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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ดาวราชพฤกษ์)  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเพื่อค้นหานักเรียนที่มี
ความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามความถนัด
ให้เต็มศักยภาพ และเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดย
ภาพรวมของความส าเร็จของการด าเนินโครงการท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ที่จะช่วยให้การด าเนินการไปปีถัดไปได้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงการนี้ใช้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์การส่งเสริม
ความสามารถที่เป็นเลิศของนักเรียน ทีโ่รงเรียนควรจัดการเรียนเสริมการร้องเพลง
ให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาดียิ่งขึ้น 
 คณะผู้ด าเนินโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่รายงานการด าเนินโครงการ
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่ได้ศึกษา
รายงานฉบับน้ีเพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้ประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 ในมาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จากสาระส าคัญของมาตรา 22 ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
และมีความเช่ือว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากันความสามารถที่
ผสมผสานกันออกมาท าให้เด็กแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือ
ความสามารถพิเศษ (Talented) และถ้าเด็กบางคนมีความสามารถพิเศษตั้งแต่ 2 
ด้านขึ้นไปซึ่งจะจัดอยู่ในเด็กปัญญาเลิศ (Gifted) หากเด็กได้รับการส่งเสริมที่
เหมาะสมกับความสามารถของเขาก็จะสามารถพัฒนาความสามารถที่ตนมีอยู่ให้
เต็มศักยภาพได้ เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคลเด็กแต่ละคนมี
ความสามารถและความถนัดและวิธีการเรียนรู้มีความแตกต่างกันไม่มีใครที่สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเรียนแต่ทุกคนสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ต้องการการ
จัดการศึกษาควรจะตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการออกแบบ
กิจกรรมของแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสามารถส่วนบุคคลที่เหมาะกับ
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้เรียน1 
 เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงวัย 6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่ศักยภาพทางกายและสติปัญญาก าลังเต็มไปด้วย
พลังแห่งการเรียนรู้ เด็กแต่ละคนยังมีศักยภาพด้านต่างๆ ในตัวเองไม่เท่ากันและ
เด็กบางคนอาจมีลักษณะของความสามารถบางด้านสูงกว่าคนอื่นๆ แต่เป็นที่น่า

                                                           
1 วิชัย  วงษ์ใหญ่. (2550). “เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ”. สารานุกรม

วิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสริิ
ราชสมบตัิ ครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา. 171 –176. 



5 
 

เสียดายว่า คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวอาจซ่อนอยู่ไม่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้ 
และถ้าไม่มีใครเห็นความสามารถนั้น โอกาสที่เด็กจะได้รับการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยู่จะหายไปอย่าง น่าเสียดาย เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง 
"เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใด ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ใน
ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า การสร้างงาน
ทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทาง
กีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเป็น
ที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน”2 

การแสดงออกทางศิลปะด้วยการร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึง
บุคลิกภาพและศักยภาพของปัจเจกเป็นสิงที่ท าได้ง่าย บางครั้งไม่จ าเป็นต้องใช้
ไมโครโฟนมาช่วยขยายเสียง สามารถร้องปากเปล่าก็ได้ นอกจากนี้ยังแสดง
ความสามารถทางการร้องได้ทุกเวลาและสถานที่ อย่างไรก็ตามการร้องเพลงแม้จะ
เป็นกิจกรรมที่ใครๆ ก็สามารถท าได้ แต่การขับร้องให้มีความไพเราะนั้นจ าต้อง
ได้รับการ!เกฝนทางด้านการขับร้อง และมีการสร้างสมประสบการณ์มีวิธีการสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเอง จึงจะเป็นผลส่งให้การแสดงออกเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

ความเป็นเอกภาพของเพลงไทยทุกประเภท โดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่ง
นั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เข้าใจและมีความรู้
ความสามารถทางด้านดนตรีว่า เพลงไทยลูกทุ่งมีความ ไพเราะมีหลักการเรียบเรียง
เสียงประสานและมีการบรรเลงที่แสดงถึงความเป็นไทยโดยแท้ เนื่องจากความ
เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาการของเพลงไทยเกิดขึ้น และสืบทอดพร้อมกับความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ มีการอุปถัมภ์ สนับสนุน อนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างมั่นคง การ
บรรเลงและการผสมผสานเสียงดนตรีก็มีลักษณะพิเศษ เพราะว่านักดนตรีเรียนรู้
การปฏิบัติดนตรีโดยตรงจากครูดนตรี ซึ่งมีวิธีการคิดและการสร้างท านองเพลงที่

                                                           
2 โกวิท วัชรินทรางกูร. (2555). "10 แวว" ความสามารถพิเศษสู่เด็ก

อัจฉริยะ. สืบค้นจาก 
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=27227&Key
=news_research. เข้าถึงข้อมูล 1 ตุลาคม 2562. 
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แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้จึงกลายเป็นจุดเด่นที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์และ
สร้างความเป็นเอกภาพให้แก่บทเพลงไทยลูกทุ่งได้เป็นอย่างดี  เพลงไทยลูกทุ่ง
พัฒนามาจากเพลงพื้นบ้าน กล่าวคือเป็นการน าเนื้อร้องหรือท านองเพลงพื้นบ้านมา
ดัดแปลงหรือแต่งขึ้นใหม่แต่ยังคงลักษณะของเพลงพื้นบ้านไว้เพื่อให้เข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการประสมประสานวัฒนธรรมตะวันตก คือ การน าเอา
เครื่องดนตรีสากลเข้าไปร่วมบรรเลงกับเพลงพื้นบ้านที่น ามาดัดแปลงขึ้น  รวมทั้ง
การได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ต่างประเทศที่เป็นเรื่องราวของ “คาวบอย” 
(Cowboy) ชายหนุ่มชนบทที่ต้อนฝูงวัวไปขาย ท าไร่ ท านา ยามว่างก็ร้องเพลง
กล่อมใจโดยเรียกตัวเองว่า “หนุ่มลูกทุ่ง” ดังนั้น เพลงไทยลูกทุ่งจึงมีช่ือหรือ
เรื่องราวของเพลงส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาถึงชีวิต สังคมและธรรมชาติในชนบท 
เพลงไทยลูกทุ่งเป็นการเล่าขานถึงชีวิตในชนบทที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ (ประยงค์ ช่ืน
เย็น. สัมภาษณ์. 2554)3 
 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ดาว
ราชพฤกษ์) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะ
ในการร้องเพลงลูกทุ่งไทย 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความสามารถด้านการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 

2. ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 

                                                           
3 ธงรบ ขุนสงคราม. (ม.ป.ป.). แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง

ไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ  ประยงค์ ช่ืนเย็น.  วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ฉบับพิเศษ. 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ดาวราชพฤกษ์) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้ศึกษาเอกสาร ต ารา
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ4 
 ควำมหมำย 
 ความหมายลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษในธรรมชาติของมนุษย์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้านที่มาจากกระบวนการคิดพื้นฐานของสติปัญญา
ของมนุษย์ท่ีแตกต่างกันซึ่งมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปบางคนอาจมีปัญญาหรือ
ความสามารถสูงมากทั้ง 9 ด้านแต่บางคนอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือ 2 ด้านด้านอื่นๆ 
ไม่สูงมากนักซึ่ง โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์  (Howard  Gardner) ได้ให้ความหมายของ
ปัญญาว่าเป็นความสามารถทางชีวจิตวิทยา (Biopsychological Potential) ซึ่ง
เป็นกระบวนการได้มาของแต่ละบุคคลโดยแสดงออกในบริบทของวัฒนธรรมที่
อาศัยอยู่เพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่สังคมจากความสามารถที่
หลากหลายของแต่ละบุคคลปัญญาหรือความสามารถที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้แก่ด้านภาษาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหวด้านมิติด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ด้านความเข้าใจตนเองด้วยธรรมชาติและด้านจิตนิยมหรือการด ารงอยู่ของชีวิต 

                                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ 
: พริกหวานกราฟฟิค. 
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 ลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษลักษณะพหุปัญญาหรือความสามารถ
พิเศษของเด็กตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ มี 9 ด้านดังนี5้ 
 1. ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการ
ใช้ภาษาเข้าใจค าสั่ง และความหมายของค า ชอบอ่าน เขียน เล่าเรื่อง อธิบายได้
ชัดเจน ชอบสอน ชอบเรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสได้พูดฟังและเห็น มีอารมณ์ขัน 
ความจ าดี วัน เดือน ปี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถ เป็น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง นักเขียนบทละคร 
บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักประดิษฐ์ 
 2. ด้ า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( Logical–Mathematical 
Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข การเห็นความสัมพันธ์แบบ
แผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดเป็นเหตุเป็นผล (cause -effect)
การคิดคาดการณ์ (if -then) สามารถจ าสิ่งที่เป็นแบบแผนที่เป็นนามธรรมได้ มี
เหตุผลเชิงสรุป ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ชอบท าการ
ทดลองค้นหาค าตอบด้านรูปแบบ และหาความสัมพันธ์เรียนรู้ได้ดี โดยการจัดหมวด 
หมู่ แยกประเภท การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมจะมีลักษณะเด่น เป็น นักคิด นัก
ตรรกศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และนักจัดท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 3. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ มีความสามารถสูงด้าน
ดนตรี ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี ตอบสนองต่อเสียงเพลง แยกแยะ 
จ าแนกท านอง เรียนรู้จังหวะดนตรี จังหวะเสียงได้ดี รู้จักโครงสร้างของดนตรี ไวต่อ
เสียง คิดท่วงท านองจังหวะได้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านนี้จะพัฒนา
เป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง วาทยกร นักวิจารณ์ดนตรี 
 4. ด้านร่างกาย–การเคลื่อนไหว (Bodily–Kinesthetic Intelligence)
คือ มีความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนเอง แสดงความคิด ความรู้สึก 

                                                           
5 Gardner,Howard. (1999). Intelligence Reframed 

MultipleIntell igenceforthe 21th Century. NewYork : Member of the 
Peruses Book Group. 
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สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย และ
สามารถแสดงออกได้ ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใช้ภาษาทางกาย(Body 
Language) ท ากิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย เช่น กีฬา เต้นร า การแสดง และการ
ประดิษฐ์ได้ดี ความสามารถในการแสดงท่าทาง เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสสัมผัส
เคลื่อนไหว และมีการปฏิบัติสัมพันธ์กับพื้นที่ว่าง และการสัมผัส เช่น นักประดิษฐ์ 
นักเต้นร า นักกีฬา ศัลยแพทย์ นักแสดง 
 5. ด้านมิติ  (Spatial Intelligence) คือมีความสามารถสูงในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ มองเห็นแง่มุมต่างๆ ได้ สามารถแสดงออกด้วยภาพ 
มองเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆ สามารถหาทิศทางได้ จัดรูปฟอร์มต่างๆ ในสมองได้
ด ีมีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง อ่านแผนท่ี แผนภูมิได้ดี การเรียนรู้ได้ดี
ถ้าได้ใช้จินตนาการ มีโอกาสคิดอย่างอิสระท างานด้วยสีและภาพ ชอบการวาด 
สร้าง ออกแบบภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และการทดลองกับเครื่องจักรกล การพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสมจะเป็น นักเดินเรือ นักบิน ประติมากร ศิลปิน นักวาด
ภาพ และสถาปนิก 
 6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล –มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) 
คือ มีความสามารถสูงในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้อื่น 
ทัง้นี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้ าเสียง ใบหน้า ท่าทาง เข้าใจผู้อื่น น าผู้อื่นจัดกลุ่ม
สื่อสาร การจัดการความขัดแย้งได้ดี ท างานเป็นกลุ่ม แยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารได้ไม่ใช้ค าพูดชอบ มีเพื่อนมาก ชอบพูดและสังสรรค์
กับคนอื่น เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสแบ่งปันท างานร่วมกับบุคคลอื่น เปรียบเทียบ
สัมพันธ์ให้ความร่วมมือ ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเรียนรู้ที่เหมาะจะพัฒนาเป็นครู  นักสังคม
สงเคราะห์ นักแสดง นักการเมือง นักจิตวิทยา พนักงานขายของ 
 7. ด้ านความ เข้ า ใจตน เอง  ( Intrapersonal Intelligence) คื อมี
ความสามารถสูงในการรู้จักตนเอง และจะสามารถประพฤติตนได้ดีจากการรู้จักตน
นี้ มีสมาธิดี เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน มีความเข้าใจตนเอง ชอบฝันและหมกมุ่นกับ
ความรู้สึกความคิดของตนเอง ใช้สัญชาตญาณเป็นเครื่องน าทาง ตระหนักและแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง มีความคิดระดับสูงมีเหตุมีผลชอบท างานคนเดียว สนใจ
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และติดตามสิ่งที่ตนสนใจเป็นพิเศษ จะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสใช้ท างานตามล าพัง ท า
โครงการเดี่ยวๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยา
ผู้น าทางศาสนานักปรัชญา 
 8. ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ มีความสามารถสูง
การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้าใจ
ความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ และการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายจดจ า เข้าใจ จ าแนก หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เหมือน และ
ต่างกันเข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมจะ
พัฒนาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติ นักสิ่งแวดล้อม 
 9. ด้านจิตนิยมหรือการดารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) 
คือ ความสามารถไว เกี่ยวกับการจับประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ 
เช่น ความหมายของชีวิต ระบบคุณค่าของชีวิต ท าไมคนเราจึงตาย เรามาอยู่ที่นี่ได้
อยา่งไร เรียนรู้บริบทของการด ารงอยู่ของมนุษย์จะใช้ค าถามว่าท าไม เราอยู่ท่ีนี ่เรา
มีบทบาทอะไรบ้างในโลกนี้ เข้าใจความสัมพันธ์ของโลกท่ีเป็นกายภาพและโลกของ
จิตใจ มีความรักเมตตาให้ผู้อื่น การตื่นตัวในการแสดงออกต่อสถานการณ์บางอย่าง 
การเข้าใจวัฒนธรรมแสดงออกในด้านอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม เข้าใจหลักปรัชญา 
 หลักของศาสนาต่างๆเข้ าใจที่ลึ กซึ้ ง เกี่ยวกับตัว เองความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เข้าใจสัจธรรมของโลกและชีวิต 
เป็นนักคิด นักมนุษยนิยม ลักษณะความสามารถพิเศษของผู้ เรียนที่มีความ
หลากหลายการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญ เพื่อการเสริมสร้าง
ความสามารถ หรือศักยภาพของผู้เรียนให้ปรากฏโดดเด่นออกมา เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  
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 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ6 
 การเรียนรู้จะกระท าได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเน้นการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง ทดลองค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงสอดคล้องกับชีวิตจะเป็นความรู้ที่ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาส
ค้นพบความสามารถ และวิธีการเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ที่ดีควรจัดให้ผู้เรียนได้
ร่วมท างานกับผู้อื่นหรือการท างานเป็นกลุ่ม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิเคราะห์อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้สาระและเข้าใจตนเองมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีจะต้องให้ผู้เรียนสรุปและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจะเป็นสิ่งที่มีความหมาย
คงทนคือ การจ าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การประเมินผลควรเป็นตามสภาพจริงจะได้ตรงกับ
ความสามารถ การคิด การแก้ปัญหา การประเมินช้ินงานผล การด าเนินการ
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ รวมทั้งดูความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
 

เพลงลูกทุ่ง 
ควำมหมำยของเพลงลูกทุ่ง 

 เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรม
ไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน 
มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง ซึ่ง ขุนวิจิตรมาตราบันทึกไว้ใน
หนังสือเรื่องของละครและเพลง ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นใน

                                                           
6 วิชัย วงษ์ใหญ่. (2550). “เด็กที่มีความสามารถพิเศษ”. สารานุกรม

วิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ60 ปี. กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. หน้า 171 –176. 
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ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปีหรือสองปี ลักษณะเพลงลูกทุ่งใน
ระยะเริ่มแรก มาจากการร้องร าท าเพลงของไทยดั้งเดิม อาทิ แหล่เทศน์ สวด
คฤหัสถ์ จ าอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกบท (ไม่แต่งเครื่อง) ลิเกบันตน ล าตัด เพลง
ขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งน ามาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรี
แบบสากล เป็นลักษณะเพลงแบบใหม่ ส่วนค าว่า "เพลงลูกทุ่ง" อาจารย์จ านง รังสิ
กุล คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เพลงลูกทุ่งมีความชัดเจน
จากเพลงลูกกรุงโดยประกอบ ไชยพิพัฒน์ จัดรายการเพลงสถานีไทย โทรทัศน์ ใช้
ช่ือรายการว่า "เพลงลูกทุ่ง" สุรพล สมบัติเจริญ ได้ท าให้เพลงลูกทุ่งอยู่ในความนิยม 
ในช่วงปี พ.ศ. 2506–2513 จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเพลงลูกทุ่ง ได้เกิดการ
แข่งขัน และยังมีนักร้องลูกทุ่งเกิดขึ้นใหม่หลายคน ต่อมาหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 เพลงลูกทุ่งก็อยู่ในยุคเพลงเพื่อชีวิต เนื้อหาเพลงลูกทุ่ง ได้สอดแทรก
เนื้อหาเพลงเพื่อชีวิต โดยในยุคนั้นมีเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเป็นจ านวนมาก หลังจาก
นั้น ระหว่าง พ.ศ. 2520–2528 วงดนตรีเพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ระบบทุนมากข้ึน มีการ
แสดงเพลงลูกทุ่งมีการประกวดประชันการเต้นและเครื่องแต่งกายของหางเครื่อง
ประกอบ จนในปัจจุบัน มีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งของค่ายเพลง
หน้าใหม่ ตลาดเพลงลูกทุ่งเป็นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมอีกครั้ง และมี
การมอบรางวัลทางดนตรีลูกทุ่งอยู่หลายรางวัล ส าหรับธุรกิจเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
ถือเป็นตลาดใหญ่ มีทั้งค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ เป็นจ านวนมาก โดยสัดส่วนของเงินใน
ตลาดเพลงลูกทุ่งครอง คาดการณ์น่าจะอยู่ที่ ปีละ 1 ,000-1,500 ล้านบาท โดยมี
ตลาดหลักอยู่ที่ภาคอีสาน 50% ภาคเหนือและภาคกลาง 35% และภาคใต้ 15% 
และสัดส่วนการแบ่งตลาด มีแกรมมี่ โกลด์ ครองส่วนแบ่งการตลาดเพลงลูกทุ่งทั่ว
ประเทศ 65% ส่วนอาร์สยาม 19% และอื่นๆ 16% ซึ่งธุรกิจเพลงลูกทุ่งได้ขยาย
ไปสู่ธุรกิจใกล้เคียงอย่างสื่อวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์7 

                                                           
7 วิกิพีเดีย สารานุกรม. (2562). เพลงลูกทุ่ง. สืบค้นจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/เพลงลูกทุ่ง. เข้าถึงข้อมูล 1 ตุลาคม 2562. 
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 ในขณะที่ พูนพิศ  อมาตยกุล8 ได้สรุปเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไว้ว่า เพลง
ลูกทุ่งคือ เพลงที่ได้จากการประสานของเพลงแบบต่างๆ หลายประเภทรวมกัน 
ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงชีวิตและเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง  มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ  
 
 1. ร้อยเนื้อหาหนึ่งท านอง 
 2. บรรยายความอันเกี่ยวเนื่องชีวิตไทยชนบท 
 3. ดนตรีไม่สนใจแยกเสียงประสาน สนใจเสียงร้องและค าร้องมากกว่า 
 4. นักร้องเพลงลูกทุ่ง คือ นักร้องที่มีเสียงดี ร้องเต็มเสียงใช้เสียงแท้ 
 5. ใช้ส านวนลีลาว่ากันตรงไปตรงมาอย่างชาวบ้าน จึงคล้ายเพลง
พื้นบ้านมาก 
 6. ใ ช้วิ ธีพู ดอย่ า งซื่ อๆ  กว่ าการ ใ ช้แสงสี เค รื่ อ งแต่ งกายและ
ผู้ประกอบการจ านวนมากก่อให้เกิดภาพรวมที่ตระการตาตระการใจ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชนิพนธ์
เรื่อง “ลูกทุ่งไทยกับเพลงไทย” ทรงกล่าวว่าเพลงลูกทุ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
ของชาติเช่นเดียวกับเพลงไทยประเภทอื่นๆ เพลงลูกทุ่งมีความดีหลายประการ คือ9  
 1. เป็นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสังคมประเทศ 
 2. เป็นที่รวบรวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน  
 3. เป็นเพลงที่เรียบง่าย คือ เข้าใจง่าย ร้องง่าย จ าง่ายความสามารถ
เข้าถึงสังคมทุกช้ันกระจายได้กว้างไกลถึงชนบททุกแห่ง 
 4. มีความเป็นไทยทั้งในเรื่องของภาษา ท านองและการขับร้อง 
 สุกรี  เจริญสุข ได้กล่าวเอาไว้ในการประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนา
เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย ในหัวข้อเรื่อง “แนววิเคราะห์เพลงพื้นบ้านกับเพลงลูกทุ่ง” 

                                                           
8 พูนพิศ อมาตยกุล. (2532). เพลงลูกทุ่งในสายตาของนักฟังเพลงไทย 

(เดิม). ในดวงเพลง กลางทุ่ง. กรุงเทพฯ : ไพศาลศลิป์การพิมพ์. 36. 
9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2533). ลูกทุ่งกับ

เพลงไทย ศิลปวัฒนธรรม. (ม.ป.พ.). 36. 
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ว่า เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงชาวบ้านสมัยพัฒนาแล้ว ค าว่า “เพลงลูกทุ่ง” แต่ตัวเพลง
ลูกทุ่งจริงๆ นั้นเกิดมาก่อนช่ือ เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่เกิดจากาการผสมผสานกัน
หลานวัฒนธรรมด้วยกันคือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นเมืองและวัฒนธรรม
ต่างถิ่น ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้10  
 1. เป็นเพลงที่มีลีลาจังหวะพื้นบ้าน เน้นความสนุกสนานครึกครืน้ส าคญั 
 2. ท านองเพลงลูกทุ่งเป็นท านองเพลงง่ายๆ สั้นๆ ช้าๆ แบบท านอง
เพลงพื้นบ้าน 
 3. เนื้อร้องเป็นเรื่องของชาวบานพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีส านวน
วิจิตรพิสดาร นิยมชมชอบธรรมชาติ บรรยายชีวิต ความตลกขบขัน เสียดสีสังคม 
ฯลฯ 
 4. ส าเนียงที่ใช้ในการฝึกร้อง ถ่ายทอดอารมณ์เป็นส าเนียงพื้นบ้าน มี
ลักษณะเด่นในการใช้ลูกคอ และการเอื้อนเสียงสามัญ 
 5. เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการบรรเลงเพลงลูกทุ่งแล้วแต่สะดวก แต่
ทีส่ าคัญคือเครื่องประกอบจังหวะ เช่น กลองชุด กลองคองโก ฉิ่งฉาบ เป็นต้น 
 6. การเรียบเรียงเสียงประสาน จะสืบทอดมาจากเพลงพื้นบ้าน มี
ลักษณะคล้ายๆ เพลงแนวเดียว คือ อาศัยแนวท านองของเนื้อเรื่องร้องเป็นหลัก 
 ลักษณะของการร้องประสานเสียงและเสียงร้องเดี่ยว (Vocal Music) 
ลักษณะการขับร้องที่เป็น Vocal Music นั้นแตกต่างจากการร้องเพลงธรรมดา 
ตรงที่เพลงร้องธรรมดานั้นใครจะร้องก็ได้ ส่วนพวก Vocal Music  นั้นผู้ร้องจะต้อง
ผ่านการฝึกมาอย่างดีเป็นเวลานาน น้ าเสียงจะต้องได้รับการแก้ไขให้มีความสูงต่ า
เท่ากับเสียงดนตรี เช่น ผู้หญิงร้องเสียงโซปราโน ก็ต้องร้องให้มีน้ าหนักเสียงสูง 
สดใสกังวานเท่ากับเครื่องดนตรีในกลุ่มโซปราโน ผู้ชายเสียงเทนเนอร์ก็ต้องร้องให้มี
น้ าหนักเสียงเท่ากับเครื่องเทนเนอร์ ผู้ร้องจะต้องใช้อวัยวะออกเสียงให้ถูกต้องทั้ง
ปอด หลอดเสียง ขากรรไกร และโพรงปาก ริมฝีปาก การร้องไม่นิยมใช้เครื่องขยาย
เสียง แต่จะใช้เสียงธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้เกิดผลเต็มที่ บทเพลงที่น ามาร้องมักจะน ามา

                                                           
10 สุกรี เจริญสุข. (2533). แนววิเคราะห์เพลงพื้นบ้านกับเพลงลูกทุ่งใน

เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย. กรุงเทพฯ : ส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ. 135 –144. 
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จากวรรณคดีหรือบทกวีนิพนธ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง การฝึกฝนทางการร้องมีความ
ยากง่ายไม่แพ้กับการฝึกทางดนตรี11 
 โฉมฉาย  อรุณฉาน กล่าวถึงการขับร้องเพลงไว้ว่าม ีหลักในการร้องเพลง
ว่าการร้องเพลงก็คือการฝึกสมาธิขั้นตอนต้นโดยอาศัยหลักปฏิบัติของการฝึกสมาธิ 
คือ การหายใจเข้า – ท้องป่อง และการหายใจออก – ท้องแฟ็บ เป็นแนวทาง
ก าหนดลมกายใจขณะร้องเพลง การร้องเพลงจะต้องขับร้องอย่างมีความสุข แม้ว่า
บทเพลงที่ก าลังร้องอยู่นั้นเป็นเพลงเศร้าจนผู้ร้องน้ าตาซึมก็ตาม เธอให้หลักการ
ง่ายๆ ของการร้องเพลงไว้ 4 ประการ คือ12 
 1. เปล่งเสียงให้เต็ม เสียงจากช่องท้อง 
 2. ออกเสียงอักขระวิธีให้ชัดเจน 
 3. ถ่ายทอดบทเพลงอย่างเข้าถึงอารมณ์เพลง 
 4. ขับร้องเพลงไทยด้วยส าเนียงไทย 
 

 วิวัฒนำกำรของเพลงลูกทุ่ง สามารถไล่ล าดับได้ ดังนี้13 
 ยุคแรกเริ่ม โดยในยุคแรกๆ ยังไม่มีการแยกประเภทเพลงไทยสากล
ออกเป็นลูกทุ่งและลูกกรุง ถือว่าเป็นเพลงกลุ่มเดียวกัน มีนักร้องเพลงไทยสากลได้
ร้องเพลงประเภทที่มีสาระบรรยายถึงชีวิตชาวชนบท หนุ่มสาวบ้านนา และความ
ยากจน โดยรู้จักกันในช่ือ "เพลงตลาด" หรือ "เพลงชีวิต" โดยส่วนใหญ่นักร้องเพลง
ตลาดหลายท่านจะประพันธ์เพลงเองด้วย อาทิ ไพบูลย์ บุตรขัน ชะลอ ไตรตรอง

                                                           
11 กาญจนา อินทรสุนานนท์. (2540). เทคนิคการขับร้องเพลงไทย. ภาค

ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : ไอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
59. 

12 เอื้อมพร รักษาวงศ์. (2552). ศึกษาบทเพลงพร ภิรมย์. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา. มหาลัยศรี
นครินรวิโรฒ. 20-21. 

13 ทัศน์วศิน ธูสรานนท์. (2560). พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่ง
ผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน  “วารสารนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2560). 5-9. 
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สอน พยงค์ มุกดา มงคล อมาตยกุล เบ็ญจมินทร์ (ตุ้มทอง โชคชนะ) สุรพล สมบัติ
เจริญ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนวงดนตรีที่เด่นๆ ของเพลงแนวนี้ได้แก่ วงดนตรี “จุฬา
รัตน”์ ของมงคล อมาตยกุล วงดนตรี “พยงค์ มุกดา” และ วงดนตรี “สุรพล สมบัติ
เจริญ” นับได้ว่าวงดนตรีทั้งสามนี้เป็นแหล่งก่อก าเนิดแยกตัวเป็นวงดนตรีเพลง
ลูกทุ่งจ านวนมากในเวลาต่อมา เพราะในระยะแรกยังไม่เรียกกันว่า “นักร้องลูกทุ่ง” 
นักร้องชายที่รู้จักช่ือเสียงกันดี เช่น ค ารณ สัมบุณณานนท์ ชาญ เย็นแข นิยม 
มารยาท ก้าน แก้วสุพรรณ ชัยชนะ บุญนะโชติ ทูล ทองใจ ฯลฯ ส่วนนักร้องหญิงที่
มีช่ือเสียงเด่น ได้แก่ ผ่องศรี วรนุช ศรีสอางค์ ตรีเนตร ซึ่งเพลงลูกทุ่งเริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่ ประกอบ ไชยพิพัฒน์ นักจัดรายการเพลงทางสถานีไทย
โทรทัศน์ ได้ตั้งช่ือรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง” เมื่อปลายปี พ.ศ. 2507 และต่อมาใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 มีการจัดงานแผ่นเสียงทองค าพระราชทานในครั้งที่
สอง ได้มีการมอบรางวัลแผ่นเสียงทองค าพระราชทานในฐานะนักร้องลูกทุ่งชาย
ยอดเยี่ยม โดยสมยศ ทัศนพันธ์ ได้รับรางวัลจากเพลง “ช่อทิพย์รวงทอง” 
 ต่อมายุคทองของเพลงลูกทุ่ง น าโดยศิลปินอย่าง สุรพล สมบัติเจริญ ได้
ท าให้เพลงลูกทุ่งอยู่ในความนิยม ด้วยเอกลักษณ์ ลีลา และ รูปแบบเฉพาะตัว อีก
ทั้งยังแต่งเพลงร้องเองเป็นส่วนใหญ่ เขาเริ่มชีวิตการร้องเพลงจากกองดุริยางค์
ทหารอากาศ สุรพลชอบใช้เพลงจังหวะร าวงในเพลงที่เขาแต่ง ผลงานเพลงของเขา
มีลีลาสนุกสนานครึกครื้นเป็นส่วนใหญ่ เช่น เพลงเสียวไส้ เพลงของปลอม ฯลฯ 
แม้ว่ายุคของสุรพล สมบัติเจริญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งพัฒนา
มาถึงจุดสุดยอด เป็นยุคทองของเพลงลูกทุ่ง อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2506 –2513 
ในช่วงนี้ สุรพล สมบัติเจริญ ได้ออกผลงานเพลงลูกทุ่งออกมาเป็นจ านวนมากมาย 
นักแต่งเพลงรุ่นนี้สืบทอดการแต่งเพลงมาจากครูเพลงในยุคต้น ตัวอย่างเช่นพีระ ตรี
บุปผา เป็นศิษย์ของสมยศ ทัศนพันธ์ ส่วนศิษย์ของวงดนตรีจุฬารัตน์ ได้แก่ พร 
ภิรมย์ สุชาติ เทียนทอง และชาย เมืองสิงห์นักแต่งเพลงที่ส าคัญท่านอื่นๆ อาทิ  
เพลิน พรหมแดน จิ๋ว พิจิตร ส าเนียง ม่วงทอง ฉลอง การะเกด ชาญชัย บัวบังศรี 
สมเสียร พานทอง ฯลฯ สอดคล้องกับที่ เจนภพ จบกระบวนวรรณ กล่าวไว้ใน
หนังสือ ดวลเพลงลูกทุ่ง ว่า “เพลงลูกทุ่งเฟื่องฟูสุดขีดในยุคสมัยของครูสุรพล 
สมบัติเจริญ (ประมาณปี 2504-2511) และหลังจากครูสุรพลถูกลอบยิงตายใน
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ขณะที่ช่ือเสียงก าลังเกรียงไกร หลังจากนั้นเพลงลูกทุ่งก็พุ่งขึ้นสู่ความนิยมชมชอบ
ของผู้คนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง นอกจากนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่ง
เกิดขึ้นใหม่หลายคน นักร้องเด่นของยุคนี้ได้แก่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เพลิน พรหม
แดน พร ภิรมย์ ชาย เมืองสิงห์ ศรคีรี ศรีประจวบ ก้าน แก้วสุพรรณไพรวัลย์ ลูก
เพชร ผ่องศรี วรนุช สุชาติ เทียนทอง ฯลฯ 
 นอกจากนี้ ยุคแห่งการแข่งขัน ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2513–2515 มีการ
แข่งขันระหว่างเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งสูง ทั้งนี้ในวงการเพลงลูกทุ่งเองก็มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง นักแต่งเพลงพยายามสร้างเอกลักษณ์ประจ าตัวของนักร้อง
แต่ละคน นักร้องเพลงลูกทุ่งบางคนก็ไปแสดงภาพยนตร์ บางคนถึงกับเล่นเป็นตัว
เอกโดยเฉพาะในภาพยนตร์เพลง ภาพยนตร์บางเรื่องน าเพลงลูกทุ่งมาประกอบเป็น
เพลงเอก อย่างเช่นเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง ที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก ซึ่งแสดงน า
โดยพระเอกขวัญใจในยุคนั้นคือ มิตร ชัยบัญชา เพลงเอกช่ือเดียวกับภาพยนตร์
ประพันธ์โดย ไพบูลย์ บุตรขัน ส่วนนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ร่วมแสดงด้วย ได้แก่บุปผา 
สายชล โดยขับร้องเพลงดังในภาพยนตร์ช่ือ ยมพบาลเจ้าขา หลังจากความส าเร็จ
ของภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง ท าให้มีการสร้างภาพยนตร์โดยมีการแสดงเพลง
ลูกทุ่งประกอบอีกหลายเรื่อง อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของภาพยนตร์เพลงลูกทุ่ง 
นักร้องที่เกิดจากภาพยนตร์แนวน้ีและโด่งดังสุดขีดในวงการเพลงลูกทุ่งต่อมา ได้แก่
สังข์ทอง สีใส โดยเป็นผู้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เ รื่องโทน และแสดงคู่กับ
พระเอกไชยา สุริยัน นักร้องคนอื่น เช่น ระพิน ภูไท เสกศักดิ์ ภู่กันทอง ศรคีรี ศรี
ประจวบ สมัย อ่อนวงศ์ พนม นพพร ยุพิน แพรทอง ชาตรี ศรีชล กาเหว่า เสียง
ทอง กังวานไพร ลูกเพชร ฯลฯ ส่วนนักแต่งเพลงที่ประสบความส าเร็จในช่วงนี้ก็มี
ไม่น้อย อาทิ กานท์ การุณวงศ์ ฉลอง ภู่สว่าง ช. ค าชะอี พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา 
สุรินทร์ ภาคศิริ ฯลฯ อีกทั้งวงดนตรีลูกทุ่งมีการประชันขันแข่งสูงมาก ซอยบุปผา
สวรรค์เริ่มกลายมาเป็นชุมชนคนลูกทุ่งในช่วงนี้เองหลังจาก เพลิน พรหมแดน ย้าย
เข้ามาอยู่เป็นคนแรกเมื่อปี 251214  

                                                           
14 วิกิพีเดีย สารานุกรม. (2562). เพลงลูกทุ่ง. สืบค้นจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/เพลงลูกทุ่ง. เข้าถึงข้อมูล 1 ตุลาคม 2562. 
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 ทั้งนี้ ส าหรับช่วงระยะเวลาในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2520–2528 เป็น
ช่วงที่เกิดนักร้องทั้งลูกทุ่งลูกกรุงจ านวนมาก มีการแข่งขันสูงมาก การแสดงเพลง
ลูกทุ่งมีการประกวดประชันการเต้นและเครื่องแต่งกายของหางเครื่องประกอบด้วย 
วงดนตรีเพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ระบบทุนมากขึ้น นักแต่งเพลงแนวลูกทุ่งในช่วงเวลานี้ 
เช่น ชลธี ธารทอง ฉลอง ภู่สว่าง คัมภีร์ แสงทองวิเชียร ค าเจริญ ชัยพร เมือง
สุพรรณ สุชาติ เทียนทอง ชวนชัย ฉิมพะวงศ์ ดอย อินทนนท์ ดาว บ้านดอน ฯลฯ 
ซึ่งมีนักร้องชายที่อยู่ในความนิยม เช่น สายัณห์ สัญญา เกรียงไกร กรุงสยาม สุรชัย 
สมบัติเจริญ ยอดรัก สลักใจ ศรชัย เมฆวิเชียร ศรเพชร ศรสุพรรณ พร ไพรสณฑ์ 
ฯลฯ โดยปรากฏการณ์ใหม่ในวิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในยุคดังกล่าวนี้คือ นักร้อง
เพลงลูกทุ่งหญิง ที่ได้รับการขนานนามว่าราชินีลูกทุ่งแห่งยุค คือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
ซึ่งเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับความนิยม นอกจากพุ่มพวงที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้ว
รองลงมา คือ นันทิดา แก้วบัวสาย ดาวใต้ เมืองตรัง หงษ์ทอง ดาวอุดร สดศรี 
พรหมเสกสรร อ้อยทิพย์ ปัญญาธรณ์ ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 
2528 เป็นต้นมา เกิดแฟช่ันการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องแนวสตริง ซึ่งการแสดง
แบบน้ีแพร่หลายเข้ามาในวงการเพลงลูกทุ่งด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้จัดการแสดง
คอนเสิร์ตได้รับความนิยมอย่างสูง จัดขึ้นประมาณกลางปี พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัล
พลาซ่า ในขณะที่เพลง กระแซะ ของเธอมีความโด่งดังอย่างมาก 
 กระทั่งยุคปัจจุบันที่เพลงลูกทุ่งมีมีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่เข้าสู่วงการเพลง
ลูกทุ่งของค่ายเพลงหน้าใหม่ ตลาดเพลงลูกทุ่งเป็นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับ
ความนิยมอีกครั้ง เนื่องมาจาก ได้มีการท าละครมนต์รักลูกทุ่งของอาร์เอส และฮิต
ติดตลาด ต่อมากับการกลับเข้ามาแจ้งเกิดของ ก๊อด จักรพรรณ์ อาบครบุรี  
กับคัพเวอร์ อัลบั้ม เพลงลูกทุ่งชุดสองที่เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแม่ยก และกลุ่ม
นักฟังเพลงรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ และการเกิดขึ้นของเพลงลูกทุ่งในสื่อออนไลน์ ซึ่ง
กลายมาเป็นสื่อกระแสหลักประเภทหนึ่งในสังคม และศิลปินที่ได้รับความนิยมใน
เพลงลูกทุ่งปัจจุบันคือ หญิงลี ศรีจุมพล ซึ่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอล าซิ่ง  ใน
สังกัดค่าย แกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจ้าของฉายา ล าซิ่งเมียงู ล าซิ่
งชิงเกิด ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการลูกทุ่ง เมื่อเพลง “ขอใจเธอแลกเบอร์
โทร” มียอดวิวบนยูทูบทะลุ 100 ล้านวิว โดยเพลงดังกล่าวอัพขึ้นบนเว็บไซต์ยูทูบ
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ใช้เวลาเพียงแค่ 14 เดือน ก็มียอดคนดูที่เข้าไปคลิกดูถึง 100 ล้านครั้ง นอกจาก
หญิงลีแล้ว ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ แมน มณีวรรร อาร์สยาม มียอดวิวบนยูทูบ
มากกว่า 22 ล้านวิว ก้อง ห้วยไร่ มียอดวิวบนยูทูบมากกว่า 10 ล้านวิว ธันวา ราศี
ธนู มียอดวิวบนยูทูบมากกว่า 8 ล้านวิว บิว กัลยาณี อาร์สยาม มียอดวิวบนยูทูบ
มากกว่า 11 ล้านวิว และกิ๊ก รุ่งนภา แสงศิลป์ มียอดวิวบนยูทูบมากกว่า 2 ล้านวิว 
 จากปรากฏการณ์ของยอดวิวเพลง “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” ท าให้เห็น
ว่า เนื้อของเพลงสมัยก่อน และเนื้อหาของเพลงปัจจุบันนั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดไม่ว่าจะเป็นความหมายที่สื่อออกมาทางเนื้อเพลง และการใช้ค า ซึ่งเพลง
สมัยก่อนนั้นจะบรรยายให้ผู้ฟังได้จินตนาการภาพถึงบรรยากาศในทุ่งนา ยามเช้า 
ชายหนุ่มเปรียบหญิงสาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวนา ส่วน
เนื้อเพลงในปัจจุบันมีเนื้อเพลงที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนเนื้อเพลงจะบ่งบอก
อารมณ์ของเพลงให้ได้เข้าใจง่ายและไม่มีความซับซ้อนอย่างเพลงสมัยก่อน 
นอกจากจะมีการแต่งเพลงที่ใช้ส านวนแตกต่างกันระหว่างสมัยก่อนกับปัจจุบันแล้ว
นั้นยังมีความแตกต่างอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็น ชนิดของบทประพันธ์ในการแต่งเพลงที่
แตกต่างกันไป เช่นในสมัยก่อนนั้นจะใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ท่ีมีสัมผัส 
ระหว่างวรรค ครบถ้วนแต่ในสมัยปัจจุบันอาจมีการผิดเพี้ยนในเรื่องของสัมผัสมาก
ขึ้นอาจเป็นเพราะว่าให้ความส าคัญกับอารมณ์เพลงที่ต้องการจะสื่อผ่านเนื้อเพลง
หรือกระแสนิยมของผู้ฟังในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนไปนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมาก
ขึน้ท าให้ผู้แต่งไม่ค านึงถึงความไพเราะของสัมผัสภายในเพลงก็เป็นได้ ซึ่งปัจจัยที่ท า
ให้เพลงมีเนื้อหาเปลี่ยนไป เนื่องจากมีสิ่งของอ านวยความสะดวกรายล้อมอยู่
รอบตัว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่านิยมตะวันตกท่ีเข้าสู่สังคมไทย รวมไปถึงกระแสเพลง
เกาหลี ค่านิยมการแต่งกายตามแบบเด็กญี่ปุ่น ซึ่งหลายๆ ช่องทางการสื่อสารเปิด
กว้างมากขึ้น อีกทั้งภาษาแปลกๆ ที่สื่อความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม เช่นค าว่า 
“ชิมิ” ในเพลง ชิมิชิมิ ของวงบลูเบอร์รี่ หรือท่วงท านองที่ถูกดัดแปลงในเข้ากับวิถี
การฟังของคนในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยนจังหวะ ท านอง หรือรูปแบบ
การผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้าไปให้สอดคล้องกับผู้ฟังในปัจจุบัน เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ความหลากหลายในด้านเนื้อหาและท่วงท านองแบบเก่า
ก่อนท่ีปรากฏอยู่ในเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่อดีต 
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 กำรส่งเสริมเพลงลูกทุ่ง15 
 ต่าย อรทัย รับรางวัลมาลัยทองค าได้มีการส่งเสริมเพลงลูกทุ่งด้วยการ
มอบรางวัลทางดนตรีอย่าง รางวัลมาลัยทอง ที่มอบเป็นขวัญก าลังใจให้คนท างาน
เพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพท้ังเบื้องหน้าเบื้องหลัง ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย 
สมาคมลูกทุ่ง เอฟ. เอ็ม. ส่วนทางคลื่นวิทยุลูกทุ่งมหานคร อสมท FM. 95 MHz 
ภายใต้การผลิตรายการของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีการจัดงานมอบรางวัลมหานครอวอร์ดส 
 ในปี 2532 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดงานกึ่ง
ศตวรรษลูกทุ่งไทย ครั้งแรก ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นช่วงที่วงการ
เพลงลูกทุ่งเริ่มซบเซา ซึ่งปรากฏว่ามีบรรดานักฟังเพลงลูกทุ่งมาชมกันมากเป็น
ประวัติการณ์จนต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย และในปีถัดๆ ไป ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้สนับสนุน
เพลงลูกทุ่งไทยมาโดยตลอด และได้จัด งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2 ในปี 
พ.ศ. 2533 ซึ่งในปีน้ี เพลงส้มต า ถือเป็นเพลงเกียรติยศที่นักร้องลูกทุ่งน ามาขับขาน
ในโอกาสการจัดงาน กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2 เพลงลูกทุ่งที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์และได้อัญเชิญมาขับ
ร้องด้วยการบันทึกเสียงโดยพุ่มพวง ดวงจันทร์ และถูกอัญเชิญขับร้องใหม่โดยสุนารี 
ราชสีมา ในงานนี้ด้วย และในปี พ.ศ. 2534 ได้จัดโครงการจัดท าโครงการส่งเสริม
เพลงลูกทุ่งไทยด้วยการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จัดให้มีการประกาศผลงานเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย และในวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2542 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ในขณะนั้น ได้จัดงาน 60 ปีเล่าขานต านานลูกทุ่งไทยขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

                                                           
15 วิกิพีเดีย สารานุกรม. (2562). เพลงลูกทุ่ง. สืบค้นจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/เพลงลูกทุ่ง. เข้าถึงข้อมูล 1 ตุลาคม 2562. 
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 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยังได้มอบรางวัลศิลปิน
แห่งชาติในสาขาต่างๆ โดยในหมวดหมู่ศิลปะการแสดงที่มอบให้กับการดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน ซึ่งรวมถึงในหมวดหมู่ย่อยดนตรีไทย ได้รวมเพลงลูกทุ่ง ผู้ที่ได้รับ
รางวัลได้แก่ นาวาตรีพยงค์ มุกดา (เพลงไทยสากล-เพลงลูกทุ่ง ประพันธ์) (2534), 
นางผ่องศรี วรนุช (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง) (2535), นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมือง
สิงห์) (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง ประพันธ์) (2538),นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชร
สุพรรณ) (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง ประพันธ์) (2540),นายชัยชนะ บุญนะโชติ (เพลง
ลูกทุ่ง-ขับร้อง) (2541), นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) (เพลงลูกทุ่ง-ขับร้อง) 
(2542), นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) (เพลงลูกทุ่ง-ประพันธ์) (2542), นาย
วิเชียร ค าเจริญ (ลพ บุรีรัตน์) (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) (2548), นายประยงค์ ช่ืนเย็น 
(ดนตรีไทยลูกทุ่ง-เรียบเรียงเสียงประสาน) (2552) นายสมส่วน พรหมสว่าง (เพลิน 
พรหมแดน) (ดนตรีลูกทุ่ง) (2555) 
  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
 การอธิบายว่าเพราะเหตุใดประซากรเหล่านี้จึงมีความต้องการนั้นเรา
สามารถอธิบายไดด้้วย ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจคือแรงขับให้มนุษย์
เราแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ตามที่แรงจูงใจนั้นเป็นตัวก าหนด ความต้องการ
แสดงออกนั้นเป็นรูปแบบของพฤติกรรมอย่างหนึ่ง พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่าง
ต้องมีสาเหตุ มีที่มามีที่ไปบุคคลจะไม่กระท าสิ่งใดๆ แบบไร้สติ ไร้ความนึกคิด แต่
การกระท าของบุคคลมีเหตุผลแห่งการกระท าโดยทั้งสิ้น หรือกล่าวได้ว่าทุกสิ่งที่ 
คนเราท านั้นต้องผ่านกระบวนการทางความคิดเสียก่อนจึงจะกระท าออกมา และ
การกระท าต่างๆ เหล่านี้ โดยพื้นฐานมักจะเป็นการกระท าเพื่อตอบสนองถึงความ
ต้องการของตนเอง โดยมีผู้นิยามการจูงใจไว้ว่า 
 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรม ในการกระท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่ง
แสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทั้งการ
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เพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามความ
ต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด16 
 ทฤษฎีกำรจูงใจของ Maslow 
 มาสโลว์ (Abraham Maslow อ้างถึงใน พิไสวรรณ ประกอบผล)17 ซึ่ง
เป็นผู้น าที่ส าคัญคนหนึ่งของนักจิตวิทยาแนวมนุษย์ ได้จ าแนกแรงจูงใจของคนเรา 
โดยมีการจัดล าดับ ขั้นของแรงจูงใจจากความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพ (Basic 
bioiogical needs) ซึ่งมีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่ซับซ้อน
มากกว่า แรงจูงใจประเภทหลังนี้จะมีความส าคัญก็ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐาน
ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว โดย  มาสโลว์ได้จัดล าดับขั้นของความ
ต้องการ ไว้ดังน้ี 
 1. ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physioiogical needs) : ความหิว 
ความกระหาย 
 2.  ความต้องการทางความปลอดภัย (Sefty needs) : การรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ปราศจากอันตราย 
 3. ความต้องการทางความเป็นเจ้าของและความรัก (Beiongingness 
and love need) : การผูกพันกับคนอ่ืนการได้รับการยอมรับและการเป็นเจ้าของ 
 4. ความต้องการทางการยกย่อง (Esteem needs) : การบรรลุผล
ส าเร็จ การมีความสามารถ การได้รับการยอมรับ และการรู้จักจากคนอ่ืน 
 5. ความต้องการทางการรู้ (Cognitive needs) : การรู้ การเข้าใจและ
การส ารวจ 
 6. ความต้องการทางสุนทรียภาพ (Aesthetic needs) : สมมาตร 
ความมีระเบียบ และความงาม 

                                                           
16 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับสมบูรณ์

กรุงเทพฯนคร : พัฒนาศึกษา. 136-137. 
17 พิไลวรรณ  ประกอบผล. (2534). หลักการตลาด : Publisher.

กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง. 101. 
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 7. ความต้องการทางความจริ งแท้แห่งตน (Self-Actualization 
needs) : การพบความส าเร็จแห่งตนและการเข้าใจศักยภาพของตน  
 มีความเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดความต้องการในระดับต่ าจะต้องได้รับการ
ตอบสนองจน เกิดความพอใจเสียก่อนความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นมา จึงสามารถ
กลายเป็นแหล่งก าเนิดส าคัญของการจูงใจได้ 
 ทฤษฎีกำรจูงใจของ Herzberg 
 Frederick Herzberg (ยงยุทธ  เกษสาคร)18 ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจใน
การท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ซื่อทฤษฎีของ 
Herzberg มีซื่อ เรียกแตกต่างกันออกไป คือ “Motivation - maintenance 
theory” หรือ “Duai factor theory” หรือ “Motivation - hygiene theory”  
 ในการเริ่มต้นด้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการสัมภาษณ์
นักวิศวกร และนักบัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้าเพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับ
งานเพื่อท่ีจะให้มีหนทาง เพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในการท างาน และเพื่อประโยชน์ทั่วไป ส าหรับทุกๆ คน ก็คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อิทธิพลต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวัญ และก าลงัใจท่ีจะส่งผลให้ทุกคนมี
ความสุขกายสบายใจ และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ค าตอบจาก
ข้อความที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่าปัจจัยหลายๆ อย่างที่แตกต่างกัน มีส่วน
สัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกที่ดีและที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถ
แยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีและมีผล
เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ท าก็คือ ความส าเร็จ (Achievement) การ
ยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่
ท าอยู่ คือ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน กับเพื่อนร่วมงานกับ
ลูกน้อง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร ความมั่นคง
ในงาน สภาพการท างาน เงือนเดือน และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพ
ของงาน Herzberg ให้ซื่อปัจจัยกลุ่มหลังนี้ว่า “ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา

                                                           
18 ยงยุทธ เกษสาคร. (2547). สภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม. พิมพ์

ครั้งท่ี 6. นนทบุรี : ปัณณรัชต์. 15. 
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จิตใจ” (Hygiene or Maintenance factors) เหตุผลที่เรียกช่ือเช่นนี ้เพราะปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีผลในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจัย
เหล่านี้จะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้องกันมิให้แรงจูงใจเกิดขึ้นมาได้ การ
ต้องสนใจติดตามดู ปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อการรักษาจิตใจนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็น 
แต่ปัจจัยกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวย่อม ไม่เป็นการเพียงพอ ส าหรับที่จะให้เป็นเง่ือนไข
ส าหรับการสร้างแรงจูงใจ 
 ส าหรับปัจจัยกลุ่มแรกนั้นเรียกว่า “ปัจจัยที่ใช้จูงใจ” (Motivators) 
ปัจจัยกลุ่มนี้ ส่วนมากจะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานท่ีท า Herzberg ย้ าว่าปัจจัยกลุ่มนี้
จะต้องถูกยกขึ้นมาใช้เพื่อส าหรับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดมีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
มิได้บอกให้ทราบว่า ปัจจัยที่ใช้บ ารุงจิตใจน้ันจะละทิ้งไปเลยได้หรือไม่ แต่ก็ได้ย้ าให้
ตระหนักว่าปัจจัยที่ใช้บ ารุงจิตใจยังคงต้องรักษาเอาไว้ เพราะถ้าไม่เซ่นนั้นจะท า
ให้ผลของการมุ่งเร่งเสริมปัจจัยที่ใช้จูงใจล้มเหลวลงได้ 
 โดยสรุป Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก
แต่คนและจะมิใช่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโดยตรง และปัจจัยที่ใช้ในการบ ารุงจิตใจนั้น
อย่างดีที่สุดก็คือ จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้าง
ความพึ่งพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูง ใจที่ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดี จึง
จ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัยที่ใช้บ ารุงจิตใจ 
(สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท า) ทั้งสองอย่างพร้อม กันจะ
เห็นได้ว่าทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและคล้ายกับ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เป็นอันมาก ซึ่งในทางปฏิบัติจากการพิสูจน์ยืนยันว่า  
ทฤษฎีทั้งสอง เป็นความจริงและใช้ได้กับกลุ่มอาชีพที่มีฐานะต าแหน่งสูง เช่น 
วิศวกรหรือนักบัญชี  ดังที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม กรณีการน าไปใช้กับพนักงาน
ระดับต่ าลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของพนักงานประจ าวัน ผลปรากฏ
ว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวทีเดียวนัก และให้ผลผลิตเพี้ยนไปได้เสมอ 
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 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สัญญา ชีวะประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่องพุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของ
เพลงลูกทุ่ง19 ผลการศึกษาพบว่า บทเพลงและภาพลักษณ์ของพุ่มพวง ดวงจันทร์
ไม่ได้เป็นเพียงจุดเปลี่ยนของเพลงลูกทุ่งเท่านั้น แต่ความส าเร็จของเธอยังเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดซ้ าอีกด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์โด่งดังกลายเป็น “ราชินีลูกทุ่ง”
ระหว่างครึ่งหลังของทศวรรษที่ 2520 ถึงต้นทศวรรษที่ 2530 เพลงของพุ่มพวง 
ดวงจันทร์ที่มักจะแต่งโดยลพบุรีรัตน์ สร้างภาพลักษณ์และน าเรื่องราวใหม่มาสู่
วงการเพลงลูกทุ่งเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย หลายเพลงของ
พุ่มพวงเสนอเรื่องราวจากมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในยุคก่อน 
บางเพลงเหมือนเสียงของหญิงสาวที่จากบ้านในชนบทเข้าไปท างานในเมืองกรุงซึ่ง
เป็นตัวละครที่พบบ่อยในเพลงลูกทุ่ง แต่มักจะถูกมองจากมุมมองของชายคนรักที่
รอคอยให้หญิงสาวกลับมา เพลงกลุ่มที่ดังที่สุดของพุ่มพวงมักจะเป็นเพลงสนุกๆ 
เป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดกับผู้ชายในลักษณะยั่วเย้า เป็นผู้ช้ีน า บางเพลงพูดถึงเรื่อง
เพศด้วยอารมณ์ขันเนื้อหาที่กล้าและล้ าหน้าสังคม รวมทั้งการเรียบเรียงดนตรีที่
ทันสมัยท าให้ภาพลักษณ์ของเพลงในกลุ่มนี้กลายเป็นภาพลักษณ์ส าคัญที่มีผู้จดจ า
พุ่มพวง ดวงจันทร์อาจจะเป็นครั้งเดียวท่ีเพลงลูกทุ่งดูทันสมัยกว่าเพลงของเมือง 
 ลักษณา  สุขสุวรรณ20 ได้สรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่ง ผลการศึกษาพบว่า เพลงไทยได้คลี่คลายออกเป็นเพลงประเภทต่างๆ ด้วย
เหตุผลทางวัฒนธรรมซึ่งเพลงไทยแยกประเภทเป็นเพลงพื้นเมือง เป็นเพลงที่ใช้
ประกอบการละเล่นในเวลาท างานอาชีพ หรือยามว่างของชาวไทยมาก่อน เพลง
ไทยเดิม เป็นเพลงที่ยอมรับกันว่าไพเราะเต็มไปด้วยศิลปะในการบรรเลงและขับรอ้ง 

                                                           
19 สัญญา ชีวะประเสริฐ. (2560). พุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของ

เพลงลูกทุ่ง. วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2560). 

20 ลักษณา สุขสุวรรณ. (2521). วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง. ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : ประกาศว่าด้วยมหาวิทยาลัย
ศรีนครนทรวิโรฒ. 302 – 303. 
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ซึ่งเนื้อร้องมักจะตัดตอนมาจากวรรณคดีและบทละครต่างๆ เป็นส่วนใหญ่เพลงไทย
สากล เกิดขึ้นเพราะรับเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงเพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงที่
แตกออกไปจากเพลงไทยสากล เรื่องลักษณะการร้องของนักร้องที่ผิดไปจากการ
ร้องเพลงไทยสากลเพลงเพื่อชีวิต เป็นเพลงที่พยายามจดจ าเอาลักษณะความเป็น
พื้นบ้านมาแสดงออกโดยใช้เนื้อร้องของเพลงกล่าวถึงการต่อสู้และอุดมการณ์ทาง
การเมือง 
 1. เพลงลูกทุ่งมีก าเนิดขึ้นมาเพราะการแสวงหาความอบอุ่นใจของชาว
ชนบทที่เข้าประกอบอาชีพในเมืองหลวงเพื่อให้คลายความคิดถึงบ้านจึงมีลักษณะ
ต่างๆ ท่ีแสดงความเป็นชนบท เช่น การขับร้อง เนื้อร้อง เครื่องดนตรีบางช้ินท่ีน ามา
ประกอบ แต่ยังมิได้แบ่งแยกเป็นกลุ่มของตนเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้านและเพลงอื่นๆ เช่น เพลงตะวันตก 
เพลงของประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้จากท านอง เนื้อร้องและลักษณะเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
แต่เพลงลูกทุ่งมีลักษณะเฉพาะตัวบางประการที่น่าสนใจ เช่น การสร้างเนื้อร้องใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ขันการแทรกบทเจรจาและเสียงหัวเราะแต่งเนื้อ
เรื่องที่ทันเหตุการณ์เป็นต้น 
 2. สาระของเพลงลูกทุ่งมีครบทุกประเภท คือ กล่าวถึงความรักทั้งที่
เป็นความรักส่วนรวม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรักส่วนตัวคือ 
ความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก ความรักระหว่างหนุ่มสาว ซึ่งก่อให้เกิดความสุขและ
ทุกข์ การสอนจริยธรรมอย่างน่าสนใจ การกล่าวถึงชีวิตชนบทในแง่มุมต่างๆ ปัญหา
สังคม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ เศรษฐกิจ การแบ่งชนช้ัน เป็นต้น การบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์บางตอน 
ตลอดจนอารมณ์ขัน เพลงลูกทุ่งนับว่าเป็นวรรณกรรมที่ท าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ดี 
 3. การใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีลักษณะต่างๆ กันคือ การใช้ค า มีการใช้
ค าง่ายๆ สะใจ เลียนเสียงธรรมชาติและค าอุทาน การซ้ าค า การเล่นค า การใช้ค า
ขยายแปลกๆ การใช้ค าไพเราะ ทั้งที่ไพเราะด้วยฉันทลักษณ์และการเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมอารมณ์เพลง การใช้ค าที่มีนัยประวัติ ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ 
ในอุปลักษณ์บุคคลอธิษฐาน ค าพังเพยและสุภาษิต ค าแสลง ซึ่งการใช้ภาษาไทยใน
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เพลงลูกทุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เพลงลูกทุ่งแพร่หลาย เพราะการใช้ภาษาที่มีทั้ง
ตรงไปตรงมาและตีความ ส่วนมากก็ใช้ภาษาง่ายๆ ท าให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกับ
ความหมายที่ผู้ประพันธ์ต้องการ 
 4. สังคมกับเพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น เพราะเพลง
ลูกทุ่งได้รับอิทธิพลจากสังคมในฐานะผู้ประพันธ์เพลงเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม จึง
ต้องมีปฏิกิริยาต่อสังคมกลุ่มนั้นๆ และในขณะเดียวกันเพลงลูกทุ่งก็ช่วยแพร่ค่านิยม
ต่างๆ ไปสู่คนในสังคมอย่างกว้างขวางรวดเร็ว 
 5. เพลงลูกทุ่งที่ถูกรสนิยมของผู้ฟัง คือ เพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับความ
รักเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมและอารมณ์ขัน ส่วนท านองต้องง่ายๆ เหมาะแก่การจ า
ไปขับร้องต่อ มักนิยมท านองเพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนบ้านมาดัดแปลง 
 สมยศ สิงห์ค า21 ให้ความเห็นไว้ว่า เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่สะท้อน
วิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง 
และลีลาการร้อง การบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ แนวท านองของ
เพลงมีความเรียบง่ายเคลื่อนไหวซ้ าไปซ้ ามาคล้ายวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวชนบท 
 มาลินี  ไชยช านาญ22 ได้วิเคราะห์เรื่อง “วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ ชลธี  
ธารทอง”เพื่อศึกษาด้านศิลปะการประพันธ์ สภาพสังคมวัฒนธรรมและทัศนะของ
ผู้ประพันธ์ผลการศึกษาพบว่า ด้านศิลปะการประพันธ์ประเภทกลอนที่ใช้ค าไม่
แน่นอนมากที่สุด เขียนบทเพลงที่มีความยาว 4 ท่อนมากที่สุด ใช้สัมผัสในหลาย
แบบ นิยมใช้ค าและส านวนใหม่ๆ ด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้สะท้อนให้เห็น
ภาพความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของชาวไทยในสังคมชนบทและสังคมเมือง 

                                                           
21 สมยศ สิงห์ค า. (2539). จากกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยถึงลูกทุ่งดีเด่น

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย. ใน พยงค์ มุกดา (บรรณาธิการ), ลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย. (หน้า 207). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว. 207. 

22 มาลินี ไชยชานาญ. (2535). วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของชลธี 
ธารทอง. ปริญญานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา : ประกาศว่าด้วย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 
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นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นทรรศนะของชลธี  ธารทองที่มีต่อสภาพสังคมอย่าง
กว้างขวาง 
 วินิจ  ค าแหง ได้ศึกษาและวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งคาวบอย ในชุดลูกทุ่งเสียง
ทองจ านวน 12 เพลง ซึ่งขับร้องโดยเพชร พนมรุ้ง ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 
ค าร้องส่วนใหญ่ประพันธ์ขึ้นอยู่ในรูปแบบกลอนเพลง และกลอนสุภาพหรือกลอน
แปดเนื้อหาของบทเพลงทุกเพลง จึงมุ่งเน้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นเพลง
ลูกทุ่งแบบผสมระหว่างลูกทุ่งไทยและลูกทุ่งตะวันตก คือ ค าร้องเป็นภาษาไทยจะมี
ลักษณะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในชนบทของไทยซึ่ งเกี่ยวกับธรรมชาติ ความรัก 
ความสนุกสนาน และคติสอนใจ วิธีการโห่ ได้ใช้ค าต่างๆ ตามอย่างเพลงโห่ของชาติ
ตะวันตก โห่น ามาดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับบทเพลงไทยๆ ที่ประพันธ์ข้ึนมาใหม่ และ
เสียงที่ใช้ในการโห่เป็นเสียงธรรมดาผสมกับเสียงนาสิกในบางค า โดยใช้คู่เสียง
ประเภท คู่ 6 คู่ 4 คู่ 8 เป็นหลักรูปแบบของเพลง (From)เป็นรูปแบบไบนารี่ฟอร์ม 
6 เพลง และจัดอยู่ในรูปแบบเทอร์นารี่ฟอร์ม 6 เพลง ในแต่ละเพลงส่วนใหญ่จะมี
การซ้ าท่อน A และบางเพลงจะไม่มีการซ้ าใดๆ รูปแบบในแต่ละท่อนเพลงจะมี
วิธีการในการปรับปรุงแต่งท านองไม่ซ้ ากันในแต่ละเพลง และจุดเด่นของการปรุง
แต่งท านอง ได้แก่ การอิมโพรไวเซซั่น การผลัดกันบรรเลงเดี่ยว การสอดประสาน
หยอกล้อกัน การบรรเลงเดี่ยวส าหรับโห่ นอกจากนั้นในบทเพลงบางเพลงยังได้ใช้
จังหวะที่นิยมใช้ในดนตรีประเภทลูกทุ่งคาวบอยของตะวันตกมาประกอบ23 
 บุบผา  เมฆศรทองค า24 ได้วิเคราะห์ “การศึกษาบทบาทของเพลงลูกทุ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต : วิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ. 2532-
2535” เพื่อศึกษาเนื้อหาเพลงลูกทุ่งที่สะท้อนถึงลักษณะสังคมชนบทไทย 

                                                           
23 วินิจ ค าแหง. (2542). วิเคราะห์เพลงลูกทุ่งคาวบอยในชุดลูกทุ่งเสียง

ทอง ขับร้องโดย เพชร พนมรุ้ง. การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (มานุษยดุริยางค
วิทยา). กรุงเทพฯ : ประกาศว่าด้วยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ. 

24 บุปผา เมฆศรทองค า. (2534). ศึกษาบทบาทเพลงไทยลูกทุ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต : วิเคราะห์เนื้อหาเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ. 2532- 2533. ว.ม. 
(สื่อสารมวลชน). กรุงเทพฯ : ประกาศว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยม ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมไทยชนบทไทย และค่านิยมของคนไทยในสังคม
ชนบทได้หลายด้าน ส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทนั้นสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พอสมควร 
 ทัศน์วศิน ธูสรานนท์25 ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการในการสื่อสารของเพลง
ลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อศึกษาพัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่องตาม
ค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ที่สองเพื่อศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการเล่าเรื่องของเพลง
ลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ที่สามเพื่อศึกษาประเด็นค่านิยมของ
สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันที่เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 2500 – 
2558 ซึ่งข้อมูลค่านิยมทางสังคมมักเป็นผลสะท้อนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละยุคสมัยซึ่งจะสอดคล้องกับความหมายและการเล่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งใน
ช่วงเวลานั้น โดยผลงานเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่จะน าเสนอข้อความที่มีนัยยะ ต้อง
อาศัยการตีความ และจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพมาประกอบในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค าสัมภาษณ์ของศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง, เอกสารหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพเป็นหลัก คือ 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ผ่านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผู้ประพันธ์เพลง, ผู้บริหารค่ายเพลง และนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ โดยใช้
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ และใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริม คือการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ ร่วมกับ
การวิเคราะห์เนื้อหาของเพลง (Content Analysis) โดยแบ่งผลงานเพลงและ
บริบทออกเป็นช่วงเวลา 4 ยุคสมัย เพื่อเช่ือมโยงประเด็นความคิดและค่านิยมเข้า
กับสถานการณ์ของสังคมไทยในยุคสมัยดังกล่าว งานวิจัยพบว่าพัฒนาการในการ

                                                           
25 ทัศน์วศิน ธูสรานนท์. (2560). พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่ง

ผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน. “วารสารนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2560). 1. 
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สื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของประวัติศาสตร์สังคม, การเมือง, 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย สืบเนื่องจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
กลุ่มตัวอย่าง และจากการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ ที่มาใช้ร่วมกันในการ
วิเคราะห์สาระของบทเพลงในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ คือ พ.ศ.2500 – 2558 เพื่อให้มี
ความครอบคลุมทั้งในส่วนของจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของพัฒนาการเพลงลูกทุ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญตามประวัติศาสตร์ จากการศึกษาได้ด าเนินการแบ่งเป็น 4 
ช่วงยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่งระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2515, 2516 – 
2540, 2541 – 2550 และ 2551 – 2558 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ 
 2. จัดท าร่างรายละเอียดโครงการ 
 3. ขออนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
 1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 2. รับสมัครนักเรียนร่วมประกวด 
 3. จัดกิจกรรมการประกวดและประกาศผลรางวัลต่างๆ 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
 1. สร้างเครื่องมือการประเมินผล 
 2. ประเมินผล 
 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) 
 1. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง (ดาวราชพฤกษ์) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
ตำรำงที ่1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 7 35.00 
 หญิง 13 65.00 
 รวม 20 100.00 
อาชีพ คร ู 5 25.00 
 นักเรียน 12 60.00 
 ผู้มาร่วมงาน 3 15.00 
 รวม 20 100.00 
พฤติกรรมการร้องเพลง ชอบร้องเพลง 20 100.00 
 ไม่ชอบร้องเพลง - 0.00 
 ไม่แน่ใจ - 0.00 
 รวม 20 100.00 
พฤติกรรมการฟังเพลง ชอบฟังเพลง 20 100.00 
 ไม่ชอบฟังเพลง - 0.00 
 ไม่แน่ใจ - 0.00 
 รวม 20 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 65.00 มากกว่า เพศชาย ท่ีมีจ านวนร้อยละ 35.00 ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือครู ร้อยละ 25.00 และผู้มาร่วมงาน ร้อยละ 
15.00 ในขณะที่พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 มีพฤติกรรม
ชอบการร้องเพลงและฟังเพลง 
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ตำรำงที ่2 แสดงความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 
X̅ S.D. แปลผล 

1. บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์การสง่เสริม
ความสามารถท่ีเป็นเลิศของนักเรยีน 

4.53 4.04 มากที่สุด 

2. เป็นแนวทางการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

4.58 4.09 มากที่สุด 

3. นักเรียนท่ีเข้าประกวดแสดงความสามารถใน
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอยู่ในระดับใด 

4.21 3.74 มาก 

4. สถานท่ีในการจัดโครงการเหมาะสมระดบัใด 4.26 3.80 มาก 
5. ช่วงเวลาของการด าเนินโครงการเหมาะสม

ระดับใด 
4.11 3.63 มาก 

6. คุณภาพของระบบเครื่องเสียงเหมาะสม
ระดับใด 

4.11 3.64 มาก 

7. การจัดล าดับขั้นตอนพิธีในการประกวด
เหมาะสมระดับ 

4.16 3.68 มาก 

8. ท่านช่ืนชอบบรรยากาศการประกวดระดบัใด 4.21 3.71 มาก 
9. กิจกรรมนี้ควรสืบสานต่อในปตี่อไป 4.37 3.91 มาก 
10. ท่านเห็นว่าผู้เข้าประกวดควรได้รบัดูแลและ

พัฒนาให้มากขึ้น 
4.26 3.78 มาก 

11. โครงการนีส้ามารถเป็นอาชีพหรืออาชีพเสริม
ในอนาคต 

4.21 3.74 มาก 

12. โรงเรียนควรจดัการเรียนเสรมิการร้องเพลง
ให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาดียิ่งข้ึน 

4.53 4.03 มากที่สุด 

สรุป 4.29 3.82 มำก 
 

 จากตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดย
เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
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โครงการ ประเด็นที่ 2. เป็นแนวทางการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58) รองลงมาคือประเด็นที่ 1. บ่ง
บอกความเป็นเอกลักษณ์การส่งเสริมความสามารถที่เป็นเลิศของนักเรียน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.53) และประเด็นที่ 12. โรงเรียนควรจัดการเรียนเสริมการ
ร้องเพลงให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) 
ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือประเด็นที่ 5. 
ช่วงเวลาของการด าเนินโครงการเหมาะสมระดับใด และ 6. คุณภาพของระบบ
เครื่องเสียงเหมาะสมระดับใด โดยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง (ดาวราชพฤกษ์) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ สามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 

สรุป 
 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ประเด็นเรื่องเป็นแนว
ทางการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือประเด็นเรื่องที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์การส่งเสริม
ความสามารถที่เป็นเลิศของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นเรื่อง
โรงเรียนควรจัดการเรียนเสริมการร้องเพลงให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาดียิ่งขึ้น อยู่
ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ประเด็นเรื่องช่วงเวลาของการด าเนินโครงการเหมาะสมระดับใด และประเด็นเรื่อง
คุณภาพของระบบเครื่องเสียงเหมาะสมระดับใด โดยอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรำยผล 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลมากจาก โรงเรียนได้มีการวางแผนการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด26 ที่กล่าว
ว่าการจะท าการงานหรือกิจการใดๆ ก็ตาม ถ้าท าอย่างมีระบบก็จะช่วยให้ท าได้

                                                           
26 บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 5-9. 
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อย่างสะดวก ท าได้ส าเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัว
ป้อน 2. กระบวนการ 3. ผลลัพธ์ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนั้นจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการด าเนินการใน
แต่ละขั้นตอน และเพื่อให้ขั้นตอนเหล่านั้นบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์กรที่ก าหนดไว้ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เช่ือมโยงกัน
ตั้งแต่กระบวนการแรกคือ 1) การคัดเลือกศิลปิน 2) การทดสอบก่อนเรียน 3) การ
วางแผนการสอน 4) เนื้อหาที่ใช้ในการสอน 5) การสร้างความพร้อมในการเรียน 6) 
เทคนิควิธีในการสอน และ 7) การวัดและการประเมินผล ในกระบวนการทั้งหมด 
พบว่ากระบวนการที่ประกอบไปด้วย ผู้เรียน, ผู้สอน, หลักสูตร, การจัดการเรียน
การสอน, และสิ่งอานวยความสะดวกนั้น ล้วนเป็นสิ่งส าคัญและเช่ือมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้บริหารและครูผู้สอนจะมีหน้าที่ประเมินผลและตรวจสอบใน
ขั้นตอนต่าง ๆ และนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ตั้ง
ไว้ ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันและเป็นไปตามรูปแบบของวงจร PDCA ซึ่ง
ประกอบไปด้วย P = Plan หมายถึง การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ D=Do 
หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน C = Check หมายถึง การตรวจสอบ A 
=Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน และเพื่อให้ข้ันตอนเหล่านั้น
บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ เดรเออร์ (Dreher, 2001, p.123-124) ซึ่งได้กล่าวว่า การประเมินผล
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหรือไม่ การประเมินผลสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น 
การตอบแบบสอบถาม การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การสังเกต
พฤติกรรม การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
ต้องการจะทราบถึงความสามารถและการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลง หลังจาก
ที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขภายหลัง27 

                                                           
27 ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง. (2559).การศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการร้อง

เพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย์อลงกรณ์ ในพระ
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 นอกจากนี้การด าเนินโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ดาวราช
พฤกษ์) ยังค้นพบประเด็นที่สามารถใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์การส่งเสริมความสามารถที่เป็น
เลิศของนักเรียน ทีโ่รงเรียนควรจัดการเรียนเสริมการร้องเพลงให้กับนักเรียนเพื่อให้
พัฒนาดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามสภาพ
จริงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ได้มีโอกาสค้นพบความสามารถของตน 
ซึง่ถือว่าได้รับประสบการณ์ตรง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความสามารถพิเศษของ

นักเรียนในด้านอื่นๆ 
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รางวัลขวัญใจประชาชน การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ดาวราชพฤกษ์)  

ประจ าปี 2562 


