โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร 12) โรงเรียนสวนศรีวทิ ยา จังหวัดชุมพร 13)
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
วิธวี จิ ยั เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยรวบรวม
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำการเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยวิธกี ารส�ำรวจ วิธกี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วม วิธกี าร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ แบบสอบถาม
พร้อ มทัง้ ท�ำ การบัน ทึก และน� ำ ข้อ มูล มาท�ำ การวิเ คราะห์ใ น
ประเด็นต่างๆ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษาในประเทศไทย
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ วงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษา
ในประเทศไทยทีม่ ผี ลงานเป็ นเลิศ จ�ำนวน 13 วง โดยแบ่งออก
เป็ น 3 กลุม่ ดังนี้
2.1 กลุม่ ผูร้ ู้ (Key informants) ซึง่ เป็ น
บุคคลทีม่ คี วามรูท้ างด้านวงดนตรีลกู ทุง่ ได้แก่ นักวิชาการ
และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่ละสาขา (ดนตรี ขับ
ร้องและเต้นประกอบเพลง)
2.2 กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ (Casual informants) ซึง่
เป็ นกลุ่มบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในเชิงลึกเกีย่ วกับกิจกรรมวงดนตรี
ลูกทุง่ มัธยมศึกษา ได้แก่ 1) ผูบ้ ริหารโรงเรียน หรือตัวแทน 2)
ครูผรู้ บั ผิดชอบ วงดนตรี และ การสอน ในส่วนต่างๆ ของวง
ดนตรี
2.3 กลุม่ บุคคลทัวไป
่ (General informants)
ซึ่งเป็ นบุคคลทัวไปที
่
ส่ ามารถให้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุ นการวิจยั
ในครัง้ นี้ ได้แก่ 1) นักเรียน นักร้อง นักดนตรีและนักเต้น
ประกอบเพลง 2) ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนนัน้ ๆ        3) ผู้
ปกครองหรือบุคคลทีส่ นับสนุนอืน่ ๆ
3. เครือ่ งมือการวิจยั
3.1 แบบส�ำรวจเบือ้ งต้น ใช้สำ� หรับส�ำรวจ
บริบทของวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษา ทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผคู้ วบคุมวง ครูผสู้ อน และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ ง
ต้นในการศึกษา
3.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้กบั ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ครูผคู้ วบคุมวง ครูผสู้ อน นักร้อง นักดนตรี นักเต้นและ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษา
3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริบทของวงดนตรี การบริหารจัดการ
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การจัดระบบการท�ำงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และปจั จัย
อืน่ ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของวงดนตรี
3.2.2
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการ เพือ่ ให้ทราบถึงความรูส้ กึ นึกคิด ปญั หาและวิธแี ก้ไข
การเรียนการสอน และอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อความการพัฒนาและ
ความส�ำเร็จของวงดนตรี
3.3 การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม โดย
สังเกตการณ์สอนของครูผสู้ อน การร่วมกิจกรรม การตอบ
สนอง และความสามารถของผูเ้ รียน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูล
ภาคสนาม
4.2 ข้อมูลภาคสนาม ได้จากการส�ำรวจ
เบือ้ งต้น การสัมภาษณ์ และการสังเกต
5. การจัดกระท�ำข้อมูล
โดยการน� ำข้อมูลที่ได้จดั มาหมวดหมู่และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยวิธกี ารสามเส้า ประกอบด้วย ผูร้ ู้
ผูป้ ฏิบตั ิ และบุคคลทัวไป
่

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ว ิจ ยั ได้ศึก ษาข้อ มูล จากเอกสารและงานวิจ ยั ที่
เกีย่ วข้อง ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ข้อมูล
จากการสนทนากลุม่ รวมถึงข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึง่ เมือ่
รวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจ
สอบจ�ำนวนความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การถอดเสียงสัมภาษณ์และการสนทนา แล้วจึงน�ำเสนอข้อมูล
ตามประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วางไว้ โดยตอบค�ำถามจากจุดมุง่ หมาย
ของการวิจยั และน�ำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)

สรุปและอภิปรายผล
สรุป
1.
บริบทของวงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย
สถานทีต่ งั ้ วงดนตรี
สถานทีต่ งั ้ ของวงดนตรี
ทีท่ ำ� การศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดทีต่ งั ้ ของโรงเรียน ขนาด
พืน้ ที่ ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน การเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน จ�ำนวน 7
โรงเรียน รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน จ�ำนวน 5 โรงเรียน ตัวแทน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จ�ำนวน 1 โรงเรียน
สถานทีต่ งั ้ ของวงดนตรีทงั ้ 13 วง อยูใ่ นจังหวัด
ต่างๆ 10 จังหวัด ขนาดพืน้ ทีข่ องโรงเรียนมีตงั ้ แต่ 3.3-184 ไร่
ขนาดพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ 184 ไร่ ได้แก่โรงเรียนมัธยม
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนทีม่ ขี นาดพืน้ ที่
น้อยทีส่ ดุ คือ 3 ไร่ 3 งาน ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม
กรุงเทพมหานคร ส่วนโรงเรียนอืน่ ๆ มีขนาดพืน้ ที่ ระหว่าง
4-85 ไร่ ประเภทโรงเรียน เป็ นโรงเรียนสหศึกษา จ�ำนวน 12
โรงเรียน และประเภทหญิงล้วน จ�ำนวน 1 โรงเรียน เป็ น
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ 8 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 4

โรงเรียน

ครูผสู้ อน
ครูผสู้ อนขับร้อง เป็ นครูประจ�ำการทุกคน ประกอบ
ด้วย ชาย 11 คน หญิง 1 คน อายุ 41-50 ปี รองลงมาอยูใ่ นช่วง
31-40 และ 51-60 ปี วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาโท 2 คน ปริญญา
ตรี 10 คน ปว.ส. 1 คน ระยะเวลาในการสอน ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ช่วง 21-30 ปี 5 คน และ 11-20 และ มากว่า 30 ปี จ�ำนวนช่วง
ละ 4 คน ซึง่ บางโรงเรียนใช้นกั ร้องอาชีพเป็ นผูช้ ว่ ยสอน ระยะ
เวลาในการสอน ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 21 ปีขน้ึ ไป ประสบการณ์
ในหน้าที่ ครูสว่ นใหญ่จะมีความรูค้ วามสามารถทางด้านการ
ร้องเพลง โดยผ่านการเล่นดนตรี การเป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดร้องเพลงหรือการร้องเพลงทัง้ ในระดับพืน้ ฐานทัวไป
่
และระดับอาชีพ
ครูผสู้ อนดนตรี เป็ นครูประจ�ำการทัง้ หมด เพศ ชาย
ทัง้ หมด อายุอยูใ่ นช่วง 31-60 ปี วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญา
ตรีดา้ นดนตรีสากล 12 คน ระดับ ปว.ส. 1 คน ระยะเวลาในการ
สอน ส่วนใหญ่ อยูใ่ นช่วง 21-30 ปี จ�ำนวน 7 คน รองลงมาอยู่
ในช่วง 11-20 ปี และ มากกว่า 30 ปี โดยทุกคนมีประสบการณ์
ทางด้านดนตรีมาแล้วทัง้ สิน้
ครูผสู้ อนเต้นประกอบเพลง เป็ นครูประจ�ำการ 4
คน (นาฏศิลป์ 2 คน อืน่ ๆ 2 คน) ครูจา้ งพิเศษ เป็ นชาย 7 คน
เป็ นหญิง 1 คน อายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี 9 คน 45-50 และ 5160 ปี ช่วงละ 2 คน เป็ นศิษย์เก่าทีเ่ คยเล่นในวง 2 คน วุฒกิ าร
ศึกษา ระดับปริญญาตรี 11 คน ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 2
คน ระยะเวลาในการสอน 1-10 ปี 7 คน 11-20 ปี 4 คน 21-30
ปี และ มากกว่า 30 ปี จ�ำนวน 2 คน ส่วนประสบการณ์ใน
หน้าที่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ บุคคลภายนอก และครู
ประจ�ำการ ดังนี้ 1) บุคลภายนอกได้แก่ การจ้างผูส้ อนทีม่ ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ 2) ครูประจ�ำการ ได้แก่ครูฝา่ ย
นาฏศิลป์ หรือครูกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าอืน่ ๆ
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ วงดนตรีลกู ทุง่
1. ความส�ำคัญ
1.1 ด้านวัฒนธรรม
ผูบ้ ริหาร ส่วนใหญ่เห็นว่า เพลงลูกทุง่ เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ สะท้อนชีวติ ความเป็ นอยูข่ องแต่ละสังคมและ
ยุคสมัย ผูเ้ รียนซึง่ เป็ นคนรุน่ ใหม่ได้สมั ผัสเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ซาบซึง้ และรักเพลงลูกทุง่ มากขึน้ เข้าใจวัฒนธรรมตาม
เนื้ อ หาและกิ จ กรรมที่ น� ำ เสนอในรู ป แบบของการแสดง
โรงเรียนมีหน้าทีส่ ง่ เสริมและอนุรกั ษ์ นักเรียนเป็ นผูส้ อ่ื โดยใช้
กิจกรรมวงดนตรีลกู ทุง่ ของโรงเรียน
ครูผคู้ วบคุมวง ส่วนใหญ่เห็นว่าเพลงลูกทุง่
เป็ นวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ มีผแู้ สดงเป็ น
จ�ำนวนมากได้มโี อกาสแสดงออก เป็ นการผสมผสาน การร้อง
การละเล่น ประดิษฐ์ทา่ ร�ำ  เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ ชืน่ ชอบ และ
เห็นคุณค่า ซึง่ จะน�ำความภาคภูมใิ จในผลงานของโรงเรียน ก่อ
เกิดความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ เป็ นความหวังของการ
สืบสานและการอนุรกั ษ์และสืบสาน
1.2 ด้านสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า
นักเรียนได้
แสดงออกทางด้ า นความสามารถตามคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง
ประสงค์ การรูร้ กั สามัคคี การท�ำงานเป็ นหมูค่ ณะ การปรับตัว
ในการท�ำงานและการจัดการ ผูเ้ รียนมีสมาธิสง่ ผลต่อการเรียน
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ในการจัดการศึกษา อาจจัดเป็ นสาระเพิม่ เติม หรือจัดใน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ชุมนุม ชมรม) เพือ่ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะความสามารถ และประสบการณ์
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการน� ำไปสู่กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งของ
โรงเรียน เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อและการน�ำไปประกอบ
อาชีพ
ครูผคู้ วบคุมวงส่วนใหญ่เห็นว่า เพลงลูกทุง่ ได้
รวมทัง้ 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี- ขับร้อง และ
การแสดง สามารถบูรณาการกับวิชาหรือกลุม่ สาระการเรียนรู้
อืน่ ส่งเสริมความสามารถและความถนัดของนักเรียน ฝึกให้
เป็ นผูม้ จี ติ สาธารณะ มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถต่อย
อดเป็ นอาชีพได้
2. คุณสมบัตขิ องครูผสู้ อนและนักแสดง
ผลการศึกษาด้านคุณสมบัตขิ องครูผู้สอนและนัก
แสดง พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูผคู้ วบคุมวง ฯ มี
ดังนี้ 1) ครูผสู้ อน ต้องมีความรักความศรัทธาทางด้านดนตรี
และในวิชาชีพ 2) นักแสดง ต้องมีทกั ษะความสามารถ ใจรัก มี
วินยั รับผิดชอบ
การจัดตัง้ วงดนตรีลกู ทุง่
1. ประวัตใิ นการจัดตัง้ วงดนตรี จากการศึกษา
พบว่า โรงเรียนทีท่ ำ� การศึกษาได้จดั ตัง้ วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25362548 การจัดตัง้ วงดนตรีลกู ทุง่ ส่วนใหญ่เกิดจากแรงบันดาลใจ
ของครูผคู้ วบคุมวง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการส่งวง เข้าประกวดใน
รายการต่างๆ เป็ นการปรับจากวงโยธวาทิต จ�ำนวน 6
โรงเรียน ปรับปรุงจากวงดนตรีลกู ทุง่ เดิม จ�ำนวน 3 โรงเรียน
ปรับจากวงดนตรีประเภทอืน่ ๆ จ�ำนวน 3 โรงเรียน และจัดตัง้
เป็ นวงดนตรีลกู ทุง่ โดยเฉพาะ 1 โรงเรียน
2. ผูจ้ ดั ตัง้ วงดนตรี พบว่า เป็ นการจัดตัง้ โดยครู
กลุม่ สาระฯ ศิลปะ จ�ำนวน 5 โรงเรียน และจัดตัง้ โดยครูผู้
ควบคุมวง จ�ำนวน จ�ำนวน 8 โรงเรียน
3. จุดประสงค์ในการจัดตัง้ วงดนตรี พบว่า ส่วน
ใหญ่จะเน้นในเรือ่ งการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน การ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน การเผยแพร่ชอ่ื เสียงของโรงเรียน
และอืน่ ๆ รวม 14 รายการ
4. ห้องฝึกซ้อมและสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ทุก
โรงเรียนมีหอ้ งฝึกซ้อมดนตรี ส่วนห้องขับร้องและห้องฝึกเต้น
ฯ หลายโรงเรียนยังไม่ม ี ดังนี้ 1) ห้องฝึกซ้อมดนตรี 2) ห้องฝึก
ซ้อมขับร้อง 3) ห้องฝึกซ้อมเต้นประกอบเพลง   4) สือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง		
		
5. ทีม่ าของนักแสดงในการจัดตัง้ วงดนตรี พบ
ว่า โรงเรียนมีการรับนักแสดงในส่วนต่างๆ ด้วยวิธตี ่างๆ ดัง้ นี้
1) นักร้อง มาจากการมาจากการประกวดภายในและภายนอก
โรงเรียนและความสามรถพิเศษ 2) นักดนตรี ส่วนใหญ่มาจาก
สมาชิกวงโยธวาทิต จากนักเรียนทีส่ นใจ นักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถในเครือ่ งอื่นๆ 3) นักเต้นประกอบเพลง พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็ นการสมัครของนักเรียนทีส่ นใจ
นักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษ
		6. บุคลากรอืน่ ๆ ผูบ้ ริหารและครูผคู้ วบคุมวง
เห็นว่า บุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมงานควรมีใจรัก เสียสละมี
ความรับผิดชอบ ช่วยงานด้วยความจริงใจไม่หวังผลประโยชน์
ใดๆ มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน เห็นคุณค่าของเพลงลูก

ทุง่ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนักเรียน สร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั
สถาบันและชุมชน โดยรับหน้าทีต่ ่างๆ แม้บางครัง้ จะไม่มตี าม
ค�ำสังของโรงเรี
่
ยน
7. งบประมาณ งบประมาณค่าใช้จา่ ยในวง
ดนตรี ส่วนใหญ่จะเป็ นงบประมาณจากโรงเรียน ในการจัดซือ้
เครือ่ งดนตรีตามระเบียบของทางราชการ ค่าใช้จา่ ยในการฝึก
ซ้อมและการประกวดแข่งขัน
และอีกส่วนหนึ่งได้งบจาก
องค์การ สมาคม และอืน่ ๆ ประกอบด้วย อบต. อบจ. สมาคม
ในโรงเรียนและเครือข่ายผูป้ กครอง
ชุมชนห้างร้านและ
ประชาชนทัวไป
่ ส่วนราชการ นักการเมืองท้องถิน่ ผูป้ กครอง
ครูผคู้ วบคุมและทีมงาน บุคลากรในโรงเรียนและศิษย์เก่า เพือ่
เป็ นค่าใช้จา่ ยในส่วนต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถเบิกจากทางราชการ
ได้ การรับงานแสดงของวงดนตรีโรงเรียนเป็ นรายได้อกี ส่วน
หนึ่ง แต่ไม่ถอื ว่าเป็ นรายได้หลักเนื่องจากบางโรงเรียนไม่ม ี
วัตถุประสงค์ในการหารายได้ เพียงแต่เป็ นการบริการสังคม
เป็ นครัง้ คราวเท่านัน้
2.ป จั จั ย สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง
มัธยมศึกษาในประเทศไทย
1) การจัดการ
			1.1) การจัดการในระดับผูบ้ ริหาร พบว่า ผู้
บริหารส่วนใหญ่ก�ำหนดเป็ นนโยบายและตัง้ เป้าในการพัฒนา
ให้โอกาสครูจดั ท�ำโครงการพัฒนาวงดนตรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้งานเป็ นไปตามทิศทางทีก่ ำ� หนด ตรวจสอบได้ และส่งเสริม
การท�ำงานเป็ นทีม โดยมีเป้าหมายทีค่ ณ
ุ ภาพของวงดนตรี มี
การก�ำหนดแนวทางปฎิบตั โิ ดยให้ทุกฝา่ ยด�ำเนินการตามแผน
โครงการหรือแนวทางทีป่ ฏิบตั ิ ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั มีทมี
งานปรึกษาหารือเพือ่ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
โดยเฉพาะการเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือกิจกรรมการแสดง
อืน่ ๆ ก�ำหนดปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านของโรงเรียน มีการประชุมสรุป
ผลการท�ำงาน แก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานเป็ นระยะๆ
ประชุมปรึกษาหารือ ถึงปญั หาอุปสรรค แนวทางหรือวิธกี าร
แก้ไข สรุปผลการท�ำงานเป็ นระยะๆ
		
1.2) การจัดองค์การ พบว่า ผูบ้ ริหารส่วน
ใหญ่ ใช้วธิ กี ารจัดตามความส�ำคัญของแต่ละงานโดยเฉพาะ
กลุ่มงานหลักซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นครูฝา่ ยดนตรีเป็ นผูค้ วบคุมวง
ดนตรี ส่วนผูส้ อนขับร้อง และผูส้ อนเต้นประกอบเพลง ขึน้ อยู่
กับความเหมาะสมและความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน
โดยพิจารณาจากการข้อคิดเห็นของผูค้ วบคุมวงดนตรีควบคู่
กัน ส่วนกลุม่ งานรอง หรือกลุม่ งานสนับสนุน พบว่า มีทงั ้ ท�ำ
เป็ นค�ำสังโรงเรี
่
ยนและการจัดแบบบูรณาการโดยหลายฝ่าย
ร่วมด้วยช่วยกัน
ส่วนหนึ่งเป็ นการขอความร่วมมือจากผู้
บริหารหรือจากผูค้ วบคุมวง
		
1.3) การน�ำ ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นผูน้ �ำ
ในองค์กรอยูแ่ ล้ว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนล้วนอยูใ่ นการ
ก�ำกับดูแลของผูบ้ ริหารทัง้ สิน้ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหาร
ส่วนใหญ่นอกจากจะให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมวงดนตรีลกู ทุ่ง
แล้วยังให้ความส�ำคัญกับครูผรู้ บั ผิดชอบ ให้คำ� ปรึกษา ให้
ก�ำลังใจ ช่วยแก้ปญั หา ส่งเสริมสนับสนุนจัดหางบประมาณทัง้
จากทางราชการและหน่วยงานอืน่ ๆ เข้าใจและให้กำ� ลังใจทีม
งาน ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยพึงพอใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
เพลงลูกทุง่ นักเรียนภาคภูมใิ จในตนเองและสถาบัน น�ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ได้
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			1.4) การควบคุม พบว่า ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่
ให้ครูหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายท�ำงานอย่างเต็มที่จะไม่เข้ามา
ก้าวก่ายมากนัก
ส่วนใหญ่จะคอยให้คำ� ปรึกษาและแก้ไข
ปญั หามากกว่า
ส่วนการติดตามผลนัน้ จะให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ประเมินผลแล้วแจ้งผลให้ผบู้ ริหารทราบ ซึง่ ทีมท�ำงานส่วน
ใหญ่มคี วามพึงพอใจ
		
2) การจัดการระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร เป็ นการศึกษา
วิธกี ารจัดการของผูค้ วบคุมวงในการน� ำพาวงดนตรีลูกทุ่งของ
โรงเรียนสูค่ วามเป็ นเลิศ ดังนี้
			2.1) การวางแผน พบว่า ครูผคู้ วบคุมวง
ส�ำรวจความพร้อมในด้านปจั จัยต่างๆ ได้แก่ความสามารถของ
นักแสดง เครือ่ งดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ทส่ี ำ� คัญ ในการจัดตัง้
อาจจัดตัง้ เป็ นวงดนตรีเล็กๆ ไปก่อน หรือจัดท�ำโครงการเสนอ
ผูบ้ ริหาร ซึง่ บางโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนโดยจัดไว้ในวิชาเลือกหรือในกิจกรรมชุมนุม จัดหาทีม
ท�ำงาน ก�ำหนดแผนการในการฝึกซ้อมและการแสดง และ
แหล่งงบประมาณ
			2.2) การจัดองค์การ เป็ นการจัดหน้าทีด่ แู ล
รับผิดชอบ
โดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ งานหลักและกลุม่ งาน
สนับสนุน ดังนี้ 1) กลุม่ งานหลัก ได้แก่ผสู้ อน ขับร้อง ดนตรี
และการเต้นประกอบเพลง 2) กลุม่ งานรองหรือกลุม่ สนับสนุน
2.3) การน�ำ จากการศึกษาพบว่า ผูค้ วบคุม
วงทุกคน มีความรูค้ วามสามารถทางด้านดนตรีและได้แสดง
บทบาทของผูน้ �ำโดย ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทัง้ ด้าน
ส่วนตัวและการท�ำงาน มีความมานะ เสียสละ อดทน ตัง้ ใจและ
มุง่ มันที
่ ส่ งู สามารถตัดสินใจและเลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ มีความละเอียดและใส่ใจกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลและอบรมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบตั เิ ป็ นทีศ่ รัทธาและเชือ่
มันของผู
่
บ้ ริหาร ผูร้ ว่ มงาน นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน
เป็ นแบบอย่างให้กบั นักเรียนได้ดี
			2.4) การควบคุม เป็ นการความคุมคุณภาพ
ของวงดนตรี จากการศึกษา พบว่า ครูผคู้ วบคุมส่วนใหญ่ให้
ความส�ำคัญต่อกระบวนการการฝึกซ้อม โดยมีการสรรหานัก
แสดงทีม่ คี วามสามารถทัง้ จากการให้สทิ ธิพเิ ศษ และการฝึก
ซ้อมอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในบางโรงเรียนมีการฝึกซ้อมในช่วงเช้า
กลางวัน หลังเลิกเรียน และวันหยุด ซึง่ เป็ นการฝึกซ้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้นกั เรียนเกิดทักษะและมีความเชือ่ มันในการ
่
แสดง นอกจากนี้ยงั พบว่า มีการจัดการแสดงหรือการซ้อม
ใหญ่เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและแก้
่
ไขข้อผิดพลาด ส่วนการ
ปรับวงเพื่อให้ระบบเสียงและการแสดงมีความสมบูรณ์ เป็ น
ส่วนหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญเช่นกัน พบว่า นอกจากครูผคู้ วบคุม
วงและทีมงานจะฟงั แล้วในบางโรงเรียนอาจให้ผรู้ จู้ ากภายนอก
โรงเรียนมาช่วยฟงั ช่วยปรับวงด้วย
3) กิจกรรมการเรียนการสอน
3.1) ทีม่ าของนักแสดง
3.1.1) นักร้อง พบว่า ส่วนใหญ่ได้มาจาก
การรับสมัครจากนักเรียนทีส่ นใจ นักเรียนทีไ่ ด้สทิ ธิพเิ ศษ มีผู้
แนะน�ำ  ผูป้ กครองน�ำมาฝาก การประชาสัมพันธ์ชกั ชวน การ
ประกวดทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนและนักเรียนทีย่ า้ ยมา
จากทีอ่ ่นื การคัดเลือกโดยการทดสอบขับร้อง เน้นเสียงดี
ท�ำนองและจังหวะถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ครูสงั เกต
ลักษณะเด่นแล้วน�ำส่วนนัน้ มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน ในการ

ประกวดจะเลือกคนทีด่ ที ส่ี ดุ
3.1.2) นักดนตรี ส่วนใหญ่มาจากนักเรียน
วงโยธวาทิต นักเรียนทีส่ นใจ ความสามารถพิเศษ กลุม่ วิชา
เพิม่ เติมดนตรี ย้ายมาจากโรงเรียนอืน่ และนักเรียนใหม่ทเ่ี ลือก
วงดนตรีลกู ทุง่ โดยเฉพาะ การคัดเลือก เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถ
ทางดนตรี มีเวลาในการฝึกซ้อม มีวนิ ยั มีใจรัก ขยันฝึกซ้อม มี
ทักษะ มีแววนักดนตรีและผูป้ กครองอนุญาต
3.1.3) นักเต้นประกอบเพลง ส่วนใหญ่มา
จากการรับสมัครจากนักเรียนทีส่ นใจ ความสามารถพิเศษ วง
โยธวาทิต (ฝึกกันเอง) ย้ายมาจากโรงเรียนอืน่ นักเรียนทีเ่ รียน
วิชาเพิม่ เติมสาระนาฏศิลป์ การคัดเลือก คัดเลือกตามสรีระ
เน้นรูปร่างทีเ่ หมาะสมและขนาดทีใ่ กล้เคียงกัน แต่งตัวแล้วดูดี
มีใจรัก มีวนิ ยั รับผิดชอบ ขยันฝึกซ้อม และมีความสามารถ
บางโรงเรียนไม่จำ� กัดรูปร่าง เชือ่ ว่าเมือ่ ซ้อมไปนักเรียนก็จะโต
และสามารถแต่งหน้าท�ำผมให้สวยงามได้ และบางโรงเรียนจะ
ไม่รบั นักเรียนนาฏศิลป์เพราะงานจะตรงกัน
3.2) การฝึกซ้อม
			3.2.1) เวลาในการฝึกซ้อม พบว่า โรงเรียน
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะมีการฝึ กซ้อมประจ�ำทุกวันซึง่ เป็ นการ
เสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (1) ซ้อมหลังเลิกเรียน ใช้
เวลาประมาณ 1½ -3 ชัวโมง
่
(2) ซ้อมในช่วงเช้า ½ -1 ชัวโมง
่
และช่วงเย็นประมาณ 2-3 ชัวโมง
่
(3) ซ้อมในช่วง เช้า - กลาง
วัน - เย็น - วันหยุด ช่วงละ ½ -1 ชัวโมง  และซ้
่
อมเพิม่ เติมใน
วันหยุด 3-5 ชัวโมง
่
(4) ซ้อมสัปดาห์ละ 1 วัน เพือ่ ป้องกันการ
ลืมและซ้อมเฉพาะช่วงมีการแสดง
3.2.2) วิธกี ารฝึกซ้อม
				3.2.2.1) นักร้อง พบว่า ส่วนใหญ่มพี น้ื
ฐานทีด่ ี เนื่องจากหลายคนผ่านเวทีการประกวดมาแล้ว ครูผู้
สอนจึงพิจารณาวิธกี ารสอนตามพืน้ ฐานความสามารถเป็ นราย
บุคคล ให้หลักการเพิม่ เติม ดังนี้ (1) การฝึกพืน้ ฐานการขับร้อง
เบือ้ งต้น ประกอบด้วย การวอร์มเสียง ฝึกบันไดเสียงจากเปีย
โน การแบ่งวรรคตอน การหายใจ อารมณ์เพลง จังหวะ ความ
หนัก เบา การใช้ภาษา ชีแ้ นะ แก้ไข ให้เทคนิคส�ำหรับเพลง
นัน้ ๆ ให้แบบฝึกหัดเป็ นการบ้าน เพลงทีใ่ ช้ควรจะเป็ นเพลงที่
นักเรียนเลือกเอง และร้องได้ดี ครูควรเป็ นผูแ้ นะน�ำการใช้
เพลง นักเรียนควรร้องตามรูปแบบของตัวเองไม่จำ� เป็ นต้อง
เหมือนต้นฉบับเสมอไป (2) การฟงั เพลงจากต้นฉบับหลายๆ
ครัง้ ต้องเข้าใจอารมณ์และสังเกตเทคนิควิธกี ารใช้เสียง การ
เอือ้ น การหายใจ ฯลฯ ฝึกร้องตามให้ใกล้เคียงทีส่ ดุ (3) ฝึกร้อง
ให้ถกู ต้องตามโน้ต ท�ำนอง จังหวะ และอารมณ์ ฝึกซ้อม
สม�่ำเสมอ การฝึกเดีย่ ว หลายโรงเรียนให้ฝึกกับ คาราโอเกะ
จนเกิดความช�ำนาญ ทัง้ เนื้อร้อง ท�ำนอง จังหวะ ภาษา (4)
การใช้เสียง การหายใจ และอารมณ์เพลงฝึกซ้อมให้มาก จน
เข้าใจ ร้องให้ดแี ละถูกต้องทุกค�ำทุกพยางค์ บางโรงเรียนอาจ
ผลัดกันฝึกร้อง โดยพีด่ แู ลน้อง การฝึกกับดนตรี ให้ฝึกซ้อม
รวมวงกับดนตรีเพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญและคุน้ เคย ซึง่ อาจ
เป็ นดนตรีทเ่ี หมือนต้นฉบับ ผสมผสาน หรือดนตรีทว่ี งท�ำใหม่
ทัง้ เพลง (5) การปรับปรุงแก้ไข ฟงั การร้องของนักเรียน (อาจ
ใช้วธิ กี ารบันทึกเสียง) จุดไหนยังไม่ชดั เจนไม่ถกู ต้อง ครูจะ
แนะน�ำแก้ไขเพิม่ เติม
3.2.2.2) นักดนตรี พบว่าส่วนใหญ่จะมี
พืน้ ฐานมาบ้างแล้วเช่นกัน ทัง้ จากวงโยธวาทิต และวงอืน่ ๆ
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เช่น วงสตริง ดนตรีไทย หรือดนตรีพน้ื บ้าน ครูผสู้ อนมีหน้าที่
จัด ปรับ ให้เข้าที่ อาจสอนเพิม่ เติมในบางส่วนเพือ่ ความ
สมบูรณ์ของเพลง โดยสรุปได้ดงั นี้ (1) การศึกษาเพลง ส่วน
ใหญ่ใช้โน้ตเพลง ควบคูก่ บั การฟงั เพลงต้นฉบับ รองลงมาใช้
โน้ ตเพลงแต่ไม่ให้ฟงั เพลงต้นฉบับเพื่อตรวจสอบและฝึ กให้
นักเรียนได้สงั เกตเครื่องหมายทางดนตรีให้เข้าใจในโน้ตเพลง
นัน้ จริงๆ การท�ำดนตรีจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกรวมวง
และฝึกแยกแต่ละเครือ่ ง (2) การฝึกซ้อม แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้
ตอน คือ การฝึกซ้อมเบือ้ งต้น กลุม่ เครือ่ งเปา่ การวอร์มเครือ่ ง
การเปา่ แบบฝึกหัด บันไดเสียง เป็ นต้น ส่วนนักดนตรีอน่ื ๆ ให้
ฝึกในแบบฉบับของตนเอง ครูปรับเสียงให้กลมกลืน (3) การ
ซ้อมแต่ละเครือ่ งมือ มีหวั หน้ากลุม่ เป็ นผูค้ วบคุม ครูตรวจสอบ
ความถูกต้องปรับปรุงแก้ไข (4) ซ้อมตามกลุม่ เครือ่ งมือ เพือ่
ความกลมกลืน รูห้ น้าทีข่ องเครือ่ ง ความดัง - เบา ถ้ายังไม่ได้
ให้ซอ้ มหลายๆ ครัง้ หรือแยกซ้อม (5) การซ้อมรวมวง ใช้วธิ ี
การซ้อมเฉพาะดนตรีให้แม่นย�ำ  ครูปรับวง จากนัน้ จึงน�ำนัก
ร้อง - นักเต้น เข้ามาซ้อมรวมทัง้ หมด (6) การปรับปรุงแก้ไข
ในทุกขัน้ ตอนครูผคู้ วบคุมจะท�ำการปรับแก้สว่ นทีย่ งั ขาด ผิด
พลาด ไม่สมบูรณ์ให้ดแี ละสมบูรณ์ ถ้าผิดมากให้ซอ้ มใหม่ทงั ้
วง แต่ถา้ ผิดบางส่วนให้ซอ้ มเฉพาะจุดหรือแยกออกไปซ้อม
เดีย่ วหรือมีรนุ่ พีช่ ว่ ย ซึง่ ต้องให้เวลาและโอกาสกับนักเรียน
ด้วย
3.2.2.3) นักเต้นประกอบเพลง มีลำ� ดับการ
สอนดังนี้ (1) ออกก�ำลังกาย ฝึกเต้นพืน้ ฐาน ฝึกนับจังหวะ เต้น
จังหวะพืน้ ฐานให้ชนิ กับจังหวะ (2) การคิดท่าจากเพลง โดย
การฟงั และศึกษาเนื้อร้องจากเพลง เพือ่ ตีความหมาย และ ตี
ท่าจากเพลง แบ่งเป็ น Intro ท่อน 1-2-3-4 ท่อนจบ (3) การ
ฝึกหัด ครูสอนท่าเต้นฯ ให้รนุ่ พีห่ รือผูท้ เ่ี ต้นเก่งเรียนรูแ้ ล้วน�ำ
ไปสอน ก�ำหนดต�ำแหน่งเป็ นจุด บางโรงเรียนทีไ่ ม่มคี นสอนครู
จะน�ำนักเรียนไปฝึกพืน้ ฐานจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ถ่าย วีดโี อการ
ซ้อมเพลง แล้วน�ำมาถ่ายทอด ก่อนแสดงให้ผเู้ ชีย่ วชาญมา
แนะน�ำด้วย (4) การตรวจสอบแก้ไข โดยครูสงั เกตจากภาพ
รวมเป็ นรายบุคคลหรือทีม อาจบันทึกเป็ นภาพ สังเกตข้อ
บกพร่อง ปรับแก้ทลี ะท่อนและต่อเติมตามโครงสร้างของเพลง
จนสมบูรณ์
3.3) สือ่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า
แต่ละโรงเรียนใช้สอ่ื คล้ายๆ กัน ดังนี้
3.3.1) เครือ่ งดนตรีสากล เป็ นเครือ่ งดนตรี
หลักของวงดนตรีลกู ทุง่ ได้แก่ กลุม่ เครือ่ งเปา่ และกลุม่ ควบคุม
จังหวะ ซึง่ แต่ละโรงเรียนจะมีครบ คุณภาพอยูใ่ นระดับใช้การ
ได้ดี และพอใช้ได้ ส่วนเครือ่ งประกอบอืน่ ๆ โรงเรียนส่วนใหญ่
มีเฉพาะในส่วนทีจ่ ำ� เป็ น เช่น กลองทอมบ้า บองโก ฉิง่ ฉาบ
เป็ นต้น แต่บางโรงเรียนอาจมีมากกว่านัน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั แนว
บรรเลงของแต่ละวง และงบประมาณและการสนับสนุนทีไ่ ด้รบั
3.3.2) เพลงต้นฉบับทัง้ ซีดี และดีวดี ี
ส�ำหรับเป็ นตัวอย่าง ทัง้ การขับร้อง ดนตรีและการเต้น
3.3.3) แบบฝึกหัด โน้ตเพลง (ท�ำเอง สังท�
่ ำ 
ซือ้ ปรับปรุงเพิม่ เติม)
3.3.4) คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับท�ำเพลง
ตัวอย่างเพลง สืบค้นข้อมูล ท�ำแบบฝึกหัดประกอบการฝึกซ้อม
เดีย่ ว กลุม่ และรวมวง ใช้กบั โปรแกรมคาราโอเกะส�ำหรับฝึก
ร้อง และฟงั ดนตรี

3.3.5)
เครือ่ งฉายและเครือ่ งถ่ายภาพ
เคลือ่ นไหว ถ่ายท�ำการฝึกซ้อมและการแสดงจริงเพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงแก้ไข
3.4) การจัดวง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้
เครือ่ งดนตรีตามความพร้อม ความเหมาะสม และข้อก�ำหนด
ของผูจ้ ดั ประกวด โดยมีเครือ่ งดนตรีหลัก 3 กลุม่ ดังนี้
			3.4.1) กลุม่ ควบคุมจังหวะ (Rhythm) ได้แก่
กลองชุด คียบ์ อร์ด 1-2 ตัว (เปียโน-ซินธิไซเซอร์) กีตาร์ 1-2
ตัว (คอร์ด-โซโล)
3.4.2) กลุม่ เครือ่ งเปา่ ส่วนใหญ่จดั ในระบบ
3x3 หรือ 4x4 ประกอบด้วย กลุม่ แซกโซโฟน 3-4 ตัว และกลุม่
ทรัมเปท ทรอมโบน 3-4 ตัว
3.4.3)
กลุม่ เครือ่ งประกอบจังหวะหรือ
เครือ่ งดนตรีเสริมอืน่ ๆ
เพือ่ เสริมให้เสียงโดยรวมของวง
สมบูรณ์ และได้อารมณ์เพลงยิง่ ขึน้ เช่น กลองทอมบ้า ทรัมบูร ี
ม คาเบล ฟลูต ฯลฯ และเครือ่ งดนตรีไทย เช่น ระนาด ปี่ เปิง
มางคอก ฉิง่ ฉาบ เป็ นต้น
			3.4.5) การวัดและการประเมินผล พบว่า ครู
และทีม งานส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ว ิธีก ารสัง เกตการท�ำ หน้ า ที่ข อง
แต่ละคน ในเรือ่ งระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ผลงานการ
แสดง ข้อแนะน�ำของกรรมการ ความพึงพอใจของผูช้ ม หรือผู้
ว่าจ้างการแสดง แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข

อภิปราย
บริบทของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย
1. สถานทีต่ งั ้ และขนาดของโรงเรียน มีผลต่อการ
จัดกิจกรรมวงดนตรีลกู ทุง่
สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนส่วนใหญ่อยูใ่ นชุมชน การ
เดินทางสะดวก
นักเรียนส่วนใหญ่จงึ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีซ่ึงต้องใช้เวลาในการฝึ กซ้อมและการแสดงนอกเวลา
ปกติได้ ส่วนนักเรียนบางคนทีบ่ า้ นอยูไ่ กล ครูผสู้ อนจะให้ผู้
ปกครองมารับ
ขนาดของโรงเรียน
เป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ถงึ
ขนาดใหญ่พเิ ศษ มีนกั เรียนจ�ำนวนตัง้ แต่ 1,500 คนขึน้ ไป
ท�ำให้โรงเรียนเหล่านี้มโี อกาสในการจัดกิจกรรมได้ดี
มีตวั
เลือกมากและเพียงพอ มีเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากภาค
รัฐ และองค์กรอืน่ ๆ มีสถานที่ สือ่ วัสดุอุปกรณ์สมบูรณ์ มีครูผู้
สอนทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงตามสาขาหรือมีประสบการณ์โดยตรง มีทมี
งานและการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ผูป้ กครอง และหน่วยงา
นอืน่ ๆ ท�ำให้โอกาสในการพัฒนาและการสร้างคุณภาพให้กบั
วงดนตรีได้มาก
2. แนวคิดและวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ครูผคู้ วบคุม
วง ทีมงาน ทีเ่ ปิดกว้างและเห็นความส�ำคัญของวัฒนธรรม
เพลงลูกทุง่ ในการจัดตัง้ วงดนตรีลกู ทุง่ มัธยมศึกษา ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบรอง
ดังนี้
1) ส่วนประกอบหลัก ได้แก่สว่ นประกอบส�ำคัญใน
การก่อตัง้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย ครูผสู้ อน คน
แสดง เครือ่ งดนตรี ดังนี้
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1.1) ครูผสู้ อน ประกอบดัวยฝา่ ยดนตรี ขับร้อง
และฝา่ ยเต้น แม้วา่ บางโรงเรียนอาจมีครูไม่ครบทุกฝา่ ย แต่
ด้วยความมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจและเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม
ั หาและน� ำ พาวงดนตรีสู่ค วามเป็ น เลิศ ได้
จึง สามารถแก้ป ญ
อย่างสง่างาม ในด้านต่างๆ ดังนี้ จิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ภาษา
ไทย ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กีฬา ภูมปิ ญั ญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
1.2) คนแสดง ได้แก่นกั เรียนในกิจกรรมวง
ดนตรีลกู ทุง่ ประกอบด้วย นักร้อง นักดนตรีและนักเต้น
ประกอบเพลง ทีม่ คี วามสนใจ ใจรัก มีความสามารถ มีวนิ ยั ใน
การฝึกซ้อม มีน้�ำใจช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กัน เคารพ เชือ่ ฟงั ครูผู้
สอน และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของวงและโรงเรียนได้
1.3) เครือ่ งดนตรี ส่วนใหญ่ใช้จากเครือ่ งทีใ่ ช้ใน
การเรียนการสอนวิชาดนตรีทม่ี อี ยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะเครือ่ งดนตรี
ในวงโยธวาทิต ส่วนเครือ่ งดนตรีอน่ื ๆ ทีย่ งั ไม่มอี าจใช้เครือ่ ง
ส่วนตัวของครู ของนักเรียน การยืม หรือวิธกี ารอืน่ ๆ เพือ่ ให้
สามารถเล่นวงได้
2) ส่วนประกอบรอง ได้แก่สว่ นประกอบอืน่ ๆ ที่
ช่วยเสริมในการก่อตัง้ วงดนตรี ได้แก่
		
2.1) สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนเอือ้ อ�ำนวยต่อการ
ท�ำกิจกรรม อยูใ่ นแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก มีความ
ปลอดภัยการเดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จสิน้ การฝึกซ้อมใน
ช่วงเย็น เพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระของครูผสู้ อนบางโรงเรียนก�ำหนด
ให้ผปู้ กครองต้องมารับนักเรียน หากไม่มาต้องถูกตัดออกจาก
วง ฯ จะเห็นว่าโรงเรียนและครูผคู้ วบคุมให้ความส�ำคัญด้าน
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็ นอันดับต้นๆ
ส่วนจ�ำนวน
นักเรียนต้องมีมากเพียงพอเพื่อเป็ นตัวเลือกส�ำหรับนักแสดง
แต่ละประเภท
		2.2) หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่
การน�ำนโยบายมาก�ำหนดเป็ นกิจกรรม
ก�ำหนดเป็ น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ในระดับผูบ้ ริหาร การเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะความสามารถ การ
แก้ปญั หาของนักเรียน ในระดับครูผสู้ อนดนตรีและครูอน่ื ๆ
		
2.3) ความส�ำคัญทางวัฒนธรรม โดยครูผสู้ อน
ครูในโรงเรียน ฝา่ ยบริหาร ชืน่ ชอบและเห็นความส�ำคัญของ
วัฒนธรรมเพลงลูกทุง่ เป็ นการอนุรกั ษ์และการสืบสานให้คงอยู่
ต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดประกวดวงดนตรี
ลูกทุง่ ในรายการ “ยามาฮ่าลูกทุง่ คอนเทสต์” ข้อที่ 1.2 เพือ่
ปลูกจิตส�ำนึกในหมู่เยาวชนให้สบื ทอดมรดกเพลงลูกทุ่งอัน
เป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย
และ
วัตถุประสงค์ในรายากร “ชิงช้าสวรรค์” ข้อ 1 เพือ่ ส่งเสริม
เยาวชนให้ห นั มาสนใจในศิล ปะดนตรีเ พลงลู ก ทุ่ ง และช่ ว ย
สืบสานต่อไป ข้อที่ 2 เพือ่ ปลูกฝงั เยาวชนให้มใี จรักและ
หวงแหนเพลงลูกทุง่ อันเป็ นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย
		
2.4) การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสร้างชือ่ เสียง
ให้กบั สถานศึกษา สร้างความสามัคคี สร้างความภาคภูมใิ จ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน น�ำเสนอผลงานในสถานทีต่ ่างๆ เพือ่
สร้างแนวทางในการต่อยอดในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
2.
ปจั จัยสูค่ วามเป็ นเลิศของวงดนตรีลกู ทุง่
มัธยมศึกษาในประเทศไทย
		2.1 การจัดการ

ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั กิ ารได้แบ่งหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบ ทีส่ ง่ เสริมซึง่ กันและกัน ประกอบกับการวางแผนที่
เป็ นระบบและรอบคอบ มีการประชุมก�ำหนดเป็ นกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมจากฝา่ ยบริหาร มีการจัดทีมงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
จากโรงเรียนหรือครูผคู้ วบคุม มีการตรวจสอบขัน้ ตอนในการ
ท�ำงาน น�ำข้อดี ข้อเสียและข้อคิดเห็นจากทุกฝา่ ยมาพิจารณา
เพือ่ ปรับเปลีย่ น ซึง่ ในช่วงแรกเริม่ อาจมีปญั หาบ้าง แต่ดว้ ย
ความมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจท�ำให้งานด�ำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึง่ ดนตรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิยพันธ์
แสนทวีสขุ (2552: 182-198) พบว่า ด้านบุคลากร บุคลากร
ทางดนตรีตอ้ งมีทกั ษะทางดนตรีหรือความรูท้ างทฤษฎีสงู และ
สอดคล้องกับ สิทธิ สิทธิการรุณย์ (2545: 115) พบว่า การ
บริห ารที่เ ป็ น การด� ำ เนิ น การในระดับ ของคณะกรรมการ
นักเรียนวงโยธวาทิตทัง้ สองโรงเรียน มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบในการจัดกิจกรรม และสอดคล้องกับธนาคาร แพทย์วงษ์
(2541 : 164-167) ได้ศกึ ษาแผนการฝึกและการคัดเลือกนัก
ดนตรีสำ� หรับวงโยธวาทิต อันน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของวงดนตรี
ในสถานศึกษา
ได้สรุปแนวทางด้านบริหารบุคคลในการ
บริหารวงดนตรีในสถานศึกษาว่า “จะต้องมีการจัดระบบ สร้าง
ระเบียบ แบบแผนวิชาการ และประสานบุคลากร”
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผสู้ อน ครูผคู้ วบคุมวง มีการวางแผนในการ
สรรหานักแสดงอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นักร้อง นักดนตรีและนัก
เต้นประกอบเพลง ซึง่ ส่วนหนึ่งรับจากนักเรียนทีส่ นใจ มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ใจรัก และมีเวลาในการซ้อม และ
การรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ซึง่ ท�ำให้โรงเรียน
ได้นักเรียนทีม่ คี ุณภาพโดยเฉพาะนักร้องซึ่งมีผลต่อวงดนตรี
เป็ นอย่างมาก จัดหาครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ การฝึก
ซ้อมอย่างมีหลักการและต่อเนื่อง มีจดุ ประสงค์ชดั เจน มีวสั ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ ทีส่ มบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพ มีหอ้ งเรียนทีเ่ หมาะสม มี
การใช้สอ่ื ประกอบ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท�ำเพลง
คาราโอเกะในการฝึกขับร้อง ใช้ ซีดี ดีวดิ ี เป็ นตัวอย่างประกอบ
การสอน ฝึกให้นกั เรียนสืบค้นหรือจัดท�ำ  (แกะเพลง) ส�ำหรับ
การฝึกซ้อมขับร้อง ดนตรี และการเต้นประกอบเพลงเพิม่ เติม
การจัดนักแสดงส�ำรองไว้ทดแทน มีการจัดประสบการณ์การ
แสดงสร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ ม ผูฟ้ งั มีการวัดผลและ
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา มีการสร้างแรงจูงใจ
โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ให้เงิน
รางวัลพิเศษส�ำหรับนักเรียนทีม่ ผี ลงาน
มีวนิ ยั และความ
ประพฤติดี และสิง่ ส�ำคัญคือครูผสู้ อนทีม่ จี ติ วิญญาณของความ
เป็ นครูอย่างแท้จริง เป็ นแบบอย่างและเป็ นทีศ่ รัทธาบุคคลที่
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรณพ วรวานิช
(2558 : 32)  วิธกี ารบริหารจัดการวงดนตรีไทยสากล พบว่า 1)
การวางแผนการแสดงดนตรีกบั วัตถุประสงค์ 2) การแบ่ง
หน้าทีก่ าร คือ นักร้อง นักดนตรี ฝา่ ยจัดเตรียมโน้ตเพลงและ
เครือ่ งดนตรี 3) บุคลากรของวงดนตรี ได้แก่ หัวหน้าวงดนตรี
นักร้อง นักดนตรี พนักงานจัดเตรียมเครือ่ งดนตรี 4) การ
ควบคุมในการซ้อมดนตรี ด้วยการจัดให้มกี ารซ้อมดนตรีและ
ควบคุมด้วยหัวหน้าวงดนตรี 5) การประสานงานให้รบั ทราบ
เกีย่ วกับวันเวลาของการแสดงและจัดเตรียมอุปกรณ์ 6) การ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดแสดง โดยการจัดท�ำแผ่นพับ แผ่น
โฆษณางาน และประกาศงานทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์     7)
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ในการจัดแสดงเป็ นราคาที่เหมาะสมกับขนาดของวงดนตรี
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิระ   บ�ำรุงศรี (2556) วิธกี าร
บริหารและการจัดการมีวธิ กี ารบริหารแบบ 4 M ดังนี้คอื 1.
ด้านบุคลากร 1) คัดเลือกจากการชักชวน 2) การรับสมัคร 2.
ด้านการบริหารการเงิน มีวธิ กี ารบริหารจัดการโดยใช้หลักการ
บริหารในรูปแบบของบริษทั และหลักการบริการโดยมีอำ� นาจ
เด็จขาดอยูท่ ศ่ี ลิ ปินเจ้าของวงดนตรี 3. กระบวนการบริหาร
จัดการอุปกรณ์ เครือ่ งมือ และ 4. การบริหารจัดการภายในวง
ดนตรีทกุ วง เป็ นการกระจายอ�ำนาจในการควบคุมดูแล โดย
ศิลปิ นเจ้าของวงดนตรีจะเป็ นผู้มอี �ำนาจในการสังการต่
่
างๆ
ผ่านการประชุม ลงมติ และถ่ายทอดสูบ่ ุคลากรต่างๆ ในวง
ดนตรีในล�ำดับสุดท้าย และสอดคล้องกับ กลิน่ ผกา  ทับทิมธง
ไชย (2556) วิธกี ารบริหารจัดการวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า พบ
ว่า การบริหารจัดการจะแบ่งออกเป็ น 3 ฝา่ ย คือ 1) การบริหาร
โดยทัวไปที
่ ส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
โดยจะมีฝา่ ยบริหารงานทัวไป
่ ฝา่ ยออกแบบการแสดง ฝา่ ยจัด
เตรียมการแสดง 2) ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน จากภาครัฐ
และจากการจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม 3) การบริหารด้านดนตรี จะ
ต้องคัดเลือกนักดนตรี จัดหาผูอ้ ำ� นวยเพลงทีม่ ชี อ่ื เสียง นักร้อง
รับเชิญทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และผูช้ มนิยมชมชอบ เพือ่ ท�ำให้การแสดง
คอนเสิรต์ นัน้ น่าสนใจและมีผชู้ มมากมาย ซึง่ ในการจัดการ
แสดงคอนเสิรต์ ในแต่ละครัง้ นัน้ จะมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากมาย
ดังนัน้ จะต้องท�ำให้คอนเสิรต์ แต่ละครัง้ สมบูรณ์ให้มากทีส่ ดุ เท่า
ทีท่ ำ� ได้
คุณภาพของวงดนตรี เป็ นสุดยอดของผลงาน ใน
กระบวนการสอนนอกจากจะมีเทคนิคและวิธกี ารสอนแล้ว ครู
ผูส้ อนและทีมงานยังมีความมุง่ มันในการสรรสร้
่
างผลงานให้ได้
มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี การปรับวง จึงเป็ นการเก็บราย
ละเอียดของเพลงและการแสดง
ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของผูร้ ใู้ นแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านนักร้อง เปรียบเหมือนแม่ทพั ของวง ซึง่ จะ
ต้องมีแก้วเสียงดี มีวนิ ยั รับผิดชอบ หมันฟ
่ งั เพลง การสังเกต
ควบคุมการหายใจ อักขละ ค�ำร้อง ชัดเจน จังหวะท�ำนองถูก
ต้องไม่รอ้ งเหลือ่ มจังหวะ เน้นน�้ำหนักเสียงให้ได้ ลีลาและ
อารมณ์ให้สอดคล้องกับเพลง พยายามค้นหาตัวเองให้พบ ใน
ขณะเดียวกันครูผสู้ อนก็ตอ้ งหาและน�ำจุดเด่นของนักเรียนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกัน
		2) ด้านดนตรี เป็ นฐานของความส�ำเร็จ ช่วย
ประคองนักร้องและนักเต้นให้ดำ� เนินการไปได้ไม่ตดิ ขัด ซึง่
ส่วนต้องประสานกันด้วยดี รูบ้ ทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง
ควบคุมความสมดุลให้ได้ ในการจัดวงนิยมจัดวงแบบ 3x3,
3x4 หรือ 4x4 เพือ่ ให้ได้เสียงทีห่ นักแน่น กว้างและกลมกลืน
ควรมีการเรียบเรียงเสียงประสานให้เหมาะกับความสามารถ
ของวงนักดนตรี และนักร้อง ไม่สงู หรือต�่ำเกินไป น�ำจุดเด่น
หรือความสามารถของนักดนตรีในวง ฯ มาใช้ เล่นให้พร้อม
เพียงกัน หนัก เบา ยาว สัน้ ให้ได้ตามอารมณ์เพลง อาจเพิม่
เครือ่ งดนตรีอน่ื ๆ เพือ่ เหมาะกับเพลง รวมทัง้ การปรับระดับ
เสียงของเครือ่ งดนตรีแต่ละชิน้ จะต้องไม่ผดิ เพียง
		
3) ด้านการเต้นประกอบเพลง เป็ นส่วนที่
สร้างสรรค์ให้กบั วง ท�ำให้วงดูดี ตื่นตาตื่นใจ ชวนติดตาม
ลักษณะท่าทางในการเต้น สวยงาม พร้อมเพียง สมบูรณ์ตงั ้ แต่
ต้นจนจบ เสือ่ ผ้า หน้า ผม กับท่าเต้นต้องเข้ากันเหมาะสมกับ

วัย สรีระ อายุ เพศ อุปกรณ์ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรค์ต่อการแสดง
และคงอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของเพลงลูกทุง่ ไว้   สอดคล้องกับงาน
วิจยั ทางด้านดนตรีลกู ทุง่ ของ กอบกุล ภู่ธราภรณ์ (2531 : 31)
พบว่า เพลงลูกทุง่ เป็ นเพลงทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ นึกคิดของคน
ชนบทไว้ได้มากกว่าเพลงประเภทอืน่ ๆ เพลงลูกทุง่ ส่วนใหญ่
เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนชนบท จนน่า
ทีจ่ ะมีการสนใจพิจารณาในรายละเอียดมากกว่านี้ นอกเหนือ
จากการใช้ถอ้ ยค�ำ  และท�ำนองทีไ่ พเราะแล้ว เสน่หข์ องเพลง
ลูกทุง่ อยูท่ ท่ี นั ต่อเหตุการณ์ในทุกยุคทุกสมัย และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภัทยา ภักดีบุร ี (2535 : 172-175) พบว่า
วรรณกรรมเพลงจ�ำนวนหนึ่งได้ประพันธ์จากเรื่องราวในชีวติ
จริง
โดยบทเพลงเหล่านัน้ ได้สะท้อนให้เห็นการเป็ นผู้
สร้างสรรค์ และผูอ้ นุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม นอกจากนี้วรรณกรรม
เพลงของไพบูลย์ บุตรขัน ได้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม และ
ความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมไทย โดยเฉพาะสภาพสังคมและ
ความเป็ นอยูข่ องคนในชนบท สอดคล้องกับ จินตนา ด�ำรงศ์
เลิศ (2533 : 185-190) พบว่า เพลงลูกทุง่ เป็ นวรรณกรรมทีม่ ี
คุณค่าด้านสาระเกีย่ วกับสังคม และวิถชี วี ติ ของชนบทไทย
อย่างกว้างขว้าง ชาวชนบทไทยเป็ นผูท้ ย่ี ดึ มันในพุ
่
ทธศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
				

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1.1 การจัดตัง้ และการพัฒนาวงดนตรีลกู ทุง่
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เป็ นกิจกรรมในโรงเรียนเพือ่ การ
อนุรกั ษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยเฉพาะครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารโรงเรียน สามารถน�ำแนวคิด
และวิธกี ารไปใช้ในการจัดตัง้ หรือปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีลูก
ทุง่ ในโรงเรียนได้
1.2 การจัดการเรียนการสอน วงดนตรีลกู
ทุง่ เป็ นกิจกรรมทีป่ ระกอบด้วย การดนตรี การร้อง และการ
เต้นหรือการแสดงลีลาประกอบเพลง ซึง่ ผูส้ อนทัง้ 3 ฝา่ ย
สามารถน� ำ วิธี ก ารในการสอนที่ เ หมาะสมกับ บริบ ทของ
โรงเรียนไปใช้ ส่วนผูบ้ ริหารสามารถน�ำวิธกี ารไปปรับใช้เพือ่
ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและการเรียนการสอน
ของโรงเรียนได้
			1.3 การจัดท�ำหลักสูตร เนื่องจากเพลงลูก
ทุง่ เป็ นภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรมประจ�ำชาติ หลายฝา่ ยเห็น
ด้วยกับการน� ำวงดนตรีลูกทุ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรเป็ นวิชาพืน้
ฐานเช่นเดียวกับวิชาอืน่ ๆ
ซึง่ ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถน� ำไปใช้ประกอบในการ
จัดท�ำหลักสูตรได้
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั
2.1
ควรท�ำการวิจยั วงดนตรีลกู ทุง่
มัธยมศึกษาทีม่ ผี ลงานเป็ นเลิศในปีอน่ื ๆ
2.2 ควรท�ำการวิจยั วงดนตรีลกู ทุง่ ทีม่ ผี ล
งานเป็ นเลิศในระดับการศึกษาอืน่ ๆ
			2.3 ควรท�ำการวิจยั วงดนตรีลกู ทุง่ ทีม่ ผี ล
งานเป็ นเลิศในเชิงลึกแต่ละด้าน
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