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บทที่ 5 
 

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
  บทรองเลนในอําภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคคือ เพื่อรวบรวม
บทรองเลนสําหรับเด็กในอําภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนลายลักษณอักษร เพื่อ
วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ และสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยาง 2 วิธี คือ สุมตัวอยางโดยใช
วิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุมผูรู/ผูเช่ียวชาญ และ กลุมผูปฏิบัติท่ีมีความรู ความทรงจําเกี่ยวกับบทรอง
เลนสําหรับเด็ก ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ สุมตัวอยางโดยใชวธีิ
บังเอิญ จากกลุมบุคคลท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บจาก 
กลุมผูรูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน กลุมผูปฏิบัติจํานวน 10 คน และกลุมบุคคลท่ัวไป จํานวน 21 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแกแบบสัมภาษณผูรู ผูเช่ียวชาญ แบบสัมภาษณผูปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ
บุคคลทั่วไป ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแตเดือน กันยายน 2556 ถึง กุมภาพันธ 
2557                    
 ผลการวิจัยไดสอดคลองกับหลักทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี โดยมีแนวคิดวา ระบบสังคม
ตางๆ ประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางทางสังคมคือแบบแผนท่ีอยูไดนานโดย
ประชากรมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โครงสรางจะไดมาจาก 
การกระทําระหวางกันทางสังคมจากบรรทัดฐานและกฎเกณฑตาง ๆ ของพฤติกรรม ทฤษฎีนี้จะเนน
การกระทําความเขาใจกับการคงอยูและการสืบเนื่องของโครงสรางและเสถียรภาพทางสังคม ซ่ึงตัว
บงช้ีท่ีสําคัญไดจากขอมูลทางชาติพันธวรรณาของแตละสังคม ท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธระหวาง
คนท่ีผูกพันกันทางสังคม หรือมีความขัดแยงระหวางกันแตก็ยอมรับในความขัดแยงนั้นและมี 
การจัดการตอความขัดแยงอยางเปนทางการ ความสัมพันธดังกลาวจะชวยลดโอกาสที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงและทําใหสังคมท้ังหมดอยูตอไปได จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาทฤษฎีโครงสราง
หนาท่ีนิยมสามารถนํามาอธิบายความมั่นคงทางสังคมของกลุมชาติพันธท่ีไมซับซอน การคิดคน
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องคความรูและวิธีการหรือท่ีเรียนกันท่ัวไปวา ภูมิปญญาพ้ืนบานดานตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทาง
สังคมของกลุมคนใหสามารถคงรูปอยูได และถายทอดสืบตอกันมาในลักษณะยั่งยืน เชน บทรอง
เลนสําหรับเด็ก บรรพบุรุษ ปูยาตายาย พอแม ลุงปานาอา และญาติพี่นอง มีบทบาทหนาท่ีถายทอด
ส่ิงเหลานี้ใหแกลูกหลานสืบตอไป            
 สอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม ทฤษฎีนี้จะเนนถึงกระบวนการทาง
ประวัติศาสตรท่ีใชอธิบายการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เนนวา “การแพรกระจายทางวัฒนธรรม
เปนกระบวนการท่ีมีลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมหนึ่ง แพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรมหน่ึงโดย
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม” นอกจากนั้นยังเปนผูสนับสนุนใหเกิดแนวคิดท่ีเช่ือวา
วัฒนธรรมสามารถวัดไดโดยนําวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันมาเปรียบเทียบกัน และพิจารณาคณุลักษณะ
ท่ีสูงกวาหรือดอยกวาของแตละวัฒนธรรมแตยังคงเช่ือวาวัฒนธรรมนั้นไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีกวา
หรือเลวกวากัน ราลฟ ลินตัน กลาววา การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดจากการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมโดยเกิดจากการติดตอส่ือสารกันระหวางสังคมที่ตางวัฒนธรรมรวมกันและตาง
แพรกระจายวัฒนธรรมไปสูกันและกัน เม่ือเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรมข้ึนแลว สังคมท่ีเจริญ
กวาอาจรับวัฒนธรรมบางอยางของสังคมที่ดอยกวาก็ได และในทํานองเดียวกันสังคมท่ีดอยกวา
อาจจะไมรับวัฒนธรรมของสังคมท่ีเจริญกวาก็ได การเปล่ียนแปลงทางาสังคมสวนใหญนั้น เกิดจาก
การแพรกระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากกวาเกิดการประดิษฐคิดคนใหมข้ึนเองใน
สังคม ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับการสงเสริมการแพรกระจายบทรองเลนสําหรับเด็กจากระดับหมูบานสูชุมชน สูระดับภาค 
ระดับประเทศ และกาวสูระดับตางประเทศ          
 สอดคลองกับทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ซ่ึงสุนทรียศาสตรเปนปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวาดวย
ความงามและส่ิงท่ีงามท้ังในงานศิลปะ ท้ังในธรรมชาติ จากความหมายโดยรวมลวนเกี่ยวของกับ
คุณคาทางการรับรู เกี่ยวกับความงามและความไพเราะ ความรูสึกถึงคุณคาของส่ิงท่ีงามรวมถึงความ
ไพเราะของเสียง และความงดงามของทาทางการเคล่ือนไหว สุนทรียศาสตรเปนมาตรฐานเกี่ยวกับ
การรับรูความงาม เปนคุณคาอีกอยางหน่ึงท่ีแตกตางจากความดี คุณคาทางความงามเปนเร่ือง
เกี่ยวกับความคิดจากการสัมผัส เชน เม่ือเราเห็นภาพดวงอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา ระหวางขอบน้ํา
ทะเลยามเย็น เราจะมองเห็นความงาม ความงามจะทําใหเราเกิดความพอใจ ความยินดีหรือความสุข 
เม่ือเราสัมผัสกับส่ิงสวยงาม ทําใหเราสามารถแยกแยะวัตถุท่ีมีความงามวามีความโดดเดน หรือ
แตกตางจากวัตถุธรรมดาท่ัวไป ทําใหเราเขาใจวาอะไรทําใหเกิดความงดงาม เราอาจนําความเขาใจ
นั้นมาเปนหลักการสรางความงาม หรือสรางสรรคงานศิลปะข้ึนมา ส่ิงสวยงามที่มีคุณคามีความเปน
เอกลักษณของชาติ มีความงดงามทางดานวัฒนธรรมทางภาษาอีกประการหนึ่งท่ีเราจะลืมและละเลย
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มิได นั่นคือ บทรองเลนสําหรับเด็กซ่ึงทําใหเด็กเกิดความจรรโลงใจ เกิดเสียงหัวเราะ เกิดความสุข 
เพลิดเพลิน สนุกสนานในหมูเพื่อนฝูง ไดรองเลนวิ่งเลน ไดเคล่ือนไหวรางกายท่ีมีลีลางดงามและ
ถือเปนการออกกําลังกายไปในตัวดวย   
 ผลการวิจยัพบวา  มีการแบงรูปแบบตามวัตถุประสงคของการรองเปน 4 ประเภท ดังนี้ 1)
บทรองปลอบ, ขูเด็ก 2) บทรองลอเลียนเด็ก 3) บทรองเลน 4) บทรองประกอบการเลนของเด็ก  

 เนื้อหาของบทเพลงประเภทปลอบขูเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานการอบรมเล้ียงดูลูก ดาน
ครอบครัว ดานความเช่ือและศาสนา ดานชีวิตความเปนอยู ดานความสัมพันธกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม   
   เนื้อหาของบทเพลงประเภทรองลอเลียนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู                  
ดานวัฒนธรรมการแตงกาย ดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ดานสุขภาพอนามัย ดานความเช่ือและ
ศาสนา ดานชีวิตความเปนอยู อาหารการกิน ดานครอบครัวการอบรมเล้ียงดูลูก  
   เนื้อหาของบทเพลงประเภทรองเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู ดานการ
ดํารงชีวิตท่ีเรียบงาย ดานครอบครัวการอบรมเล้ียงดูลูก ดานการประกอบอาชีพ  ดานสภาพแวดลอม
และธรรมชาติ ดานวัฒนธรรมภาษา     
   เนื้อหาของบทเพลงประเภทประกอบการละเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความ
เปนอยู อาหารการกิน ดานสังคมครอบครัว ดานสภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก ดานความเช่ือและ
ศาสนา ดานการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ดานการอบรมเล้ียงดูลูก 
   กลวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบวา มีการใชลักษณะคําประพันธดังนี้ กลอน 3 สังขลิก กลอน 4 สังขลิก กลอนหัวเดียว กลอน
ส้ันๆ กานทดั้น คลายกาพยฉบัง คลายกลอน 4 ลํานํา กลอน 4 คลายกลอน 6 กลอนสังขลิก คลาย
กลอน 3 สังขลิก กาพยยานี 11   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
            บทรองเลนในอําภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา พบวา สังคมมีความเปล่ียนแปลงทําใหบท
รองเลนมีการเปล่ียนแปลงโดยการไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทตอ 
การดํารงชีวิต สงผลใหรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอ 
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะใหมโดยไดรับอิทธิพลจากส่ือตาง ๆ และบทเพลง
ตางถ่ินเขามาใชในชีวิตประจําวัน โดยพบวา เนื้อหาของบทเพลงรองเลนนิยมรองเพลงสมัยใหมมาก
ข้ึน ทําใหการแพรกระจายลดนอยลง เด็กรุนใหมเด็กขาดการถายทอดจากผูใหญเนื่องจากสภาพ
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สังคมท่ีผูใหญตองออกไปทํางานนอกบาน มีสวนใหเนื้อหาของบทเพลงรองเลนเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
เดิมเนื้อหาของบทเพลงประเภทรองเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู ดาน 
การดํารงชีวิตท่ีเรียบงาย  ดานครอบครัวการอบรมเล้ียงดูลูก  ดานการประกอบอาชีพ ดาน
สภาพแวดลอมและธรรมชาติ ดานวัฒนธรรมภาษา หรือเนื้อหาของบทเพลงประเภทประกอบ
การละเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู อาหารการกิน ดานสังคมครอบครัว ดาน
สภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก ดานความเช่ือและศาสนา ดานการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ แต
เด็กสมัยนี้ไดนําบทเพลงมาแปลงเนื้อหาใหเขากับยุคปจจุบัน 
  สําหรับกลวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา พบวา มีการใชลักษณะคําประพันธดังนี้ กลอน 3 สังขลิก กลอน 4 สังขลิก กลอน 
หัวเดียว กลอนส้ันๆ กานทดั้น คลายกาพยฉบัง คลายกลอน 4 ลํานํา  กลอน 4  คลายกลอน 6  กลอน
สังขลิก  คลายกลอน 3 สังขลิก กาพยยานี 11 ซ่ึงนิยมใชในอดีต ปจจุบันพบวา คนรุนใหมขาดทักษะ
และขาดองคความรูดานการประพันธ อันเนื่องมาจากการขาดการซึมซับจากผูใหญ สถานศึกษา  
โรงเรียน มหาวิทยาลัยไมคอยมีบทบาทในการศึกษาและวิจัยเพลงรองเลน พรอมสงเสริมกิจกรรม
การเลนและนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเปนสถาบันท่ีใกลชิดเด็กมาก
ท่ีสุด เนื่องจากบทบาทของสถาบันครอบครัวไดลดบทบาทจากความเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง
สังคม  ครอบครัวขยายแบบเดิมในสังคมไทยไดหายไปจากสังคมเนื่องจากมีการขยายครอบครัว
ออกเปนครอบครัวเดี่ยว แยกยายถ่ินฐานตามแหลงงาน เพื่อแสวงหารายไดอันเปนปจจัยสําคัญใน
การดํารงชีวิต พอแมมุงสรางรายไดและฐานะครอบครัวสงผลใหเยาวชนขาดความใกลชิดและเกิด
ชองวางในการเรียนรู ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทในการถายทอดและขัดเกลานักเรียนเพื่อใหเติบโต
เปนบุคคลมีคุณภาพตามทิศทางการจัดการศึกษา ซ่ึงพบวาสภาพสังคมปจจุบันขาดการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และขาดความใกลชิด  สืบเนื่องมาจากโครงสรางครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลง 

 คุณคาและบทบาท เร่ืองคุณคาและความสําคัญของบทเพลงรองเลนสําหรับเด็ก ผลการวิจัย 
พบคุณคาและความสําคัญดังนี้ 1) คุณคาและความสําคัญในฐานะเปนศิลปวัฒนธรรมของชาติ 2) 
คุณคาและความสําคัญทางสังคมในฐานเคร่ืองมือขัดเกลาสังคม 3) คุณคาและความสําคัญทางดาน
การนันทนาการสังคม 4) คุณคาและความสําคัญทางดานภาษาและวัฒนธรรม 5) คุณคาและ
ความสําคัญทางดานคุณธรรมจริยธรรม 6) คุณคาและความสําคัญทางดานการพัฒนาตนและสังคม 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. ครูควรเพิ่มบทบาทในการจัดการเรียนการสอนโดยนําบทรองเลนมาสอนเพิ่มเติมใน
หลักสูตร 

 2. ครอบครัวควรใหความสําคัญในการสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กไดรับการฝกฝนในดาน
การรองเลนมากข้ึน 

 3. โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการอนุรักษและสงเสริมการรองบทรองเลน
สําหรับเด็ก 

         4. ส่ือตาง ๆ  ควรมีบทบาทในการเผยแพรบทรองเลน เพื่อใหเยาวชนไดรับความรูมากข้ึน 
 5. พัฒนาโดยจัดอบรมสัมมนาบุคคลากรท่ีทําการถายทอดใหมีความรูความสามารถอยาง

ถูกตอง เกี่ยวกับบทรองเลน เพื่อใหไดประโยชนอยางมีคุณคาในการเผยแพรและฟนฟูบทรองเลน
สําหรับเด็กใหคงอยูในสังคมสืบไป 
 
 
 


