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 อนงคสุลักษณ   ใยลออ : ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย :  กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพ้ืนท่ี
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 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึก
ยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดาน
สังคมและอารมณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือวัยรุนไทยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมี
อายุระหวาง 12 – 20 ปในเขตตางๆ 50 เขต จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติคาไคสแควร 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. พื้นฐานในดนตรีปอปมี จํานวน 208 คน (รอยละ 52.0) ไมมีพื้นฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการหาฟงตาม
โทรทัศน วิทยู อินเตอรเน็ตจํานวน 116 คน (รอยละ 60.4) ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปสนับสนุนอยาง
ปานกลาง จํานวน 282 คน (รอยละ 70.5) และความนิยมดนตรีปอปเฉยๆ จํานวน 218 คน (รอยละ 54.5)  

2.การฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปสวนมากมีกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรี   
ปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห3-4 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 195 คน (รอยละ 48.8)  ประเภททดนตรีปอปท่ีฟงแนวดนตรีปอปสากล 
จํานวน 173 คน (รอยละ 43.2) แหลงขอมูลท่ีรูจักดนตรีปอปอินเตอรเน็ต จํานวน 214 คน (รอยละ 53.5)  และการรับอิทธิพลจาก
ดนตรีปอปจากเพื่อน หรือสังคมในสถานท่ีการศึกษาของตนเอง จํานวน 177 คน (รอยละ 44.2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฟง
ดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.95 ปจจัยท่ีมีการสงเสริมการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 4.38 สื่อโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.82 
ความคิดเห็นและความรูสกึตอการฟงดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.84โดยแยกดานดังน้ี  องคประกอบของดนตรีปอปท่ี
ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในการฟงเพลงในระดับมากคาเฉลี่ย 3.94   นักรองดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.63  ดานเทคนิค
การผลิตดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.98   การวิจารณแนวดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 4.18   ดานสุนทรียภาพของ
ดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 4.03  และดานอารมณความรูสึกในการรับรูความงามของการฟงเพลงปอปในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.49โดยเรียบลําดับดานอารมณความรูสึกในการรับรูความงามของการฟงเพลงปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี ผอนคลาย
คาเฉลี่ย 4.18 ตื่นตัว ตื่นเตนคาเฉลี่ย 3.73 และกาวราวคาเฉลี่ย 2.57 ตามลําดับ 

3.พฤติกรรมของวัยรุนไทยในระดับนอยคาเฉลี่ย 2.44 โดยแยกดานดังน้ี  ดานสังคมในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.32  และ
ดานอารมณในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.50 

4.เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูปกครองมีสวนสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห แหลงขอมูลท่ี
รูจักดนตรีปอป  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพ้ืนฐานในดนตรีปอป และประเภททดนตรีปอปท่ีฟง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 The objective of this study were 1) to investigate the Thai adolescents’ listening behavior and their admiration 

on pop music as well as their social and emotional behaviors, 2) to study the relationship between the pop-music listening 

behavior and admiration of the Thai youths, as well as their social and emotional behaviors. Survey questionnaire was 

employed for this study. The research sample consisted of  400 Thai youths from 50 districts in Bangkok whose age range 

was 12 - 20 years old. Chi-square and descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation 

were used to analyze the data.  

The study revealed the following results: 

 1. 208 sample youths, 52%, had pop-music basic while 116 samples or 60.40% of those without the basis  

learned about Pop music by listening through television, radio, and the Internet. 70.50% of parents, 282 persons, provided 

average support for learning pop music. Majority of the youths, 218 persons or 54.5%,  felt indifferent for this type of music.        

 2. With regards to the relationship between the pop-music listening behavior and admiration of the Thai youths, 

this study indicated that 48.80% of the Thai youths listened to pop music 3 - 4 times weekly. 173 youths, 43.20%, listened to 

western pop music. While 214 youths, 53.30%, reported the Internet as their source of pops, 177 youths or 44.20% of the 

sample specified they are influenced by their friends and schools' environment. Overall, factors influenced pop-music 

listening was at high level, x  = 3.95, while factors promoted the listening was at the highest level, x  = 4.38. Advertising 

and promoting factors influenced the choice of listening to pop music at a high level, x  = 3.82.  On average, opinions and 

feelings towards pop's listening was at a high level, x  = 3.84 and that this could be reported in each of their aspects as 

follows. Elements of pop music that has been most popular in music listening was at a high level, x  = 3.94. Other aspects 

including pop music vocalist, technical productions, critiques, aesthetics, and emotions and feelings towards the perceived 

beauty pop music listening were all at high levels, x  = 3.63, 3.98,  4.18, 4.03 and 3.49 respectively. The sequence of 

emotions and feelings towards the perceived beauty pop music listening were: Relaxing, exciting, and aggressive at averages 

of  4.18, 3.73 and 2.57 respectively.     

 3. On average, behavior of the Thai youths was at low level, x  = 2.44. For the societal aspect, the level was 

low, x  = 2.32, while the level of emotional aspect was also low at x  = 2.50.  

 4. Gender, age, level of education of parents had relationships with social and emotional behaviors of the 

youths. Frequent of pop music listening within a week,  sources of pop music, and influence of pop music significantly had 

relationship with the youths' behaviors at 0.05. However, basic in pop music as well as types of pop music listening did not 

significantly have relationships with the youths' behaviors at 0.05 level. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได  ดวยความเอ้ือเฟอเกื้อกูลจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่คอย
ใหคําปรึกษาช้ีแนะขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชน และใหความชวยเหลือผูวิจัยมาโดยตลอด อันมี
สวนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ลุยง  วีระนาวิน ซ่ึงทานเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ ซ่ึงทานเปนผูที่ใหคําปรึกษางานวิทยานิพนธ
และใหความชวยเหลือแนะนําแกไขใหสําเร็จไดดวยดี ขอขอบพระคุณ รศ .ดร.คณิต  เขียววิชัย 
ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ และ อาจารย ดร .นงลักษณ จันทาภากุล ซ่ึงทานเปน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย อาจารย ดร.ปานพิมพ  เชื้อพลากิจ ผูให
คําปรึกษาแนะนําดวยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ อาจารยประสงค ผลอินทร และ อาจารยสุรัติ 
ประพัฒนรังษี ผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานรวมถึงลูก
ศิษยทกุคนท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยความต้ังใจ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม พ่ีๆ นองๆ และครอบครัว ที่เปนแรงบันดาลใจ ใหกําลังใจ
รวมถึงคอยชวยเหลือในทุกๆ ดาน และขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน และเจาหนาท่ีฝายตางๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดแนะนํารวมถึงการอํานวยความสะดวกตลอดมาจน
สําเร็จการศึกษา และทุกทานที่มีสวนรวมในการทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จไปไดดวยดี 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ในปจจุบันเรื่องของการยอมรับวัฒนธรรมดนตรีปอปหรือเพลงปอปของวัยรุนไทยได
เกิดการแปรเปล่ียนไป  กลายเปนที่นิยมในหมูสังคมยุคปจจุบัน  ทําใหระดับการยอมรับของวัยรุนไทย
ที่มีตอดนตรีปอปหรือเพลงปอปจึงเปนเหตุใหกลุมวัยรุนในสังคมตางก็แสวงหาแนวเพลงปอป
รูปแบบใหมๆมาเพื่อตอบสนองความตองการและการยอมรับของตนเอง และเปนผลใหเกิดความ
แปรเปล่ียนพฤติกรรมของตนตามแนวกระแสของเพลงปอปในยุคนี้ รวมถึงกระแสของความแรงใน
การยอมรับวัฒนธรรมดนตรีปอปไดแผกระจายไปในกลุมสังคมวัยรุน ไมวาจะยากดีมีจน ซึ่ง
กลุมวัยรุนไทยก็ไดผลักดันตนเองใหไดเขามาสูวงการบันเทิงซ่ึงเปนหนทางไปสูความสําเร็จ  ดังน้ัน
กลุมวัยรุนเหลานี้ก็พยายามท่ีจะพาตนเองเขาสูการรับเอาวัฒนธรรมของการยอมรับดนตรีปอปดังที่
เห็นไดโดยชัดเจน ดังเชน การรองเพลงเปนภาพที่ เห็นไดวาผูที่ไดเขามาสูกระบวนการท่ีประสบ
ความสําเร็จจากการขับรองในรูปแบบดนตรีปอปจะเปนผูที่มีชื่อเสียง และไดรับผลตอบแทนเปน
รูปธรรม  แทจริงแลวดนตรีไมใชเปนเพียงเพ่ือเขามาแขงขันแตนําไปสูการบริโภค  เพราะดนตรีใน
ยุคกอนมีผลกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนาน  ซ่ึงกลุมวัยรุนที่เปนเยาวชนของไทยเราทําไมถึง
ใหความสําคัญกับดนตรีปอปในรูปแบบใหมมากขึ้น  ทั้งท่ีก็มิไดมีความสําคัญกับวิถีชีวิตดังเชนมีมา
แตเดิม (John A. Weaver,  Peter Lang, 2005: 1-3) 
 วัยรุนไดเรียนรูดนตรีปอปผานส่ือ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพตางๆ เชน 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธของบรรษัทเอกชนขามชาติ และ
หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐบาลประเทศตางๆ การรับขอมูลและการส่ือสารผานอินเตอรเน็ต 
การเดินทางมาเปดการแสดงของศิลปน นักรอง นักแสดง นักกีฬา นักเดินแบบ ปนกิจกรรมอีก
ลักษณะหน่ึงท่ีทําใหวัยรุนไทยไดเรียนรูและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับวัยรุนเจาของดนตรีปอป
โดยตรง  ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลซ่ึงเปนวัยรุนที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม 
ตลอดจนรายการและสาระบันเทิงตางๆ ที่เผยแพรทางโทรทัศนและวิทยุ ทั้งรายการท่ีผลิตโดยคน
ไทย เปนแหลงเรียนรูพฤติกรรมสังคมของเยาวชนอีกทางหนึ่ง รายการบันเทิงไมวาจะเปนการแสดง
ดนตรี การแสดงตลก การแสดงแฟชั่น รายการ Talk Show ภาพยนตร เปนอีกทางหนึ่งที่วัยรุนได 
เรียนรูพฤติกรรมตางๆ 
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 สภาพปจจุบันของเพลงปอป ในยุคปจจุบันดนตรีจะเปนที่นิยมในหมูวัยรุน การฟงเพลง
จะเปนแนวเพลงปอป ซ่ึงเปนทางเลือกเพื่อผอนคลายอารมณและเติมเต็มความสุขในชวงชีวิตใน
วัยรุน เนื้อหาเพลงปอปท่ีวัยรุนตองการเพ่ือสนองความสนใจและถายทอดรวมถึงการแสดงออกถึง
ความตองการของวัยรุน ที่ผูวิจัยเลือกสํารวจ แนวดนตรีของเพลงปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย
พบวา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญมากกับเรื่องของจังหวะในทวงทํานองดนตรีมากกวาเน้ือหา
ของเพลง ไมวาจะเปนภาษาใดๆก็สามารถเปดใจรับฟงได ขอเพียงใหฟงแลวสนุกเราใจก็เพียงพอ 
ซ่ึงจุดน้ีตางกับการฟงดนตรีแนวเกาอยางส้ินเชิง เหลือเพียงผูใหญรุนกลางคนท่ียังคงฟงเพลงท่ีมี
เนื้อหาและทวงทํานองเพลงท่ีไพเราะเทานั้น  ซ่ึงปจจุบันในการฟงเพลงปอปของวัยรุน  กระแสการ
ปรับเปล่ียนของดนตรีปอปเขาสูระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบพรอมกับระบบทุนนิยม  ซ่ึงเปนการ
กระตุนใหเกิดการบริโภคมากขึ้นในกลุมวัยรุนไทย  กระแสการบริโภคน้ีไดกอใหเกิดแนวทางที่
นําไปสูการบริโภคนิยมท่ีหลากหลาย  ดนตรีปอปจึงเปนสวนหนึ่งท่ีโดนครอบงําโดยกลไกการ
บริโภคนิยมน้ี โดยแทรกซึมเขามาในชีวิตประจําวัน ทําใหกลุมวัยรุนไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานพฤติกรรมและยากที่จะหลีกเล่ียงตอการดํารงชีวิตของวัยรุนไทย  ซ่ึงในยุคตอมาดนตรีก็ได
มีการปรับเปล่ียนจากการที่แตเดิมจะใชเครื่องดนตรีเลนบรรเลงจริง  นักรองไดขับรองจริงในขณะ
การบรรเลงน้ันๆ ก็มีการปรับเปล่ียนมาใหมีลักษณะเปนเสียงดนตรีที่ใชเปนเสียงอิเล็คโทรนิคมาก
ขึ้น  นักรองก็มีการลิปซิงคไมไดขับรองเองในขณะนั้น ซ่ึงการเปลงเสียงรองทางดนตรีเปนลักษณะ
ของการถายทอดความหมายและความรูสึกของบทเพลง ซ่ึงแตกตางจากดนตรีปอปที่มีลักษณะของ
บทเพลงท่ีถูกจํากัดภายใตกรอบวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้ โดยมีผูถายทอด คือ ศิลปนที่ถูกจํากัด
ความสามารถไมมีอิสระ ไมมีความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง ท้ังความงดงามในการถายทอด
ภาษาและทวงทํานองในบทเพลงถูกจํากัดเสรีภาพ ซ่ึงมิใชเปนผลผลิตของสังคมและประชาชน  แต
กลับเปนผลผลิตของนายทุนและนักอุตสาหกรรม ดนตรีปอปในปจจุบันจึงกลายเปนดนตรีที่มีการ
ฟงแทนคนฟง และมีผูผลิตสรางความหมายทางดนตรีไวสําเร็จรูปแลว (John Fiske, Unwin Hyman, 

1989 : 23) 
 ดังน้ันอิทธิพลดนตรีปอปที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุนไทยเปนไปไดทั้ง
ทางบวกและทางลบ ตัวอยางทางบวก เชน เยาวชนท่ีไปตางประเทศเห็นประโยชน  และคุณคาของ
ภาษาตางประเทศ กลับมาแลวสนใจศึกษาภาษาตางประเทศน้ันๆเพิ่มขึ้น หรือ เยาวชนท่ีเห็นความ
กลาแสดงออก การชวยเหลือตนเอง ความสามารถรับผิดชอบในเรื่องตางๆดวยตนเองของเยาวชน
ตางชาติ แลวกลับมาพัฒนาตนเองใหกลาแสดงความคิดเห็น ชวยเหลือตนเองและรับผิดชอบในเร่ือง
ตางๆ มากขึ้น เปนตน ในทางกลับกันผลทางลบก็เกิดไดเชนกัน เชน เยาวชนอาจเห็นวาพฤติกรรม
บางอยาง เชน การเลือกรับประทานอาหารจานดวน กลับมาก็ยังนิยมรับประทานอาหารประเภทน้ัน
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ตอไป หรือ กลับมาแลวยังนิยมเลือกซ้ือเส้ือผาเครื่องใชยี่หอตางประเทศ เปนตน การเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทยเนื่องจากการรับดนตรีปอปเขามา เชน การแตงกายตามแฟช่ันจากตางประเทศ การใช
ภาษาไทยคําภาษาฝร่ังคํา การปฏิบัติตอกันเม่ือเขาสังคม เชน การจับมือและโคงศีรษะแทนการกลาว
สวัสดีและการไหว เปนตน ลวนมีผลตอการเอาแบบอยางของเยาวชนไทยทั้งส้ิน ประสบการณ
ดนตรีปอปโดยทางตรงและทางออมที่เยาวชนไทยไดรับทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
สังคมของเยาวชนไทย พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development) เปนปจจัยสําคัญปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล เกิดจากการเรียนรู เยาวชนเปนวัยที่ผานการเรียนรู
และเขาใจกฎเกณฑสังคมมาท้ังจากครอบครัว โรงเรียน กลุมเพ่ือน และสังคมรอบขาง เยาวชน
เรียนรูระเบียบทางสังคม รูจารีตประเพณี คานิยม กฎเกณฑความคาดหวัง และการยอมรับของสังคม 
กระบวนการเรียนรูดังกลาวเปนไปไดทั้งทางตรงและทางออม การศึกษาครั้งน้ีมองวาการมี
ประสบการณตรงในตางประเทศ การมีสวนรวมในการตัดสินใจของเยาวชน ความเช่ือในอํานาจ
แหงตนมีความสําคัญตอพฤติกรรมสังคมของเยาวชน ในเรื่องการแสดงพฤติกรรมเส่ียง การปฏิบัติ
ตอเพศท่ีสาม การเปนผูทํากิจกรรมเพื่อสังคม การแสดงพฤติกรรมชวยเหลือกิจกรรมสังคม การ
แสดงพฤติกรรมนิยมไทย การแสดงออกตามการปฏิบัติของสังคม และ การแสดงพฤติกรรมตามสมัยนิยม 
 สําหรับเพลงปอปแลว  ความหมายของถอยคําจึงถูกทําลายลงไปพรอมๆ กับการจดจอ
ฟงแตทํานองเพลง ดังจะเห็นไดวาวัยรุนในปจจุบันชอบฟงเพลงญี่ปุนหรือเกาหลีโดยไมรู
ความหมายและเกิดความรูสึกไพเราะไดพอๆ  กับการฟงเพลงไทย  และน่ีคือเหตุผลที่เพลงใน
ปจจุบันมักมีเนื้อรองภาษาอังกฤษเขามาแทรกตรงโนนตรงน้ี  เพื่อแสดงถึงการควบรวมวัฒนธรรมท่ี
ไรพรมแดนและสรางอัตลักษณของการรวมกลุมใหญที่ท่ัวโลกเรียกวาเพลง “ปอป” นั่นเอง 
 ดนตรีปอปไดที่มีตนกําเนิดจากคนผิวดําในอเมริกาและดนตรีคันทรีที่ เริ่มปรับจน
กลายเปนแนวเพลงร็อกแอนดโรลลยุคแรก (Rockabilly) โดยแบงตามยุคไดดังนี้ 
 1. ในยุค 50 เพลงร็อกแอนดโรลลไดรับความนิยม มีศิลปนที่ไดรับความนิยมอยาง
เอลวิส เพรสลีย ตอมาในยุค 60 เปนยุคของทีนไอดอล  ตัวอยางวง เดอะ บีทเทิลส, เดอะ บีชบอยส, 
คลิฟ ริชารด, โรลล่ิง สโตนส, แซนดี ชอว เปนตน 
 2. ในยุค 70 เปนยุคของดนตรีดิสโก มีศิลปนอยาง แอบบา , บีจีส และยังมีดนตรี
ประเภทคันทรีท่ีไดรับความนิยมอยาง ดิ อีเกิลส หรือดนตรีปอปท่ีไดรับอิทธิพลจากร็อกอยาง เดอะ 
คารเพ็นเทอรส, ร็อด สจวต, คารลี ไซมอน, แฌร เปนตน 
 3. ในยุค 80 มีศิลปนปอปท่ีไดรับความนิยมอยาง ไมเคิล แจ็คสัน, มาดอนนา, ทิฟฟานี, 
เจเน็ท แจ็คสัน , ฟล คอลลินส, แวม ลักษณะดนตรีจะมีการใสดนตรีสังเคราะหเขาไป เพลงในยุคนี้
สวนใหญจะเปนเพลงเตนรํา และยังมีอิทธิพลถึงทางดานแฟช่ันศกัด์ิชัย กาย (ไทยรัฐออนไลน,  
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[2556]. เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/content/ent/35220) ดวย 
 4. ในยุค 90 เริ่มไดอิทธิพลจากเพลงแนวอารแอนดบี เชน มารายห แครี, เดสทินี ไชลด, 
บอยซ ทู เม็น, เอ็น โวค, ทีแอลซี ในยุคนี้ยังมีวงบอยแบนดที่ไดรับความนิยมอยาง นิว คิดส ออน 
เดอะ บล็อก, เทค แดท, แบ็คสตรีท บอยส 
 5. ในยุค 2000 มีศิลปนที่ประสบความสําเร็จอยาง บียอนเซ, บริทยนี สเปยร, คริสตินา 
อากีเลรา, แบล็ค อายด พีส, จัสติน ทิมเบอรเลค สวนเทรนปอปอ่ืนเชนแนว ปอป-พังค อยางวง ซิม
เปล แพลน, เอฟริล ลาวีน รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิต อเมริกัน ไอดอลท่ีสรางศิลปนอยาง เคลล่ี 
คลารกสัน และ เคลย ไอเคน แนวเพลงปอปและอารแอนดบีเริ่มรวมกัน มีลักษณะเพลงปอปที่เพิ่ม
ความเปนอารแอนดบีมากขึ้นอยาง เนลลี เฟอรตาโด, ริฮานนา, จัสติน ทิมเบอรเลค เปนตน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเห็นควรสํารวจการยอมรับดนตรีปอปในประเทศไทยที่มีผลตอการ
ยอมรับวัฒนธรรมดนตรีปอปของกลุมวัยรุนไทยในอดีตจนถึงปจจุบันของสังคม เพื่อเปรียบเทียบ
ใหเห็นรูปแบบที่ถูกปรับเปล่ียนและใชตอบสนองความเปนไปตามกระแสโลก และเปนการ
เสนอแนะการยอมรับวัฒนธรรมที่ถูกตองจากการเผยแพรทางวัฒนธรรมอยางกวางขวางในรูปแบบ
ตางๆ ในยุคโลกาภิวัตนโดยการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในดานดนตรีและภาษาจากคนรุนเกาเพ่ือให
วัยรุนไทยไดความรูที่สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมตามวัยอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
เรื่องนี้อยางชัดเจนขึ้นและยังประโยชนแกผูสนใจสามารถนําไปขยายองคความรูทางการฟงดนตรี
และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาคนควาในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ตอไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับ
ดนตรีปอปของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและ
ความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 สมมติฐานขอที ่1 ปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนฐานในดนตรีปอป
ผูปกครองมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ  
 สมมติฐานขอที่ 2 พฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับ
ดนตรี  ปอปของวัยรุนไทย  ไดแก กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห  
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ประเภทดนตรีปอปที่ฟง แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป การรับอิทธิพลจากดนตรีปอปมีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีจะทําการศึกษา คือ วัยรุนไทยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ระหวาง 12–20 ป จํานวน 110,626 คน  
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุมตัวอยาง วัยรุนไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 12 – 20 ป 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
โรงเรียนดนตรี ตรีนิธิ โดยสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 400 คน 
 3. ขอบเขตการศึกษาเนือหา  
  พฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของ
วัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 4. ขอบเขตของตวัแปร ประกอบดวย  
  ตัวแปรตน (Independent Variables) ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา พื้นฐานในดนตรีปอปผูปกครองมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยม
ดนตรีปอป และพฤติกรรมกระบวนความคิดเห็นและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทย  
ไดแก กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห ประเภททดนตรีปอปที่ฟง  
แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟงดนตรีปอป  
ปจจัยทีม่ีการสงเสริมการฟงดนตรีปอป ส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอ
การเลือกการฟงดนตรีปอป และความคิดเห็นและความรูสึกตอการฟงดนตรีปอปกับ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย พฤติกรรมของวัยรุนไทยดาน
สังคมและอารมณ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลซ่ึงเกิดขึ้นไดทั้งในขณะที่รูตัว หรือไมรูตัว 
พฤติกรรมนี้เปนผลสืบเนื่องจากความรู ทัศนคติ และความเช่ือของบุคคลนั้นๆ โดยที่อาจแสดงออก
ใหเห็นอยางชัดเจน 
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 การยอมรับ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจท่ีบุคคลไดมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไดสัมผัสเรียนรู
และปฏิบัติ  และบุคคลไดตัดสินใจแสดงออกวาเห็นดวยหรือ  ลงความเห็นชอบวาเปนส่ิงท่ีเหมาะสม 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม เปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและ
การแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด ในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ 
ซาบซ้ึง ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ  
 ดนตรีป๊อป หมายถึง ดนตรีปอป (Pop music) หรือ เพลงปอป (Pop song) เปนแนวเพลง
ที่มีลักษณะโมโลด้ีงายๆ โครงสรางเพลงไมสลับซับซอนและมีความไพเราะ โดยอาจจะรวมเพลง
หลายๆ แนวอยาง ร็อก, ฮิปฮอป, เรกเก, แดนส, อารแอนดบี, ฟงค หรือแมแตโฟลก  ซ่ึงอยูในความนิยม 
 วฒันธรรมดนตรีป๊อป หมายถึง  ส่ิงที่กลุมบุคคลเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นสรางขึ้น 

เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของสวนรวม  รวมถึงผลิตผลของดนตรีปอปที่ไดเรียนรูมาจากกลุมคนแต
กอนสืบตอกันมาและยอมรับการเปล่ียนแปลงปรับปรุงในผลผลิตท่ีสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถี
ของสวนรวมท่ีถายทอดกันไว และมีความหลากหลายของผูชม ผูฟง โดยมีแนวโนมท่ีจะเปนผูบริโภค 
 วยัรุ่น หมายถึง ชวงอายรุะหวาง 12 – 20 ป ที่มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทางรางกาย
และจิตใจ ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาระหวางวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
การส้ินสุดของการเปนวัยรุนและเขาสูวัยผูใหญคอนขางมีความแตกตางกันในแตละกลุมสังคม  การ
เปนวัยรุนมักจะสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของเสรีภาพที่ไดรับจากพอแมหรือผูปกครอง หรือสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเร่ืองโดยไมตองขอความยินยอม 
 พฤตกิรรมการฟังเพลงป๊อปของวยัรุ่นไทย หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของวัยรุนที่มีตอ
การฟงเพลงปอป ประเภทท่ีเลือกฟง ความถ่ีของการฟง  
 ความรู้สึกยอมรับดนตรีป๊อปของวยัรุ่นไทย  หมายถึง การพึงพอใจและเห็นชอบในการ
ฟงดนตรีแนวปอปท่ีกลุมสังคมวัยรุนไทยมีความนิยมและยอมรับวาเปนบทเพลงท่ีติดชารตและอยู
ในความสนใจไปตามกระแสของความเจริญตามยุคสมัย 
 พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยด้านสังคมและอารมณ์ หมายถึง การกระทําหรืออาการที่
แสดงออกทางรางกาย ความคิด ความรูสึก เพื่อตอบสนองส่ิงเรา ขณะท่ีรูตัวหรือไมรูตัว พฤติกรรม
สืบเนื่องมาจากความรู ทัศนคติและความเช่ือของบุคคลนั้นๆโดยอาจแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงวิวัฒนาการดนตรีปอปที่เขามาในประเทศไทย 
 2. เพื่อทราบถึงผลกระทบของดนตรีปอปท่ีมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย 
 3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
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บทที 2 

 

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจัยเร่ือง  ดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย ในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 วิวัฒนาการเพลงปอปหรือดนตรีปอป 

 แนวคิด วัฒนธรรมในการส่ือสารและการส่ือสารการขามวัฒนธรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุน 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ววิฒันาการเพลงป๊อปหรือดนตรีป๊อป 

 โดยการใหความหมายของ “ดนตรีปอป” คือ เพลงปอป (แตเดิมยอมาจาก Popular 
แปลวา “ความนิยม”) เปนที่เขาใจมักจะไดรับการบันทึกในเชิงพาณิชยเพลงมักจะมุงเนนเยาวชนที่มี
ตอตลาด โดยปกติจะประกอบดวยเพลงส้ันๆ งายๆ การใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิต
รูปแบบแนวเพลงหรือแนวดนตรีใหมขึ้นจากรูปแบบแนวเดิมท่ีมีอยู สวนใหญเพลงปอบมีผลตอการ
ดูดซึมแนวเพลงจากรูปแบบอ่ืนๆ (คมสันต วงควรรณ, 2551: 2) 
 ความหมายของเพลงปอป หรือดนตรีปอป หมายถึง "ความนิยมในดนตรี" ประกอบดวย
โครงสรางเพลงส้ันๆ งายๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเพลงปอป และมักจะ
ไดรับการบันทึกในเชิงพาณิชยเพลงปอปมักจะมุงเนนไปท่ีวัยรุน เพราะมีผลตอการตลาดทีมี่รปูแบบ
ใหมๆ จากรูปแบบเดิมที่มีอยู และยังเปนบทเพลงเพลงสมัยใหมที่ไดรับความนิยมเมื่อ มีจังหวะ
สนุกสนานฟงสบาย โดยมีกลุมวัยรุนสมัยนี้นิยมฟงเพลงปอป (Brian Longhurst, 1995: 3) เพลง   ปอบ
มีผลตอการดูดซึมแนวดนตรีปอปจากรูปแบบอ่ืนๆ สวนใหญเปนความนิยมบทเพลง ซ่ึงเปนประเภท
ทีม่ีความเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกับดนตรีปอปในสไตล ร็อคแอนดโรล และตอมาเปนดนตรีป
อปสไตล ร็อค 

 ความเป็นมาของเพลงป๊อปหรือดนตรีป๊อป 

  เพลงปอปหรือดนตรีปอป (Pop Music) หมายถึง เพลงหรือดนตรีสมัยนิยม 

(Popular) ฟงงายไมสลับซับซอน และมีโครงสรางของเมโลด้ีที่ฟงแลวไพเราะติดหูคนฟง เพลง      
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ปอปหรือดนตรีปอปไดรวบรวมแนวดนตรีที่พัฒนามาจากเพลงแนวร็อกแอนดโรลลและแนวบลูส
โดยดนตรีแนวปอปไดรวบรวมเอาความหลากหลายของแนวดนตรีมารวมกัน เปนตนวา ดนตรีแนว
ร็อก, ฮิปฮอป, เรกเก, แดนส, อารแอนดบี, ฟงค หรือแมแตโฟลก 

  ดนตรีปอปไดมีตนกําเนิดจากคนผิวดําในอเมริกา และดนตรีคันทรีที่เริ่มปรับจน
กลายเปนแนวเพลงร็อกแอนดโรลลในยุคแรก (Rockabilly) ซ่ึงเปนชนิดของเพลงท่ีกลายมาเปน
เพลงปอปสวนหนึ่งเพลงปอปถูกแตงขึ้น เพื่อหวังคนฟงกลุมใหญโดยไดแรงผลักดันจากคายเพลง
ผูผลิตโดยแบงตามยุคได ดังนี้ 
   1. ในยุค 50 เพลงร็อกแอนดโรลลไดรับความนิยม เปนแนวเพลงปอปที่มาจาก
การเตนจังหวะโยกไปโยกมา มีการเคล่ือนไหวรางกาย แนวเพลงยุคนี้มีศิลปนที่ไดรับความนิยม
อยางเอลวิส เพรสลีย เปนตน 
   2. ในยุค 60 เปนยุคของทีนไอดอล ซ่ึงนักดนตรีไดนําแนวเพลงดนตรีโฟลก และ
แนวเพลงบลูสมาทําใหม โดยไดรับอิทธิพลมาจากแนวเพลงร็อคแอนดโรล เชน ศิลปน The Byrds 

and Janis Joplin, เดอะ บีทเทิลส,  เดอะ บีชบอยส, คลิฟ ริชารด, โรลล่ิง สโตนส, แซนดี ชอว เปน
ตน 

   3. เพลงร็อกในยุค 70 เปนชวงทีแ่นวเพลงไดถูกสรางมาอยางหลากหลาย แนวดนตรีที่
ฟงยากขึ้น ชนิดแนวดนตรีที่เนนหนักแนนของแนวเพลงบลูส เรียกวา แนวเพลงบลูสร็อค หรือ แนว
เฮฟวี่ เมททัล ซ่ึงกลายมาเปน ปอปมิวสิค เชน ศิลปน The Bands Led Zeppelin and Judas Priest และ
เปนยุคเริ่มตนของดนตรีแนวดิสโก มีศิลปนอยาง แอบบา, บีจีส และยังมีดนตรีประเภทคันทรีที่ไดรับ
ความนิยมอยาง ดิ อีเกิลส หรือดนตรีปอปที่ไดรับอิทธิพลจากร็อคอยาง เดอะ คารเพ็นเทอรส,           

ร็อดสจวต, คารลี ไซมอน, แฌร เปนตน 

   4. ในยุค 80 เปนชวงท่ีแนวเพลงเตนในไนทคลับ เรียกวา เพลงดิสโก กลายเปน
เพลงท่ีไดรับความนิยมทางแนวเพลงปอป ดังน้ัน บริษัทผลิตเพลงจึงทดลองใหผูเชี่ยวชาญผลิตเพลงแนว
ดนตรีแปลกไปกวาเดิม โดยนําแนวเพลงยุค 1980-1989 ของศิลปน The car มาผสมผสานใหเกิดความ
แปลกใหม มีศิลปนปอปท่ีไดรับความนิยมอยางมากในยุคน้ี เชน ไมเคิล แจ็คสัน ทําใหมีอิทธิพลตอ
วงการเพลงปอปในขณะน้ัน รวมถึงมาดอนนา , ทิฟฟานี, เจเน็ท แจ็คสัน , ฟล คอลลินส, แวม 
ลักษณะดนตรีจะมีการใสดนตรีสังเคราะหเขาไป เพลงในยุคนี้สวนใหญจะเปนเพลงเตนรําและยังมี
อิทธิพลไปถึงทางดานเคร่ืองแตงกายแฟช่ันในยุคน้ีดวย (Brian Longhurst, 1995: 45) 
   5. ในยุค 90 เริ่มไดอิทธิพลจากเพลงแนวอารแอนดบี เชน  ศิลปน TLC, Celine 

Dion, Mariah Carey, and Brandy, อิทธิพลแนวเพลงร็อคยังคงยังมีอิทธิพลกับนักรองท่ีใชเสนเสียง
(Vocalists) เชน Jewel, Nirvana, Eric Clapton, Tori Amos and The Ever Flexible Madonna. Tori 
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และ Madonna ยังเปล่ียนแนวเพลงไปตามความเหมาะสมของยุคของสมัยนั้นบาง รวมถึงผูฟงเพลง
ยังคงช่ืนชอบตอบรับแนวเพลงในยุคน้ันอยางมาก เชนเดียวกันกับ ศิลปน NSYNC, Ricky Martin, 

New Kids on the Block, Willa Ford, and Britney Spears.ระยะเวลา 10 ป ในปจจุบันเพลงปอปไดมี
การนําเอาดนตรีปอปมาผสมกับแนวเพลงฮิปฮอบอีกดวย  (สุภัทรา อรสุทธิกุลชัย และคนอ่ืน ๆ, 
2545: 45-90)  
   6. ในยุค 2000 ดนตรีแนวปอปถูกจํากัดความ ใหเปนเพลงแนวท่ีไดรับความนิยม
ในการฟงเพ่ือการพานิชตามกระแสบริโภคนิยม เพราะแนวดนตรียึดเหตุการณหรือแนวดนตรีที่
ทันสมัยในเวลานั้นๆและชวงเวลาตางๆ ที่พิเศษ สไตลของเพลงปอปในชวง 2000-2010 นี้ มีความ
นิยมมากในแนวเพลงฮารทร็อค, ฮิปฮอบ, ปอป พัง๊ค 
  มีศิลปนที่ประสบความสําเร็จอยาง บียอนเซ, บริทยนี สเปยร, คริสตินา อากีเลรา, 
แบล็ค อายด พีส, จัสติน ทิมเบอรเลค สวนเทรนดปอปอ่ืนๆ เชน แนว ปอป-พัง๊ค คือวง ซิมเปล แพลน, 

เอฟริล ลาวีน รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิต อเมริกันไอดอล ที่สรางศิลปนอยางเชน เคลล่ี คลารกสัน 
และ เคลย ไอเคน แนวเพลงปอป และอารแอนดบีเริ่มรวมกัน มีลักษณะเพลงปอปที่เพิ่มความเปน
อารแอนดบีมากขึ้นอยางเชน เนลลี เฟอรตาโด, ริฮานนา, จัสติน ทิมเบอรเลค เปนตน 
 ดังน้ัน เพลงปอปหรือดนตรีปอปไดมีการเผยแพรในเมืองไทยเปนครั้งแรกโดยถูก
นํามาใชในการบันทึก ป 2469 ความหมายของเพลงปอปในยุคนั้น คือ มีเสนห เปนที่นิยม และถูก
บันทึกเปนเหตุการณในประวัติศาสตรในยุคนั้น จนไดเกิดคําวา “วงการเพลงปอป” ในเมืองไทย 
 องค์ประกอบของดนตรี 

  ดนตรีเปนศาสตรที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะมนุษยไมสามารถมองเห็นเสียงเปน
เสนหรือเปนสายไดเหมือนกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถรับรูความงามของวัตถุตางๆ ไดดวยตา 
ในทางตรงกันขาม ในการรับรูทางดนตรีนั้น มนุษยตองใชการฟงโดยใชหูเทาน้ัน ถึงจะสามารถ
เขาถึงความไพเราะและไดรับอรรถรสของบทเพลงตางๆ ได 
  องคประกอบของดนตรีซ่ึงเปนสวนสําคัญพื้นฐานท่ีทําใหเกิดดนตรีใหเราไดยินได
ฟงจนกระท่ังปจจุบันนี้ คือ เสียง ส่ือที่ทําใหเกิดเสียง จังหวะ โนต ทํานอง เสียงประสาน บันไดเสียง 
รูปพรรณของดนตรี รูปแบบของดนตรี นักดนตรี และเอกลักษณของดนตรี 
  เสียง (Sound)  

   เกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุ เสียงท่ีผานเขาไปในหูคนเราทุกวันไมวาจะ
เปนเสียงการจราจรบนทองถนน เสียงเด็กรอง หัวเราะ เสียงสุนัขเหา เสียงฝน ฯลฯ ก็จัดวาเปนเสียง
ทั้งส้ิน  มนุษยเราใชเสียงในการติดตอส่ือสารโดยการพูด  เสียงสามารถแสดงออกไดทั้งการมี
ความสุข ความพอใจ หรือการไมมีความสุขหรือไมพอใจ และเปนความโชคดีของมนุษยที่ เรา
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สามารถที่จะตั้งใจฟงเสียงไดโดยตรงกับเสียงเฉพาะท่ีเราตองการจะฟง โดยหันความสนใจหรือปดเสียง
ที่เราไมสนใจท่ีจะฟงได อยางเชนในงานร่ืนเริง งานพบปะสังสรรค เราสามารถพูดคุยกับคนที่อยู
ใกลๆ ตัวเรา และในขณะเดียวกัน เราจะสามารถมุงจุดสนใจฟงไปที่อีกมุมหน่ึงของหอง ไดมีนัก
ประพันธชาวอเมริกันชื่อ จอหน เคจ (John Cage, เกิด 1912) เขาตองการแสดงใหเห็นถึงความหมาย
ของเสียงในการประพันธเพลงของเขาช่ือ 4’33” ซ่ึงใหมีนักดนตรีคนหนึ่งน่ังอยูที่เปยโนโดยไมทํา
อะไรเลยเปนเวลา 4 นาที กับ 33 วินาที ความเงียบบังคับใหผูฟงสนใจและตั้งใจฟงเสียงท่ีนักเปยโน
จะแสดงออกมา ในขณะท่ีผูฟงต้ังใจตอเสียงที่จะมาเติมตอความเงียบอยูนั้นก็ไมมีเสียงอะไรดัง
ออกมาเลยกลาวคือ จอหน เคจ พยายามที่จะบอกใหผูฟงไดทราบวา ความเงียบก็คือ ดนตรีซ่ึงผูฟง
ตองใชจินตนาการและเสียงก็จะเกิดมาจากจิตสํานึกของมนุษยนั่นเอง 

   คุณสมบัติของเ สียงดนตรี  เสียงที่จัดว าเปน เสียงดนตรีไดนั้น  ตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติพื้นฐานดังตอไปนี้ 
   1. ระดับเสียง (Pitch) คือ ระดับความสูง-ต่ําของเสียงในการพูดคุยหรือการ
สนทนาของมนุษยเราทุกครั้งน้ัน เราจะพบวา มีความแตกตางของระดับเสียงชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในการใชภาษาไทยจะเห็นไดชัดเจนวา มีการผันเสียงของวรรณยุกต ทําใหเกิดเสียงสูง-ต่ํา และทําให
ความหมายแตกตางกันออกไป เชน ปา ปา ปา เปนตน แตถาการพูดคุยของมนุษยไมมีความแตกตาง
ของระดับเสียงสูง-ต่ํา การพูดคุยนั้นคงเปนส่ิงท่ีนาเบื่อมาก และคงไมมีเสียงดนตรีอยางท่ีเราไดยิน
จนปจจุบัน 

    ระดับเสียงขึ้นอยูกับความถ่ี (Frequency) ของการส่ันสะเทือน เชน ถาการ
ส่ันสะเทือนยิ่งเร็วเสียงจะย่ิงสูง แตถาการส่ันสะเทือนยิ่งชา เสียงก็จะย่ิงตํ่า ความถ่ีของการ
ส่ันสะเทือนปกติจะวัดเปนรอบ/วินาที (Cycles/second) ในเปยโนมีความถ่ีของการส่ันสะเทือนเสียงท่ี
สูงท่ีสุดอยูที่ 4,186 รอบ/วินาที และความถ่ีที่ต่ําท่ีสุดคือ 27 รอบ/วินาที 
    โดยทั่วไปแลว วัตถุที่ ส่ันสะเทือนยิ่งมีขนาดเล็กก็จะทําใหเกิดการ
ส่ันสะเทือนเร็วขึ้น ส่ิงตามมาก็คือเสียงสูงขึ้น ถาเราดีดสายไวโอลิน (Violin) เปลาๆ จะพบวา จะมี
ความถ่ีสูงหรือเสียงสูงกวาเราดีดสายดับเบิลเบส (Double bass) เปลาๆ ท้ังนี้เนื่องจากวา สายของ
ไวโอลินมีขนาดและความยาวนอยกวาดับเบิลเบสนั้นเอง 
   2. ความดัง-คอย (Dynamics) ความดังและความคอยในทางดนตรี เรียกวา 
“Dynamic” เปนองคประกอบท่ีสําคัญในทางดนตรี มีความสัมพันธกับชวงกวางของคล่ืนเสียง 
(Amplitude) ในการส่ันสะเทือนที่ทําใหเกิดเสียงน้ันๆ ชวงกวางมากเสียงจะดัง และชวงกวางนอย
เสียงจะเบา เชน ถาเราดีดสายกีตารแรงเทาใด เสียงท่ีออกมาก็จะดังในทางตรงกันขาม หากเราดีด
สายกีตารเบา เสียงท่ีออกมาก็จะเบา เปนตน 
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    ในระหวางท่ีนักดนตรีบรรเลงดนตรีในวงใหมีความดังมากแลวคอยลง
หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนช้ินของเครื่องดนตรีที่ เลนใหนอยลง ผลที่ตามมาก็คือ มีการ
เปล่ียนแปลงของความดัง-คอย (Dynamic) การเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ เราสามารถทําใหเกิดไดโดย
ทันทีทันใด หรือใหเกิดทีละนอยก็ได การทําใหเกิดเสียงท่ีเปนลักษณะของความดัง - คอยของเสียง
นี้มีผลทําใหเกิดความตื่นเตน (Excitement) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีระดับเสียง ((Pitch) สูงขึ้น และ
ถาหากเราคอยๆ ลดความดังของเสียงลงทีละนอยๆ เสียงตํ่าลงก็สามารถทําใหเกิดความรูสึกสงบ 
(Sense of calm) ไดเชนกัน 

    ขณะที่นักดนตรีบรรเลงอยูในวงดนตรีอยูนั้น เขาสามารถปฏิบัติเสียงของ
การเลนโนตตัวใดตัวหนึ่งใหเดนขึ้นไดโดยวิธีการการเนนเสียง (Dynamic accent) การเนนเสียงน้ัน
เปนการกระทําใหมีการเปล่ียนแปลงความดัง-คอยของเพลง มีผลทําใหบทเพลงนั้นๆ มีอารมณของ
การแสดงออกเปล่ียนแปลงตามไปดวย ในการปฏิบัติการเนนเสียงดังกลาวนั้น ปกติผูประพันธเพลง
จะเขียนกํากับไวในโนตเพลง แตก็มีบอยครั้งที่ไมมีการเขียนกํากับไว แตจะปลอยใหเปนการแสดง
โดยอารมณความรูสึก (Feelings) ของนักดนตรีเอง  

    ในการบันทึกโนตใหผูอ่ืนเลนนั้นเปนธรรมเนียมในดนตรีตะวันตกท่ี
ผูประพันธเพลงจะตองเขียนเคร่ืองหมายและคําส่ังตางๆ กํากับไวในโนตเพลงโดยใชคําศัพทภาษา
อิตาลี (Italian) โดยใชคํายอ เชน 

    Pianissimo (เปยนิสซีโม)  pp เบามาก 

    Piano (เปยโน)   p เบา 
    Mezzo piano (เมซโซเปยโน) mp เบาปานกลาง 

    Mezzo forte (เมซโซฟอรเต) mf ดังปานกลาง 

    Forte (ฟอรเต)   f ดัง 

    Fortissimo (ฟอรติสซีโม)  ff ดังมาก 

    สําหรับชวงใดของเพลงท่ีตองการใหมีความดัง - คอยมากๆ ผูประพันธ
เพลงมักใช fff หรือ ffff และ ppp หรือ pppp กํากับลงไปตรงตําแหนงนั้นๆ 

    นอกจากน้ีแลว ยังมีเครื่องหมายที่ใชสําหรับการเปล่ียนแปลงของเสียง
โดยใหเสียงท่ีปฏิบัตินั้นคอยๆ เกิดขึ้นทีละนอย เชน 

    Crescendo (เกรเชนโด) แสดงการเพิ่มความดังของเสียงขึ้นทีละนอย 

    Derescendo (เดเกรเชนโด) แสดงการลดความดังของเสียงขึ้นทีละนอย
หรือ Diminuendo (ดีมีนูเอนโด) 
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  สีสันหรือคุณภาพของเสียง (Tone Color of Quality) 

   สีสัน (Tone Color) คือ คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองดนตรี รวมทั้งเสียงของ
มนุษย ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ เครื่องดนตรีแตละชนิดจะมีเสียงใหอารมณ
แตกตางกัน เชน เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองลมไมอยางฟลุต เมื่อเราไดยินเสียงฟลุตในบทเพลงทํา
ใหเรานึก หรือจินตนาการถึงนกที่กําลังบินบนทองฟา แจมใสราเริง หรือถาไดยินเสียงไวโอลินใน
บทเพลงเราก็นึกถึงสายลมท่ีกําลังพัดแผว เนื่องจากไวโอลินเปนเครื่องสายที่สามารถเลน
ทวงทํานองของเพลงไดไพเราะ เสียงแหลมใสของไวโอลินถายทอดความรูสึกแทบทุกชนิดได สําหรับ
เสียงฮารปเปนเสียงท่ีเบา นิ่มนวล พราวพล้ิว เมื่อเราไดยินทําใหนึกถึงเสียงนํ้าตกที่ละอองนํ้าแตก
กระจาย ฟงแลวทําใหเราช่ืนฉ่ําได แตในทางตรงกันขาม เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองเปาทองเหลืองก็
สามารถทําเสียงแสดงอํานาจ เชน เสียงแตรทรัมเปต ทรอมโบน ฯลฯ สีสันของเสียงเราพบวา นักรอง
แตละคนก็มีเสียงไมเหมือนกัน บางคนเสียงเล็กแหลมใสไพเราะ บางคนเสียงสูง 

   ในทํานองเดียวกัน ถาเราเปล่ียนสีสันของเสียงดนตรี หรือเสียงรองแลวจะทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ตัดกัน เชน เม่ือเราใหเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงเลนทํานองทํานองหนึ่ง แลวเปล่ียน
ใหเครื่องดนตรีอีกชิ้นอ่ืนเลนทํานองเดียวกัน ก็จะทําใหเกิดผลตอความรูสึก คุณลักษณะของเสียง
ดังกลาวนี้ เมื่อเราฟงบอยๆ คร้ัง เราอาจสังเกตความแตกตางได สีสันหรือคุณลักษณะของเสียงเหลานี้
ทําใหคีตกวีสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับอารมณ บรรยากาศ และโอกาสของบทบรรเลงได 
   สือทีทําให้เกดิเสียง (Performing Media: Voices and Instruments) 

   1. เสียงรองของมนุษย (Voices) 

    Authur Jacobs ไดใหคํานิยามของคําวา Voice ในหนังสือ A New 

Dictionary of Music ไววา “The human (and animal) means of sound-production using the two 

vibrating agents called the vocal cords.” 

    วิลเลียม เบิรด (William Byrd) คีตกวีชาวอังกฤษ สมัยพระนางเอลิซาเบ็ธท่ี
หนึ่ง ไดสดุดดีเสียงขับรองของมนุษยไววา “เสียงของเคร่ืองดนตรีชนิดใดที่จะเอาเอื้อมมาเทียบ
กับเสียงขับรองของมนุษยไดนั้นไมมี” 

    นับยอนจากอดีตจนถึงปจจุบัน  การรองเพลงเปนส่ิงท่ีใชกันอยาง
กวางขวางมากในการแสดงละครของกรีกโบราณไดมีการรองเพลงประกอบ หรือชาวอิสราเอลก็ใช
วิธีการรองเพลงเพื่อบูชาพระผูเปนเจา ซ่ึงศาสนาหลายๆ ศาสนาก็ใชวิธีนี้เชนกัน 

    เสียงของมนุษยจัดเปนเครื่องดนตรีที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดสามารถถายทอด
อารมณ และส่ือความหมายไดดีที่สุด การรองเพลงเปนส่ิงบันเทิงท่ีใกลตัวที่สุด ประหยัดที่สุด 
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    เสียงของมนุษยมีลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล การที่เสียงจะมี
คุณภาพเชนไร มีความดังเบา กังวาน หรือแหบแหงประการใด ลวนตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
เชน 

    1. เช้ือชาติและเผาพันธุ ความแตกตางของโครงสรางอวัยวะตางๆ ใน
รางกาย เชน รูปทรง กะโหลกศีรษะ ใบหนา โพรงจมูก เปนปจจัยสําคัญในการแยกแยะเสียงพูดโดย
ธรรมชาติของมนุษย 
    2. ภาษาด้ังเดิมของชนชาตินั้นๆ มีสวนสําคัญในการกําหนดลักษณะการ
เปลงเสียง 

    3. อวัยวะที่กอใหเกิดเสียง โดยเฉพาะเสียง (Vocal chords) เปนปจจัยชี้
ขาดในการกําหนดทั้งเสียงพูดและเสียงรองเพลงของมนุษย จะสังเกตไดวา 
     เสนเสียงยาว  เสียงจะมีพิสัยที่กวาง 

     เสนเสียงส้ัน  เสียงจะมีพิสัยที่คอนขางแคบ 

     เสนเสียงหนา  เสียงจะคอนขางทุม 

     เสนเสียงบาง  เสียงจะคอนขางแหลม 

    เสียงของมนุษยแยกได 2 ชนิด คือ เสียงพูดและเสียงรองเพลง เสียงพูดน้ัน
โดยทั่วไปแลวไมจําเปนตองใชลมหายใจมาก แตเสียงรองเพลงจําเปนตองใชลมหายใจใหเพียงพอ
และถูกตองจึงจะเปลงเสียงท่ีมีคุณภาพได 
    เสียงพูด โดยปกติ เสียงพูดของผูชายมีความถ่ีประมาณ 145 ไซเกิลตอ
วินาที เสียงพูดตํ่าสุดของผูชายบางคน สามารถทําใหต่ําที่สุดถึง 80 ไซเกิลตอวินาที สวนเสียงพูด
ของผูหญิงมีความถ่ีเฉล่ียประมาณ 230 ไซเคิลตอวินาที เสียงพูดสูงสุดของผูหญิงบางคนสามารถทํา
ไดถึง 400 ไซเกิลตอวินาที 
    เสียงร้องเพลง โดยปกติเสียงพูดของผูชายตํ่าสุดไดถึง 74 ไซเกิลตอวินาที 
ของผูหญิงสูงสุดไดถึง 1,408 ไซเกิลตอวินาที 
    ชวงเสียงขับรองตั้งแตเสียงต่ําสุดของผูชายแตละคนประมาณ 12 เสียง 
เชนเดียวกัน สําหรับชวงเสียงขับรองตั้งแตเสียงต่ําสุดของผูชายขึ้นไปจนถึงเสียงสูงสุดของผูหญิง มี
ระยะประมาณ 4 คูแปด (Octave) เสียงขับรองของมนุษยตามหลักสากลสามารถแบงออกเปน 4 
ประเภทใหญ ดังนี้ 
    1. เสียงโซปราโน (Soprano) เสียงสูงสุดของผูหญิง 

    2. เสียงอัตโต (Alto)  เสียงต่ําของผูหญิง 

    3. เสียงเทเนอร (Tenor)  เสียงสูงของผูชาย 

   ส
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    4. เสียงเบส (Bass)  เสียงต่ําของผูชาย 

   นอกจากนี้แลว ยังมีการแบงเสียงของมนุษยออกเปน 6 ประเภท คือ ฝายหญิง 
3 ประเภท เรียงจากเสียงสูงไปหาต่ํา เชน โซปราโน (Soprano) เมซโซโซปราโน (Mezzo-soprano) 

และอัลโต (Alto) สําหรับฝายชาย 3 ประเภทเรียงจากเสียงสูงไปหาตํ่า เชน เทเนอร (Tenor) บาริ
โทน (Baritone) และเบส (Bass) เหตุที่ตองแบงเสียงออกเปน 6 ประเภทก็เพื่อประโยชนในการขับ
รองออราทอริโอและการแสดงอุปรากรมากกวาอยางอ่ืน 

   โดยปกติแลว ในวงขับรองประสานเสียง (Chours) จะแบงนักขับรอง
ออกเปน 4 กลุม หรือ 4 แนวดังที่กลาวขางตน คือ โซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส โดยใชอักษร
ยอของแตละระดับเสียง วา S.A.T.B. สําหรับเสียงท่ีแบงออกเปน 6 ประเภทนั้น ก็จะถูกนําไปรวม
กับกลุมท่ีมีระดับเสียงท่ีใกลเคียงกัน คือ เสียงเมซโซโซปราโนและบาริโทน ก็ตองเขาไปรวมกับ
กลุมใดกลุมหนึ่งที่ตนมีชวงเสียงใกลเคียงกัน คือ เสียงเมซโซโซปราโนและบาริโทน ก็ตองเขาไป
รวมกับกลุมใดกลุมหนึ่งที่ตนมีชวงเสียงใกลเคียง และจะตองพยายามขยับเสียงของตัวเองใหสูงขึ้น
ไปอีก หรือไมก็ตองพยายามลดเสียงใหต่ําลงมาอีกนิด ทั้งน้ีก็เพื่อใหเขากับกลุมท่ีตนไปรวมดวย
นั่นเอง 

   นอกจากวงขับรองประสานเสียงผสมชายหญิงแลว ก็ยังมีวงขับรองประสาน
เสียงประเภทผูชายลวน มักจะแบงระดับเสียงออกเปน 4 แนว คือ แนวเทเนอร 2 แนว และแนวเบส 
2 แนว สําหรับวงขับรองประสานเสียงประเภทผูหญิงลวน มักจะแบงระดับเสียงออกเปน 3 แนว คือ 
โซปราโน 2 แนว และอัลโต 1 แนว ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของวงขับรองประสานเสียง
นั้นๆ 

   2. เครื่องดนตรี (Musical Instruments) เครื่องดนตรี คือ อุปกรณในการสราง
เสียงดนตรีที่สําคัญ ความแตกตางของรูปรางลักษณะวัตถุที่ใชทําเครื่องดนตรีและวิธีการทําใหเกิด
เสียงจะใหเสียงดนตรีที่แตกตางกัน ใหอารมณแกผูฟงตางกัน การจัดแบงกลุมหรือประเภทของ
เคร่ืองดนตรีอาจทําไดหลายวิธีการ อาจจัดตามรูปรางลักษณะ วิธีการทําใหเกิดเสียง ฯลฯ ในดนตรี
ของชาติตางๆ ก็มีวิธีการจัดโดยอาศัยหลักเกณฑท่ีแตกตางกันออกไป สําหรับเครื่องดนตรีสากลใน
ปจจุบันนิยมแบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 
    2.1 กลุมเคร่ืองสาย (String Instruments) 

    2.2 กลุมเคร่ืองลมไม (Wood Wind Instrument) 

    2.3 กลุมเคร่ืองเปาประเภทโลหะ (Brass Wind Instruments)  

    2.4 กลุมเคร่ืองคียบอรด (Keyboard Instrument) 

    2.5 กลุมเครื่องกระทบหรือเคร่ืองตีประกอบจังหวะ (Percussion Instruments) 

   ส
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  จงัหวะ (Rhythm) 

   จังหวะจัดวาเปนพื้นฐานในชีวิตของมนุษย เราจะพบกับจังหวะไดในทุกๆ 
วัฏจักร นับตั้งแตการเกิดกลางคืน - กลางวัน การมีฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู การขึ้น - ลงของน้ํา การหายใจ 
การเตนของหัวใจการเดิน หรือแมกระทั่งการดําเนินชีวิตของคน 

   ในทางดนตรีแลว จังหวะ หมายถึง การเคล่ือนที่ของแนวทํานอง หรือเสียงใน
ชวงเวลาหนึ่ง โดยปกติจังหวะประกอบดวย 

   จังหวะหนัก (Strong beat) หมายถึง จังหวะท่ีหนักกวาจังหวะอ่ืนๆ ภายใน
หองเพลงเดียวกันมีหลายกลุม เชน 

   กลุม 2 จังหวะ (Duple Meter) คือ จังหวะหนักอยูที่จังหวะท่ี 1 จังหวะที่ 2 
เปนจังหวะเบา 
   กลุม 3 จังหวะ (Triple Meter) คือ จังหวะหนักอยูที่จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2, 3 
เปนจังหวะเบา 
   กลุม 4 จังหวะ (Quadruple Meter) คือ จังหวะหนักอยูที่จังหวะท่ี 1 และ 3  
จังหวะที่ 2 และ 4 เปนจังหวะเบา 
   จังหวะทํานอง (Duration) หมายถึง ความส้ันยาวของเสียงทุกเสียงในทํานอง
เพลง 
   เครืองหมายกาํหนดจงัหวะ (Time Signature) 

   ดนตรีเปนโสตศิลปท่ีเกี่ยวของกับเสียงและเวลา เวลาในทางดนตรีถูกกําหนด
โดยใชเครื่องหมายกําหนดจังหวะเปนตัวเลขคลายกับเลขเศษสวน แตไมมีเสนตรงขีดระหวางตวัเลข
บนและชาง เชน 8

12
4

12
8
9

4
9

8
6

4
6

4
4

2
4

8
3

4
3

4
2

2
2  เปนตน 

   ตัวเลขตัวบน ใชบอกจํานวนตัวโนตหรือจังหวะภายในแตละหอง เชน 

      เลข 2 หมายถึง มีตัวโนตได 2 ตัว 

      เลข 3 หมายถึง มีตัวโนตได 3 ตัว 

      เลข 4 หมายถึง มีตัวโนตได 4 ตัว 

      เลข 6 หมายถึง มีตัวโนตได 6 ตัว 

   ตัวเลขตัวลาง ใชบอกลักษณะตัวโนตที่ใชเปนเกณฑ 
      เลข 2 ใชแทนโนตตัวขาว 

      เลข 4 ใชแทนโนตตัวดํา 
      เลข 8 ใชแทนโนตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 

      เลข 16 ใชแทนโนตตัวเขบ็ต 2 ชั้น 

   ส
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   โดยทั่วไปในทางดนตรีสามารถจําแนกอัตราจังหวะได 2 ประเภท คือ อัตรา
จังหวะธรรมดา (Simple Time Signatures) และอัตราจังหวะผสม (Compound Time Signatures) 

   จากตัวอยางขางตน อานวา เครื่องหมายกําหนดจังหวะ ส่ี - ส่ี หมายความวา 
ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะน้ีประกอบดวยตัวโนตตัวดํา (เลข 4 
ตัวลาง) ไดจํานวน 4 ตัว (เลข 4 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 4 จังหวะ ในอีกความหมาย
หนึ่งก็คือ ภายในหนึ่งหองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยุดชนิดใดก็ไดแตรวมกนัแลวตองไมเกนิ 
4 จังหวะ 

   จากตัวอยางขางตน อานวา เครื่องหมายกําหนดจังหวะ สาม - ส่ี หมายความ
วา ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะนี้ประกอบดวยตัวโนตตัวดํา (เลข 
4 ตัวลาง) ไดจํานวน 3 ตัว (เลข 3 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 3 จังหวะ ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ ภายในหนึ่งหองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยดุชนิดใดกไ็ดแตรวมกนัแลว
ตองไมเกิน 3 จังหวะ 

   จากตัวอยางขางตน  อานวา  เครื่องหมายกําหนดจังหวะ  สาม  - แปด 
หมายความวา ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะนี้ประกอบดวยตัวโนต
ตัวเขบ็ต 1 ชั้น (เลข 8 ตัวลาง) ไดจํานวน 3 ตัว (เลข 3 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 3 
จังหวะ ในอีกความหมายหน่ึงก็คือ ภายในหนึ่งหองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยุดชนิดใดก็ได
แตรวมกันแลวตองไมเกิน 3 จังหวะ 

   จากตัวอยางขางตน อานวา เครื่องหมายกําหนดจังหวะ หก-ส่ี หมายความวา 
ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะน้ีประกอบดวยตัวโนตตัวดํา (เลข 4 
ตัวลาง) ไดจํานวน 6 ตัว (เลข 6 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 2 จังหวะ เนื่องจากเปนอัตรา
จังหวะผสม โนตตัวดํา 3 ตัว ใหนับ 1 จังหวะ หรือ 1 เคาะ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ ภายในหน่ึง
หองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยุดชนิดใดก็ไดแตรวมกันแลวตองไมเกิน 6 จังหวะ (อัตราตัว
โนตปกติ) 
   จากตัวอย างขางตน  อานวา  เครื่ องหมายกํ าหนดจังหวะ  หก  - แปด 
หมายความวา ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะนี้ประกอบดวยตัวโนต
ตัวเขบ็ต 1 ชั้น (เลข 8 ตัวลาง) ไดจํานวน 6 ตัว (เลข 6 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 2 
จังหวะ เนื่องจาก เปนอัตราจังหวะผสม โนตเขบ็ต 1 ชั้น 3 ตัว ใหนับ 1 จังหวะ หรือ 1 เคาะ ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ ภายในหนึ่งหองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยดุชนิดใดกไ็ดแตรวมกนัแลว
ตองไมเกิน 3 จังหวะ (อัตราตัวโนตปกติ) 

   ส
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   จากตัวอยางขางตน อานวา เครื่องหมายกําหนดจังหวะ เกา - แปด หมายความ
วา ภายในหนึ่งหองเพลงท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายกําหนดจังหวะนี้ประกอบดวยตัวโนตตัวเขบ็ต 1 
ชั้น (เลข 8 ตัวลาง) ไดจํานวน 9 ตัว (เลข 9 ตัวบน) ในการปฏิบัติใหถือวา 1 หอง มี 3 จังหวะ 
เนื่องจากเปนอัตราจังหวะผสม โนตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 3 ตัวใหนับ 1 จังหวะ หรือ 1 เคาะ ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ ภายในหนึ่งหองจะประกอบดวยตัวโนตหรือตัวหยดุชนิดใดกไ็ดแตรวมกนัแลว
ตองไมเกิน 4 2

1  จังหวะ (อัตราตัวโนตปกติ) 
   ความเร็วจงัหวะ (Tempo) หมายถึง ความเร็วของบทเพลงตางๆ ที่อัตราความ
ชาเร็วตางกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูประพันธเพลงผูกําหนดวาจะใหมีความชา -เร็วเทาไร อาจมี
จังหวะเร็ว ปานกลาง หรือชาก็ได แตตองเคาะจังหวะในชองของจังหวะหางเทากันเสมอ ในทาง
ปฏิบัตินั้น การกําหนดความชา-เร็วของแตละคนนั้นไมเทากัน จึงมีผูประดิษฐเครื่องมือที่ใชเคาะ
จังหวะขึ้นมาเรียกวา “เมโตรโนม” (Metronome) เพื่อใหใชยึดวา ความชา - เร็วเทาใดควรจะเคาะ
อยางไร โดยการกําหนดเปนคําศัพททางดนตรีดังนี้ เชน 

   Largo  (Very slow, broad) 40 - 56 ชามาก 

   Grave  (Very slow, solemn)   ชามากๆ 

   Adagio (Slow) 58 - 70 ชาๆ ไมรีบรอน 

   Andante (Moderately slow) 72 - 90 ชา, กาวสบายๆ 

   Moderrato (Moderate) 93 - 100 ความเร็วปานกลาง 

   Allegretto (Moderately fast) 102 - 120 คอนขางเร็ว 

   Allegro (fast) 125 - 134 เร็ว 

   Vivace  (Lively) 136 - 172 เร็วขึ้นแบบมีชีวิตชีวา 
   Presto  (Very fast) 174 - 216 เร็วมากทันทีทันใด 

   Prestissimo (As fast as possible) 218 - ... เร็วที่สุด 

   เมโตรโนม (Metronome) คือ เครื่องกําหนดจังหวะโดยใชการบอกวาใน 1 
นาที จะมีจังหวะตบกี่คร้ัง เชน Adagio มีความเร็ว 70 ครั้งตอนาที เปนตน 

   จังหวะตบหรือจังหวะเคาะ (Beat) หมายถึง การเคาะหรือนับจังหวะอยาง
สมํ่าเสมอที่ปรากฏในบทเพลงเปนจังหวะธรรมดาที่ดําเนินไปเรื่อยๆ คลายกับจังหวะการเตนของ
หัวใจ (Pulse) ความชา - เร็วนั้นขึ้นอยูกับการกําหนดของผูแตงหรือผูประพันธ (Composer) 

   ในทางปฏิบัติแลวนิยมใชเทาในการตบจังหวะกับพ้ืนเปนการนับจังหวะ การ
ตบเทากระทบกับพื้นหนึ่งคร้ังมีคาเทากับ 2

1  จังหวะ และเม่ือยกเทากลับที่เดิมก็มีคาเทากับ 2
1  

จังหวะ ก็เทากับวา ถาเราตบเทาลง – ยกขึ้น 
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   อตัราจงัหวะ (Meter) หมายถึง การจัดกลุมของจังหวะตบหรือการจัดกลุมการ
เคาะและการเนนจังหวะเคาะอยางสม่ําเสมอ โดยปกติจังหวะท่ี 1 จัดเปนจังหวะท่ีหนักที่สุด เชน 
กลุมจังหวะธรรมดา กลุมจังหวะผสม 

 องค์ประกอบของการฟังดนตรี 

  ดนตรีเปนศาสตรที่เกี่ยวกับเสียงโดยตรง เปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนารสนิยม 
คานิยม และบุคลิกภาพ ดนตรีเปนท้ังศาสตรและศิลปที่ไมสามารถจับตองหรือมองเห็น ตองอาศัย
ความรูสึกสัมผัสการท่ีมนุษยจะไดรับอรรถรสหรือสุนทรียของเสียงดนตรีนั้น อวัยวะที่จําเปนที่สุด
คือหู หูถือวาเปนอวัยวะดานแรกที่ทําใหมนุษยเราไดยินเสียงตางๆ จากน้ันจึงจะสงกระแสเสียงไป
ยังอวัยวะที่รับรูสวนอ่ืนๆ ของรางกาย ปกติแลว หูของมนุษยเราสามารถรับฟงเสียงไดที่ระดับ
ความถ่ี 16 - 20,000 รอบตอวินาที แตเสียงท่ีนํามาใชสรางเสียงดนตรีจะมีชวงความถ่ีอยูระหวาง 27-
4,000 รอบตอวินาที ซ่ึงปรากฏอยูในเสียงของเปยโน ความผูกพันระหวางดนตรีกับชีวิตดูเหมือนวา
ดนตรีอยูใกลตัวเรา แตในขณะเดียวกัน ความไมมีตัวตนของดนตรีทําใหดูเหมือนวาดนตรีเปนเรื่อง
ไกลตัว 

  ดนตรีเปนเรื่องของสุนทรียศาสตร ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวไววา “ดนตรีและศิลปะ
บริสุทธ์ิมีคุณสนับสนุนความมีจิตวาง เราฟงดนตรีกันที่ความไพเราะเหมือนกับการศึกษาธรรมะก็
เพราะความไพเราะของพระธรรม” (สุกรี เจริญสุข, 2538: 7) 

  เมื่อกลาวถึงดนตรี อันดับแรกที่เราควรพิจารณา คือ ดนตรีทุกประเภทหรือเพลงทุก
เพลงนําไปสูความซาบซ้ึงไดเทากันทั้งหมดหรือไม คําตอบก็คือไม เนื่องจากดนตรีหรือเพลงแตละ
ประเภทน้ันมีองคประกอบและโครงสรางท่ีแตกตางกัน และสวนสําคัญก็คือขึ้นอยูกับรสนิยมของ
ผูฟงคนนั้นๆ ดนตรีอาจทําใหเกิดความสนุกสนานมีอารมณความรูสึกคลอยตาม เชน ดนตรีที่เปด
ในดิสโกเธคที่เนนจังหวะเร็วๆ อารมณที่ไดจากการฟงน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคอ่ืน ความรูสึก
นั้นอาจจะไมใชความซาบซ้ึงก็ได เนื่องจากความซาบซ้ึงเปนเร่ืองของความรูสึกที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ของความอ่ิมเอิบในจิตใจเปนความรูสึกลึกๆ ท่ีเปนการยากท่ีจะหาคําใดๆ มาอธิบายได เพราะเปน
เรื่องของความรูสึกสวนบุคคลและรูสึกไดดวยตนเองเทาน้ัน 

   องค์ประกอบของการฟัง 

   เมื่อยอนจากอดีตจนถึงปจจุบันนับไดวา ดนตรีเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของมนุษยในชีวิตประจําวันไดมีการนําเอาดนตรีไปใชในกิจกรรมตางๆ อยางแพรหลาย เชน ใช
ดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนา ใชประกอบการแสดง ใชบรรเลงในสถานเริงรมยตางๆ ใชในกิจกรรม
ทางดนตรี ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเปนไปในลักษณะของการใชดนตรีเปนสวนประกอบเทาน้ัน ไมไดมี
จุดมุงหมายท่ีจะบรรเลงใหผูฟงต้ังใจฟงดนตรีแตอยางใด ถึงแมวาผูฟงจะต้ังใจฟงอยางจริงจังก็
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ไมไดรับอรรถรสหรือสุนทรียเทาท่ีควร เนื่องจากดนตรีตองประกอบดวย องคประกอบหลายๆ 
อยาง ซ่ึงจะกลาวในลําดับตอไป 

   การฟงจัดเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหผูสนใจดนตรี ผูเรียนดนตรีเขาใจถึงโครงสราง
ของดนตรี ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูอรรถรสหรือสุนทรียความซาบซ้ึงท่ีจะไดรับในบท
เพลงนั้นๆ การพัฒนาการฟง จึงเปนส่ิงจําเปนและจัดเปนทักษะสําคัญของผูสนใจและผูเรียนดนตรี
ทุกคน ความสามารถในการฟงสามารถพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆ ไดหลายรูปแบบซ่ึงจะกลาวในลําดับ
ตอไป สําหรับองคประกอบของการฟงดนตรีที่ทําใหไดรับอรรถรสและความซาบซ้ึงน้ัน ในท่ีนี้จะ
ขอกลาวเนนในการฟงดนตรีตะวันตกหรือดนตรีคลาสสิกเปนสวนใหญ ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
  1. สถานที่ 
   ดานสถานท่ีนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนปจจัยที่จะทําใหเกิดความซาบซ้ึง
ในการฟงบทเพลงท่ีมีความยาว ความสลับซับซอนของบทเพลง ถาหากสถานที่ไมเหมาะสมอาจจะ
ทําใหไมไดรับอรรถรสเทาท่ีควร สถานท่ีที่เหมาะสําหรับการฟงดนตรีประเภทนี้  ไดแก ศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย โรงละครแหงชาติ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน กรม
ประชาสัมพันธ เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากสถานที่ดังกลาว ไดรับการออกแบบเพื่อใหเหมาะกับการฟง
ดนตรี 
  2. เวลา 
   ชวงเวลาท่ีจัดใหการแสดงดนตรีนั้น  ตองคํานึงถึงความเหมาะสมเขากับ
บรรยากาศของการแสดง ไมควรจัดใหเร็วเกินไป หรือดึกเกินไป ถาเปนรอบกลางวันควรอยู
ประมาณ 14.00 - 16.00 น. รอบค่ําควรอยูประมาณ 19.30 - 21.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

  3. ผูฟง 

   ตัวผูฟงเองตองเปนผูที่มีประสบการณในการฟง มีความรู ความเขาใจพ้ืนฐาน
ทางดนตรี พรอมที่จะรับกระแสเสียงที่ผูขับรอง  และผูบรรเลงเปลงเสียงออกมา โดยผานการ
ตีความหมายอยางละเอียดจากบทเพลงที่คีตกวีไดเขียนไว ผูฟงเปนผูที่พรอมจะรับฟงบทเพลงดวย
ความชื่นชอบ 

  ระดับของการฟัง 

  การฟงเปนส่ือสําคัญยิ่งในการทํากิจกรรมท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับดนตรี เพราะดนตรีเปน
ศิลปะซ่ึงอาศัยเสียงเปนส่ือ โสตประสาท และการรับฟง จึงเปนสวนที่สําคัญมากในการส่ือสารทาง
ดนตรีการที่ผูฟง ผูหนึ่งผูใดจะไดรับอรรถรสจากการฟงมากนอยแคไหนน้ัน ขึ้นอยูกับวิธีการฟง
ของผูนั้น และระดับความเขมขนในการรับฟงของแตละทานเอง 
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  ระดับของการฟงของคนเราท่ีจะนําไปสูความซาบซ้ึงไดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะและ
ทัศนคติของผูฟงซ่ึงจัดระดับการฟงดนตรีไดเปน 4 ประเภทดังนี้ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2535: 1-3) 
  1. การฟงแบบผานหู (Passive Listening)  

   การฟงประเภทนี้ เปนการฟงโดยมิไดตั้งใจหรือฟงแบบผานๆ หู การไดยิน
เสียงดนตรีเปนสวนประกอบของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่ผูนั้นกําลังกระทําอยู ซ่ึงเราจะกระทํา
กันอยูทั่วไปและเกือบตลอดเลา เชน การฟงเพลงตามหาง ศูนยการคา ขณะเดินเลือกซ้ือสินคาก็จะ
ไดยินเสียงเพลงลอยอยูในบรรยากาศ ขณะรับประทานอาหารในรานอาหารก็จะมีเสียงเพลงเพราะๆ 
เคลาเขาไประหวางการรับประทานอาหารหรือการพูดคุย ดนตรีประกอบในโฆษณา ดนตรีประกอบ
รายการวิทยุ-โทรทัศน หรือดนตรีที่ใชเปนแบคกราวดในภาพยนตรตางๆ เปนตน หากจะเรียกการฟง
ประเภทน้ีวา เปนการฟงแบบไมไดตั้งใจก็คงไมผิดเทาใดนัก 

   การรับฟงดนตรีในระดับนี้ จิตใจและความคิดของผูฟงไมไดมีใจจดจออยูกับ
เสียงดนตรีโดยตรงสักเทาไร แตส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ ผูฟงในระดับนี้จะไดรับความเพลิดเพลินใจสบาย
อารมณจากการซึมซาบไปกับบรรยากาศที่เสียงดนตรีนั้น มีสวนสรางขึ้น ซ่ึงเปนผลของเสียงดนตรี
ที่มีตอสภาพแวดลอมและจิตใจของมนุษย 
  2. การฟงดวยความต้ังใจ (Sensuous Listening) 

   การฟงดนตรีประเภทน้ี เปนระดับการฟงท่ีมีความตั้งใจฟงมากขึ้นกวาระดับที่ 1 
ผูฟงจะเกิดความนิยมชมชอบกับเสียงดนตรีที่ไพเราะ อาจเริ่มติดใจเสียงใดๆ ของโซปราโนแซ็ก
โซโฟน เสียงสดใสของไวโอลิน หรือเสียงดุดันของทรัมเปด ผูฟงระดับนี้ ถาเขาชอบฟงเพลง
ประเภทใดก็มักใหความสนใจตอรายละเอียดของเพลงประเภทนั้นเปนพิเศษ และสวนมากเปนผูที่
ไดรับการศึกษาขั้นปานกลางไปจนถึงขั้นสูง และเปนผูฟงท่ีพรอมจะไดรับความซาบซ้ึงในคุณคา
ทางดานสุนทรียภาพ 

  3. การฟงอยางเขาถึงอารมณ (Emotional Listening) 

   การฟงดนตรีประเภทน้ี ผูฟงมีจิตใจและความรูสึกจดจอตอเพลงท่ีตนชอบฟงไป
ตามอารมณ หรือมีปฏิกิริยาตอเสียงดนตรีมากขึ้น ฟงเนื่องจากดนตรีทําใหสนใจและเกิดอารมณรวม
ไปกับอารมณตางๆ ที่เขาคิดวาเสียงเพลงส่ือออกมา เชน เมื่อเรามีอารมณเศรา มีอาการหมนหมอง 
ปวดราว กระวนกระวายใจเพราะเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หากในชวงเวลาขณะน้ันมีเสียงเพลงเขามา โดย
เปนเพลงซ่ึงส่ืออารมณคลายคลึงกับอารมณที่กําลังประสบอยู เราจะเปดหูเปดใจออกซึมซาบไปกับ
เสียงเพลงนั้น เปนตน 

   การฟงดนตรีประเภทนี้ เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยสามัญเชนกัน เพราะคนเรา
โดยทั่วไปก็มีอารมณ ความรูสึก และจิตใจแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมนุษยดวยกันทั้งส้ิน และ
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มูลเหตุลึกๆ ที่จูงใจใหเราติดใจฟงดนตรีดวยระดับการฟงประเภทน้ี ก็คือความรูสึกพอใจ นอกจากนี้
ยังเกิดจากความต้ังอกตั้งใจ มีจิตใจจดจอ มุงฟงสวนที่เปนอารมณสุข อารมณเศราของดนตรี ในแง
ที่มาสัมพันธกับอารมณของตนเองแตก็ยังมิไดมีความเขาใจในดนตรีจนถึงขั้นซาบซ้ึงอยางแทจริง 

  4. การฟงโดยรับรูความซาบซ้ึง (Perceptive Listening) 

   การฟงประเภทนี้เปนการฟงท่ีผูฟงเห็นสุนทรียหรือเห็นความงามขององคประกอบ
ตางๆ ของเสียงดนตรีโดยตรง ซ่ึงอาศัยความมีสมาธิ และมีสภาพจิตใจ อารมณที่สงบน่ิง เปนการ
เห็นความงามของการท่ีองคประกอบตางๆ นั้นมาสัมพันธกันอยางลงตัวอยางมีศิลปะ องคประกอบ
พื้นฐานของดนตรี เชน การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของแนวทํานอง จังหวะ เสียงประสาน และ
สีสันของเสียง ซ่ึงคีตกวีไดทําการยักยายถายเทและปรุงแตงขึ้นอยางมีศิลปะ สามารถวิเคราะห
วิจารณดนตรีไดโดยมีหลักการเปนผูฟงดนตรีที่มีการศึกษา คนควา ส่ังสมประสบการณในการฟง
มาเปนอยางดี 
   ระดับการฟงท่ีกลาวมา 4 ระดับขางตนน้ันเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในการฟงของมนุษย
เราทั้งส้ิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบทเพลงที่บุคคลผูนั้นเลือกฟงและขึ้นอยูกับการรับรูตอ
เสียงดนตรีและความตองการท่ีจะเขาถึงสุนทรียของดนตรีในระดับใดของผูนั้น การฟงในระดับท่ี 1, 
2 และ 3 ดังท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนระดับการฟงท่ีเขาใจไดไมยากนัก เนื่องจากไมตองอาศัยความ
เขาใจในกระบวนการตางๆ ของบทเพลง เชน การคิดทางดนตรีและทักษะในเชิงดนตรี โดยมีความรู
เพียงระดับหนึ่งก็สามารถเขาถึงได สวนการฟงดนตรีระดับที่ 4 นั้นตองเกี่ยวพันอยางลึกซ้ึงกับ
เสียงดนตรีโดยตรง ซ่ึงประกอบไปดวยแงมุมและมิติตางๆ จึงตองอาศัยความต้ังใจและความ
ตองการท่ีจะฟงอยางมีสมาธิจริง  ๆและผูสนใจตองมีความเขาใจกับสวนตาง  ๆขององคประกอบทางดนตรี
ซ่ึงประกอบดวย เสียง แนวทํานอง จังหวะ เสียงประสาน และสีสันของเสียงอยางพอสมควร เพ่ือเปน
พื้นฐานในการฟงดนตรีใหเกิดความซาบซ้ึง 

   นอกจากนี้ ไขแสง ศุขวัฒนะ (2535: 48-49) ยังไดใหความหมายและคําจํากัด
ความของการฟงไวดังนี้ 
   การฟงดนตรีก็เหมือนกับการกระทํากิจกรรมอยางอ่ืนๆ คือ จะตองมีลําดับหรือ
ขั้นตอนเพื่อที่จะใหเกิดผลดีแกผูกระทํา ขั้นตอนของการฟงดนตรีมีดังตอไปนี้ 
   1. การไดยิน (Hearing) ในขั้นแรกผูฟงจะตองไดยินเสียงดนตรีเสียกอน ครั้น
ตอมาเมื่อเกิดความสนใจขึ้นก็จะผานไปถึงขั้นที่สอง คือ ขั้น “การฟง” 

   2. การฟง (Listening) ในขั้นนี้ก็จะเปนการวัดไดวา เขาเริ่มแบงความสนใจมา
ใหกับเสียงของดนตรีบางแลว และถาเขายังมีใจจดจอที่จะไดยินตอเนื่องกันไปก็หมายความวา เขา
ไดสนใจที่จะฟงดนตรีแลว 
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   3. การคิด (Thinking) ขณะที่เขากําลังฟงดนตรีอยู เขาก็จะเร่ิมคิดในเสียงดนตรีที่
เขาไดยิน การคิดนี้ลึกซ้ึงแคไหนยอมขึ้นอยูกับความรูและประสบการณของผูฟงดนตรีแตละคน 

   4. การรูสึก (Feeling) การคิดยอมนํามาซ่ึงความรูสึกหวั่นไหวทางอารมณ ซ่ึง
เรียกวา “การรูสึก” การรูสึกนี้เปนขั้นตอนสําคัญของการฟงดนตรี ผูฟงจะเร่ิมรูคุณคา (Appreciate) 

บทเพลงท่ีฟงมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการรูสึกนี้ 
   5. การจํา (Remembering) เปนขั้นสุดทายของการฟงดนตรี เพลงบทใดถาผูฟง
สนใจและไดฟงซํ้าบอยๆ ก็จะจําได เม่ือจําไดและยังสนใจอยากจะฟงเพลงนั้นอีกก็เทากับวา ผูฟงผู
นั้นไดรูคุณคาของเพลงบทน้ันแลวเปนอยางดี 
  นิยามของคําวา “ผูฟงดนตรี” (ไขแสง ศุขวัฒนะ, 2535: 49) 

  “ผูฟงดนตรี คือ ผูพรอมท่ีจะรับกระแสเสียงท่ีผูขับรองหรือเครื่องดนตรีของผู
บรรเลงเปลงออกมา โดยผานขบวนการตีความอยางละเอียดลออจากบทเพลงขอคีตกวี หรือจะกลา
งายๆ ก็คือ ผูฟงเปนผูพรอมท่ีจะรับฟงบทเพลงดวยความชื่นชอบ” 

  ความชื่นชอบหรื อก ารรู คุณค า ใน ส่ิง ท่ีมี คุณค า ท่ีภ าษา อังกฤษ  เรี ยกว า 
“Appreciation” ของผูฟงคนหนึ่งคนใดจะมีมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

  1. การฟงมามากและหาโอกาสที่จะฟงอยูเร่ือยๆ 

  2. การฝกฝนในดานรสนิยม (Taste) ใหเปนผูมีรสนิยมในการฟงท่ีดี 
  3. ความกระตือรือรนที่จะศึกษาเร่ืองราวตางๆ อันเกี่ยวของกับดนตรีอยางไม
หยุดย้ัง 

  ลกัษณะของการฟัง 

  การฟงท่ีจะเกิดความซาบซ้ึงขึ้นอยูกับลักษณะและเจตคติของผูฟงในการฟง ซ่ึง
สามารถจัดไดเปน 4 ประเภท คือ 

  1. การฟงอยางมิไดตั้งใจ (Passive Listening) ไดแก การไดยินเสียงดนตรีเปน
สวนประกอบของเหตุการณใด หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เชน การฟงเพลงในขณะ
รับประทานอาหาร การฟงเพลงระหวางเดินซ้ือของตามศูนยการคา 
  2. การฟงเนื่องจากดนตรีทําใหสนใจ (Sensuous Listening) การฟงท่ีเกิดจากความ
ไพเราะของเสียงดนตรี ทําใหผูฟงรูสึกฉงน ตองฟงเพราะรูสึกวาดนตรีไพเราะจับใจ การฟงชนิดน้ี
ทําใหผูฟงรูสึกซาบซ้ึงในดนตรีในระดับหนึ่ง แตไมถึงระดับความซาบซ้ึงท่ีแทจริง 

  3. การฟงเน่ืองจากอารมณ (Emotional Listening) การฟงท่ีผูฟงมีความรูสึกตอ
เพลงท่ีตนชอบฟงไปตามอารมณของตนโดยมีความต้ังใจฟงมากกวาการฟงเน่ืองจากดนตรีทําให
สนใจ แตมิไดมีความเขาใจในดนตรีจนถึงขั้นซาบซ้ึงอยางแทจริง 
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  4. การฟงโดยรับรู (Perceptive Listening) การฟงลักษณะน้ีแตกตางไปจากการฟง
ที่กลาวมาแลว เนื่องจากใชสมาธิ ความต้ังใจในการฟงดนตรี โดยมีความเขาใจเปนพื้นฐาน ซ่ึงจะ
นําไปสูความซาบซ้ึงท่ีแทจริง ความซาบซ้ึงในลักษณะนี้จัดเปน ความซาบซ้ึงท่ีแทจริง เพราะผูฟง
เขาใจส่ิงท่ีไดยินและมีจุดมุงหมายในการฟง การฟงดนตรีในลักษณะนี้เปนการรับรู ดนตรีใน
ลักษณะโสตศิลปอยางจริง 

  อาจารยสมัยสารท สนิทวงศ ไดกลาวถึงประเภทของการฟงไวคลายคลึงกับที่กลาว
มา โดยแบงการฟงเปน 3 ประเภท คือ 

  1. การฟงอยางผานหู (Unsophisticated Listening) ฟงโดยเสียงผานหู เอาเสียงเปน
เพื่อน มิไดมีการคิดพิจารณาถึงเรื่องของดนตรี ไมคํานึงรายละเอียดใดๆ ท้ังส้ินในเรื่ององคประกอบ
ดนตรีผูฟงพวกนี้มีราว รอยละ 25 

  2. การฟงอยางรับรู (Conscious Listening) ไดแก พวกที่ฟงโดยมีความสํานึกวา 
ดนตรีไพเราะ ทราบผูประพันธ ผูบรรเลง มีความสนใจ และรูคุณคาของดนตรี มีประมาณรอยละ 50 

  3. การฟงอยางตั้งใจจริง (Serious Listening) ไดแก การฟงอยางมีความเขาใจลึกซ้ึง 
มีการศึกษาหาความรูเพ่ือการฟงอยางจริงจัง ผูฟงพวกน้ีจะมีความซาบซ้ึงในดนตรีอยางแทจริง และ
มักหาโอกาสไปฟงเพลงสม่ําเสมอ มีประมาณรอยละ 25 

  วธิีพฒันาการฟังโดยการรับรู้ 

  การพัฒนาการฟงโดยรับรู ควรประกอบไปดวย 

  1. ความตั้งใจ ไดแก การมีสมาธิในการฟง ไมคุยขณะฟง 

  2. ความซํ้าซาก ไดแก การฟงบทเพลงหนึ่งซํ้าๆ กันหลายหน เพื่อจับลักษณะตางๆ 
ของโครงสราง หรือองคประกอบดนตรี เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง และนําไปสูความซาบซ้ึง
ตอไป 

  3. ความคุนเคย ความคุนเคยกับบทเพลงหน่ึง ทําใหการฟงมีความเขาใจดีขึ้นได 
  4. ความรูพื้นฐาน ไดแก ความรูพื้นฐานทางดนตรี มี 2 ลักษณะ คือ 

   4.1 ความรูพื้นฐานทั่วไป ไดแก ความรูทางดนตรีทั่วๆ ไป เกี่ยวกับโครงสราง
ของดนตรี หรือประวัติดนตรี เปนตน 

   4.2 ความรูพื้นฐานเฉพาะ ไดแก ความรูทางดนตรีเฉพาะบทเพลงที่จะฟง 
เกี่ยวกับโครงสราง และความหมายของบทเพลงน้ันๆ 

  5. การมีสวนรวมการเลนดนตรี การเลนดนตรีไดทําใหเกิดความรูความเขาใจใน
ดนตรี และชวยใหเกิดการฟงโดยรับรูได 
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  6. การฟงโดยมีทั้งดนตรีหรือบทเพลง การฟงเพลงอาจมีสองลักษณะ ซ่ึงท้ังสอง
ลักษณะนี้จะชวยใหผูฟงมีความเขาใจและซาบซ้ึงดนตรีได เปนการพัฒนาการฟงโดยรับรูไดแก 
   6.1 การฟงโดยไมมีโนตเพลง ไดแก ฟงดนตรีอยางเดียวโดยเนนที่เสียงท่ีไดยิ 
   6.2 การฟงโดยมีโนตเพลงประเกอบ ไดแก การฟงโดยมีโนตเพลงดูตามไปดวย
ในขณะฟงบทเพลงนั้นๆ 

  อุปสรรคของความรู้สึกซาบซึงในดนตรี 

  อุปสรรคที่ทําใหการฟงดนตรีแลวไมรูสึกซาบซ้ึงมีอยูดวยกันหลายประการ พอ
สรุปไดดังนี้ 
  1. ความยากของการฟง ไดกลาวแลววา ดนตรีเปนเรื่องของเสียง และการไดยิน 
มิใชเรื่องของภาพท่ีมองเห็นได ดังนั้น การฟงโดยการรับรูอยางเต็มที่ ยอมตองการสมาธิและทักษะ
ในการฟงมากพอสมควร 

  2. องคประกอบเรื่องเวลา ดนตรีเปนโสตศิลปหรือศิลปะเกี่ยวกับเวลาและเสียง 
(Tone in time) การฟงดนตรีเปนสภาวการณที่เสียงเกิดขึ้นและผานไป การที่จะยอนกลับมาถาจํา
ไมไดหรือหรือไมไดยิน ยอมเปนไปไมได ไมเหมือนกับการดูศิลปะแขนงอ่ืน ซ่ึงสามารถดูยอนกลับไป
กลับมาได เชน ดูภาพเขียนหรือรูปปนเพื่อใหเกิดความเขาใจ สวนดนตรีเมื่อฟงแลวก็เลยไปต้ังแต
ตนจนจบ ไมมีโอกาสดูไดยอนไปยอนมาเหมือนพวกภาพเขียนหรือรูปปน ดังน้ัน ความจําทาง
ดนตรีจึงมีผลโดยตรงตอระดับความซาบซ้ึงในดนตรี 
  3. ความชอบและความไมชอบ ความชอบไมชอบในดนตรีบางประเภท บาง
ลักษณะทําใหการฟงดนตรีไมเปนไปตามท่ีควรจะเปน เนื่องจากผูนั้นมีความชอบหรือไมชอบเปน
ทุนอยูแลว ยอมจะมีผลโดยตรงที่ทําใหการฟงไมบรรลุตามสภาพเนื้อแทของดนตรีโดยแทจริงได 
เชน คนที่ไมชอบเสียงเปยโน พอไดยินเสียงเปยโนก็ไมอยากฟง ไมมีสมาธิจะรับรูเสียงดนตรีที่ได
ยิน ความเขาใจ ความซาบซ้ึงจึงเกิดไมเกิดขึ้นถึงระดับสูงสุด 

  4. ความยากงายของบทเพลง ความยากงายของบทเพลงเปนอุปสรรคประการ
สําคัญที่ทําใหการฟงไมเกิดการรับรูอยางแทจริง การศึกษาทําความเขาใจกับบทเพลงท่ีจะฟงใหถอง
แทและดีเสียกอน จึงชวยใหการฟงโดยการรับรูเกิดขึ้นได 
  ลกัษณะของบุคคลทีจะเรียนดนตรีได้ดี 
  1. มีความรัก ความชอบ 

  2. มีความถนัดโดยธรรมชาติ 

  3. มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียร 

  4. มีรางกายสมประกอบ 
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  5. มีโสตประสาทดี 
  6. มีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณดี 
  7. มีความจําดี 
  8. มีสมาธิดี 
  9. มีระเบียบวินัยดี 
  10. มีสุขภาพอนามัยดี 
  11. ตองเปนผูไดรับการสนับสนุนใหมีเคร่ืองดนตรีใชในการฝกฝน และตองเอาใจ
ใสดูแลสภาพเครื่องดนตรีใหดีอยูเสมอ 

  คุณลักษณะหลายประการของผูที่จะเรียนดนตรีไดดีนี้ เปนลักษณะที่ผูฟงเพลงท่ีดี
ควรจะมีดวยเชนกัน เพราะจะชวยใหผูนั้นเปนนักฟงเพลงท่ีเขาใจบทเพลง และสามารถซาบซ้ึงใน
ดนตรีไดอยางแทจริง 

  ส่วนประกอบของดนตรี 

  สวนประกอบท่ีจะทําใหเกิดเปนดนตรีขึ้นมาอาจจะแบงไดเปนสองสวนใหญๆ คือ 

  1. สวนที่เกี่ยวกับมนุษย ไดแก ผูประพันธเพลง ผูแสดง และผูฟง 

  2. สวนที่เกี่ยวกับเครื่องมือ ไดแก เคร่ืองดนตรี (รวมทั้งเสียงมนุษย) การพิมพ ส่ือ
การเสนอดนตรี 
  ส่ิงท่ีเรียกวา ดนตรีเกิดขึ้นไดเมื่อมีองคประกอบเหลาน้ีครบถวน ถาขาดอยางหนึ่ง
อยางใดไปดนตรีจะไมเปนดนตรีโดยสมบูรณ เชน บทเพลงท่ีประพันธไวเรียบรอย และไมมีผูแสดง
นําไปเลนดนตรียอมไมเกิดขึ้น เปนตน 

  การแสดงดนตรี 

  เมื่อกลาวถึงดนตรีอาจหมายถึง โนตเพลงที่ผูประพันธแตงไว ซ่ึงเปนเรื่องของ
สัญลักษณ ไมเกี่ยวกับเสียง ตอเม่ือผูแสดงหรือนักดนตรีนําโนตเพลงมาเลนจึงเกิดเปนดนตรีขึ้น ซ่ึง
ในลักษณะน้ีจัดเปนความหมายของคําวา ดนตรีสําหรับทุกคน โนตเพลงหนึ่งแมจะเปนเพลงที่
คุนเคยไดยินไดฟงมาแลว 

 

แนวคดิเรืองวฒันธรรมในการสือสาร และการสือสารข้ามวฒันธรรม 

 วฒันธรรมในการสือสาร 

 Robert Holton กลาววา “โลกาภิวัตน” เปนจุดกําเนิดของการถายเทการรวมตัวและการ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมตางๆ จากพ้ืนที่หนึ่ง อาทิ อิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันซ่ึงมักไดรับการ
อนุมานวาเปนมาตรฐานทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก อาจกอใหเกิดผลกระทบทางวัฒนธรรม 
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ทองถ่ิน ผลกระทบจากการไหลบาของวัฒนธรรมโลกาภิวัตนที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 

  1. การรวมตัวทางวัฒนธรรม ( Homogenization) เปนผลกระทบทางวัฒนธรรม 
ที่มาจากแนวคิดการสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรมใหเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันดวยการสรางความ
ยอมรับจนกลายเปนวัฒนธรรมและกระแสหลักของทองถ่ินที่มีการรวมตัวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น 

  2.  การแบงแยกทางวัฒนธรรม ( Polarization) เปนผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มี
แนวคิด มาจากความแตกตางของวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมกระแสรองซ่ึงอาจจะ
ประกอบดวยขอจํากัดของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของแตละทองถ่ิน 

  3. การผสมใหมทางวัฒนธรรม ( Hybridization) เปนผลกระทบทางวัฒนธรรม ที่
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมกระแสรองดวยเงื่อนไขตางๆ ของ
แตละพื้นที่จนยากจะจําแนกท่ีมาของวัฒนธรรมใหมท่ีเกิดขึ้น เปนผลกระทบท่ีมีความสอดคลองกับ
ธรรมชาติของการแปรผันทางวัฒนธรรมตามบริบททางสังคม ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา  
 อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว (2547) กลาววา “มิติทางวัฒนธรรม” เปนสวนสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ซ่ึงสงผลกระทบตอสังคมโลกในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลวตางมิอาจหลีก
พนความเช่ือมโยงผูกผันถึงกันผานกระบวนการส่ือสาร ท่ีเปนเสมือนเครื่องมือสําคัญของการถายเท
ทางวัฒนธรรมและยังกลาววา “โลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม” เปนการถายเทการแลกเปล่ียนความรู
และวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติแกกันและกัน ปรากฏการณลักษณะดังกลาว มีมาเน่ินนานนับ
สหัสวรรษ และย่ิงทวีความเขมขนมากขึ้นในยุคของการส่ือสารไรพรมแดนที่มีทั้งความสะดวกและ
รวดเร็วของขอมูล ขาวสารตางๆ มากมาย และผลกระทบทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน
กอใหเกิดผลลัพธที่สําคัญ 3 ประการซ่ึงสอดรับกับแนวคิดขางตนของ Robert Holton อยางมาก คือ 

  1. วัฒนธรรมรวมตัว  (  Cultural Homogenization )  โลกาภิวัตนนํามาซ่ึง 
“มาตรฐาน” การยอมรับในระดับสากล จนเกิดเปนการบีบบังคับใหเปล่ียนตามหรือลอกเลียนดวย
ความเต็มใจ เมื่อเปนดังนี้ วัฒนธรรมทองถ่ินจึงสูญเสียคุณคาท่ีเคยมี ทําใหเกิดการแปรสภาพ และ
เปล่ียนไปตามกระแสความนิยมของโลก เปรียบเสมือนการหลอมละลายออนไหวไรจุดยืนไปตาม
กระแสนิยม ผูสนับสนุนแนวคิดดังกลาวน้ี  มีความหวังวาการยัดเยียดวัฒนธรรมสามารถกระทํา
ได ดังเชน “รัฐนิยม” ซ่ึงเคยมีใชอยูในประเทศไทย  ดวยจุดมุงหมายใหวัฒนธรรมทองถ่ินคอย ๆ 
ลบเลือน 

  2. วัฒนธรรมแตกตัว ( Cultural  Heterogenization ) โลกาภิวัฒนทําใหเกิดการ
แปลกแยก ระหวางวัฒนธรรมจนยากเกินกวาจะรอมชอมกันได ตางฝายตางรักษาความบริสุทธ์ิหรือ
วัฒนธรรม “พันธุแท” ของตนเอง จนเกิดผลตามมาคือการปะทะถึงขั้นแตกหักรุนแรง หรืออยางดี
ที่สุดก็คือ สภาพท่ีตางคนตางอยูโดยไมยุงเกี่ยวกันอีกตอไป  การใชหลักยึดม่ันถือมั่นโดยไมยอม
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ลดราวาศอกใหกัน ทําใหเกิดการประจันหนาและอาจนําไปสูศึกสงครามเพ่ือทําลายลางฝายตรงขาม 
ผลสุดทาย  คือ ความสูญเสียดวยกันท้ังสองฝาย  ผูสนับสนุนแนวคิดสุดขั้วและกลัวการผูกสัมพันธเชนน้ี  
มีตัวอยาง เชน การจับคูชนกันระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมมุสลิม โดยไมมีการ
ประนีประนอม 

  3.  วัฒนธรรมลูกผสม  (Cultural Hybridization) หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสาน 
จนยากเกินกวาจะแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน วัฒนธรรมพันธทางมักเกิดขึ้นเสมอหากมีการ
ไปมาหาสูกัน รวมท้ังเมื่อติดตอส่ือสารแบบรอมชอมแบบถอยทีถอยอาศัย วัฒนธรรมของทุกชาติใน
โลกนี้ ลวนแลวแตกอกําเนิดเกิดขึ้นไดดวยการหยิบยืมแลกเปล่ียนกันไปมาทั้งหมดท้ังส้ิน หากไมได
จากพวกเดียวกันเองก็มาจากกลุมอ่ืน เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมพันธทางนาจะเปนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมากที่สุด 

 การผสมผสานทางวฒันธรรม 

 วัฒนธรรมลูกผสม( Hybridity) เปนผลที่เกิดจากการแลกเปล่ียนองคประกอบทาง
วัฒนธรรมจากแหลงตางๆ อันหลากหลาย( Hybridization) (สุริชัย หวันแกว, 2545: 35-42) จนกลายเปน
วัฒนธรรมลูกผสมขึ้นในงานดานศิลปะ  ดนตรี  ซ่ึงเปนการนําอัตลักษณบางอยางของชาติตนมา
รวมไวกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกหรือชาติมหาอํานาจ  เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆที่สามารถ
เผยแพรไดงายขึ้น  ในการนําเสนอศิลปะทางดนตรีภายในชาติตนใหเผยแพรไดงายขึ้น  โดยการใช
องคประกอบรวมบางประการเพื่อส่ือใหเกิดความสนใจในวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ที่ไมใชชาติตน
มากย่ิงขึ้น ในบางมุมมองอาจมีผูเห็นวา วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมลูกผสมซ่ึงมีวิวัฒนาการมา
โดยลําดับ มีการปรับเปล่ียนและนํามาใชกับวิถีชีวิตของไทย จะอยางไรก็ตาม เราไม เคยปฎิเสธ
อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติที่แทรกเขามาในชาติเรา  แตดวยภูมิปญญาไทยจึงไดมีการกล่ันกรองนํา
เฉพาะสวนที่ดีงามมาปรับใชใหเขากับยุคสมัย (อางถึงในhttp:mculture.tripod.com/h1_2.htm) 
 John Tomlinson (1999) กลาววา “วัฒนธรรมโลกาภิวัตน” คือ การผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นจากการถายเททางความคิดที่เส่ือมสลายตามพลวัตทางวัฒนธรรม กระบวนการ
โลกาภิวัตน กอใหเกิดการเส่ือมสลายของวัฒนธรรม แตขณะเดียวกันก็กอใหเกิดการรวมตัวของ
วัฒนธรรมเพื่อความอยูรอดของวัฒนธรรมของแตละพื้นที่เฉกเชนเดียวกันแกนความคิดของการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ การผสมผสานทางความคิดท่ีเรียบงายไมยุงยากซับซอนแต
อยางใด ปราศจากการหลบเรนหรือครอบงําใด ๆ ท้ังส้ิน 

 นักวิชาการคนหน่ึงที่มีอิทธิพลตอแนวคิด เรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสํานัก
เบอรมิงแฮม ไดแก โฮมี่ บาบา  (Homi Bhabha) ผูซ่ึงเสนอความคิดวา โดยธรรมชาติแลวไมเคยมี
วัฒนธรรมใดที่เปนหนึ่งเดียว แตทุกวัฒนธรรมจะมีลักษณะเปนแบบ “พันธทางหรือลูกผสม”
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(Hybrid) หรืออีกนัยหนึ่ง ไมมีวัฒนธรรมใดที่สมบูรณในตัวเอง แตทุกวัฒนธรรม จะเปล่ียนแปลง
อยางสัมพันธกับวัฒนธรรมอ่ืนตลอดเวลา  กระบวนการผสมผสานขามสายพันธุวัฒนธรรม 
(Cultural  hybridization) จึงเปนพื้นที่ใหมของการตอรองและสรางสรรคความหมายใหมๆ ให
เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกแหงวัฒนธรรม ซ่ึงมีฐานมาจากองคประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 ดนตรีปอปหรือเพลงปอปไทยไดมีการผสมผสานกับดนตรีปอปฝงตะวันตก โดย
รูปแบบของดนตรีจะมีแนวสมัยใหม ๆ ออกมาเสมอ เพื่อใหทันกับยุคสมัยโดยกลุมวัยรุนไทยเกิดการ
ยอมรับ จนกลายเปน วัฒนธรรม ดนตรี  ที่มีการสรางสรรคงานประเภทน้ี  จะเปนสวนผลักดัน
วัฒนธรรมดนตรีปอปในไทยใหเดินหนาตอไป และเพ่ือไมใหบทเพลงท่ีไพเราะที่มีคุณคาในชาติ
ตองสูญสลายไปพรอมกับกาลเวลา 
 หากจะกลาวถึงประเด็นความเปนโลกกับประเด็นความเปนทองถ่ินแลว  จะพบหลักการ 
สําคัญสองประการ 

  ประการแรก  วัฒนธรรมทั้งหลายในโลกจะยั่งยืนอยูไดก็ดวย  ลักษณะของความเปน
พลวัตร (Dynamic) และการปรับเปล่ียนตลอดกาล 

  ประการที่สอง  เสนทางการพบกันระหวางวัฒนธรรมโลกและวัฒธรรมทองถ่ินไม
เคยเปนไป  ในทิศทางเดียว ดวยเหตุนี้  ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมจึงอยูบนพื้นฐานของ “การผสม
ขามสายพันธ”  ( Hybridization) และเปนการตอรองทางความหมายและการแสดงตน (A new site 

of negotiation of meaning and representation) (Homi Bhabha, 1990 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 

2545: 355-356) อันจะทําใหเกิดแรงผลักดัน ในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ขึ้นในสังคมนั้นๆ โดยเนน
การปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมทางดานภาษาไทยซ่ึงเปนที่เขาใจในหมูเฉพาะคนไทย ใหสามารถ
ส่ือสารไดในแนวกวาง ใหเกิดการยอมรับจากสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนอีกหนึ่งแนวทางในการ
บอกเลาเรื่องราวอารมณและความรูสึกของเพลง ใหมีความลึกซ้ึงมากย่ิงขึ้น 

 

แนวคดิเกยีวกบัการยอมรับ  

 ความหมายของการยอมรับ  

 นักวิชาการ ใหความหมายของการยอมรับไวหลายประการ ดังนี้ 
 Foster (1973 อางใน นัยนา, 2545: 24) ไดใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึง การ
ที่ประชาชนไดเรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานขั้นการรับรู การยอมรับจะ
เกิดขึ้นไดหากมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดทดลองไป
ปฏิบัต ิเมื่อเขาแนใจแลววาส่ิงประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอน  เขาจึงกลาลงทุนซ้ือ
ส่ิงประดิษฐนั้น (Dubrin, Ireland 1993: 228) ไดใหความหมายของการยอมรับวา การยอมรับเปนส่ิง
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ที่พนักงานหรือบุคคลในองคการมีความเช่ือวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง  และควรปฏิบัติตามเพื่อผลสําเร็จ
ขององคการ Hornby (1996 อางใน ฉันทวรรณ, 2545: 10) ไดกลาววาการยอมรับ  หมายถึง  

  1. การกระทําหรือการรับ (ของขวัญ คําเชิญ ขอเสนอ)  
  2. การไดรับหรือกระบวนการยอมรับ หรือไดรับการยอมรับเขากลุม   
  3. การยอมรับหรือการเห็นดวย และเช่ือในบางส่ิงบางอยาง   
  4. ความเต็มใจท่ีจะอดกล้ันบางส่ิงบางอยางท่ีไมนายินดี   
  5. การยอมรับยินดีที่จะรับบางส่ิงบางอยาง ตกลงตามขอเสนอ   

  6. การยอมรับทําตามหนาที่ความรับผิดชอบ ยินยอมปฏิบัติตาม   
  7. การยอมอดกล้ันตอบางส่ิงบางอยางท่ีไมนาพึงพอใจ โดยพยายามไมเปล่ียนแปลง 
หรือหลีกเล่ียง  
  8. การมองเห็นวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตองแลวเชื่อยอมรับในส่ิงนั้น  
  9. การยินดีตอนรับบางส่ิงบางอยาง หรือบางคน (Mostey และคณะ, 1996: 58) กลาว
ไววา การยอมรับส่ิงใหมๆ ของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับความรูสึก ความเขาใจ หรือความเปนไปไดในส่ิง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นแกบุคคลนั้น  

 Gordon (1999: 121) ไดกลาวถึงความหมายของการยอมรับไววา เปนส่ิงท่ีบุคคลหรือ
กลุมมีความเห็นตอส่ิงตางๆ วาถูกตองหรือเหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานของความรูความเขาใจใน
ส่ิงนั้นๆ และมีการตัดสินใจเพ่ือนําไปปฏิบัติงานจริงๆ ตอไป  

 ปนัดดา อินทราวุธ (2543: 30) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคคลพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดรับรู เรียนรู หรือไดรับการแนะนํา และในท่ีสุดก็รับเอาส่ิง
นั้นๆ มาใช หรือปฏิบัติใหเกิดประโยชน โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะชา หรือเร็วขึ้นอยูกับ
ตัวบุคคลและคุณลักษณะของนวัตกรรม 

 กมลรัตน รัตนมาลัย (2544: 35) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดทําการตัดสินใจที่จะนําส่ิงใหม ๆ ที่เขามานําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือการ
ดํารงชีวิตใหดียิ่งขึ้น  

 สุวรรณี อุดมสมปอง (2544: 13) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การเห็น
ดวยวาดี มีประโยชนเหมาะสมและเปนจริงตามน้ัน โดยไมมีทาทีคัดคานหรือตอตาน พรอมที่จะ
นําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 

 ฉันทวรรณ ยงคประเดิม (2545: 10) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง
กระบวนการทางจิตใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับความรูความเขาใจ ประสบการณของ
บุคคลนั้น ๆ และแสดงออกมาโดยการเห็นดวย หรือลงความเห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม 
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 นัยนา ยุติศาสตร (2545: 24) ไดสรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่
เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลหลังจากที่ไดรับรูเกี่ยวกับส่ิงใหมๆโดยผานขั้นการตระหนัก
เกี่ยวกับนวตกรรมขั้นการสนใจ การประเมินผล การทดลองและการยอมรับในท่ีสุด 

 จากท่ีกลาวขางตนสามารถ สรุปไดวา การยอมรับหมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่
บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยบุคคลไดสัมผัส  เรียนรู  และปฏิบัติ  และบุคคลไดตัดสินใจแสดงออก
วาเห็นดวยหรือลงความเห็นเปนส่ิงท่ีเหมาะสม  

 กระบวนการยอมรับ  

 Rogers (1983: 100-157) เสนอวา กระบวนการยอมรับประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นที่ 1 ขั้นรูหรือขั้นรับรู (Awareness Stage) เปนขั้นเริ่มแรกที่จะนําไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธส่ิงใหม ๆ วิธีการใหม ๆ ขั้นนี้เปนขั้นที่ไดรูเกี่ยวกับส่ิงใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมของเขา แตยังไดขาวสารไมครบถวน การรับรูมักเปนการเรียนรูโดยบังเอิญซ่ึง
อาจจะทําใหเกิดการอยากรูตอไป อันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหมๆ นั้นในการแกปญหาที่
ตนเองมีอยู  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เปนขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหมๆ เพิ่มเติมพฤติกรรมนี้เปนในลักษณะท่ีตั้งใจแนชัด และใชกระบวนการคิดมากกวา
ขั้นแรก ซ่ึงในขั้นนี้จะทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับส่ิงใหมหรือวิธีการใหมมากขึ้น  บุคลิกภาพและ
คานิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณเกา ๆ จะมีผลตอบุคคลนั้น และมีผลตอ
การติดตามขาวสารหรือรายละเอียดของส่ิงใหม ๆ หรือวิทยาการใหม นั้นดวย 

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินคา (Evaluation Stage) เปนขั้นที่ไตรตรองวาจะลองใชวิธีการหรือ
วิทยาการใหม ๆ นั้นดีหรือไม  ดวยการชั่งนํ้าหนักระหวางขอดีและขอเสียวา  เมื่อนํามาใชแลวจะ
เปนประโยชนตอกิจกรรมของตนหรือไม  หากรูสึกวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใช  ขั้นนี้จะ
แตกตางจากขั้นอ่ืน ๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหมๆ โดยบุคคลมักคิดวาการใช
วิทยาการใหมๆ นั้นเปนการเส่ียง ไมแนใจผลท่ีจะไดรับ ดังน้ัน ในขั้นนี้จึงตองการแรงเสริม 

(Reinforcement) เพื่อใหเกิดความแนใจย่ิงขึ้นวาส่ิงท่ีเขาตัดสินใจแลวนั้นถูกตองหรือไม โดยการให
คําแนะนําใหขาวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) เปนขั้นที่บุคคลทดลองใชวิทยาการใหม ๆ นั้นกับ
สถานการณของตน ซ่ึงเปนการทดลองดูกอนเพื่อดูวาไดผลหรือไม  และประโยชนที่ไดรับนั้นมาก
พอที่จะยอมรับปฏิบัติอยางเต็มท่ี ในขั้นน้ี บุคคลจะแสวงหาขาวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการ
ใหมนั้น ซ่ึงผลจากการทดลองจะมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เปนขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหมๆ นั้นไป
ใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอยางเต็มที่หลังจากท่ีไดทดลองปฏิบัติดู และเห็นประโยชนแลว  

 เสถียร เชยประทับ (2537: 34) ไดอธิบายวา กระบวนการยอมรับ คือ กระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรม ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองท่ีบุคคล
จะตองผานขั้นหรือระยะตาง ๆ ตั้งแตขั้นแรกที่รูเรื่อง หรือมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงขั้น
ตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในท่ีสุดก็ถึงขั้นการยืนยันการตัดสินใจที่ทําไปแลว  

 ปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อการยอมรับ  

 บุคคลยอมรับนวัตกรรมใด ๆ ก็ตามบุคคลน้ันตองใชความรู ความคิดมาใชในการพิจารณา
เสียกอน บุคคลนั้นจึงจะสามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมน้ัน  ซ่ึงในการ
พิจารณานั้นยอมจะตองมีปจจัยอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของเพ่ือประกอบการตัดสินใจ มีผลงานวิจัยจํานวน
มากท่ีไดรวบรวมเกี่ยวกับตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงสรุปไดเปน 3 

กลุม คือ (Rogers, 1983:  251-270)  
  1. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

  2. ตัวแปรดานบุคลิกภาพ 

  3. พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร 

 ปัจจยัด้านเศรษฐกจิและสังคม  

 ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยอายุ สถานภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมไปถึงรายได ขนาด
ที่ดินถือครอง หรือทรัพยสินตาง ๆ ที่ครอบครองอยู ความรู  ความสามารถเฉพาะอยาง และระดับ
การศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลตอการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกัน  บุคคลที่เปน
เจาของปจจัยการผลิตจะมีแนวโนมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีงายกวา และเร็วกวาผูมีปจจัยการผลิต
นอยกวา ไดแก 
  1. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีสวนเกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือ
ชา เชน บุคคลที่อยูในชุมชนท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัดมากกวามีคานิยม
และความเช่ือถือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงมากกวา  มีผลทําใหเกิดการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีชาลงและนอยลงดวย 

  2. สภาพทางภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงคือ ทองท่ีใดมีสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่สามารถติดตอกับทองถ่ินอ่ืนๆ โดยเฉพาะทองถ่ินที่เจริญทางดานเทคโนโลยีไดมากกวา
ไมวาจะเปนการคมนาคมท่ีสะดวก หรือมีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิตมากกวา จะมีผลทําใหเกิด
แนวโนมของการยอมรับมากกวาหรือเร็วกวา 
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 ปัจจยัด้านบุคลกิภาพ 

 ปจเจกบุคคลแตละคนเปนผูตัดสินใจรับนวัตกรรมหรือไมรับนวัตกรรม  บางคนรับเร็ว 

บางคนรับชาแมจะอยูในสังคมหรืออยูในชุมชนเดียวกันก็ตาม  คนที่มีภาวะนวัตกรรมสูง (High 

Innovativeness) ก็จะรับนวัตกรรมเร็ว กลายเปนนวัตกร (Innovators) หรือกลุมท่ีรับนวัตกรรมเร็ว
หรือแมเปนชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมเร็ว ในขณะท่ีผูมีภาวะนวัตกรรมตํ่า (Low Innovativeness) 
ถาไมเปนประเภทชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมก็เปนผูลาหลัง (Laggards) ไปเลย 

 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการสือสาร  

 พฤติกรรมส่ือสารของแตละบุคคลประกอบดวย  พฤติกรรมติดตามขาวสาร  ซ่ึงมีทั้ง
ขาวสารท่ีมาจากแหลงขาวสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ขาวสารท่ีมาจากภายนอก
ชมุชน ความใกลชิดกับขาวสาร ซ่ึงพฤติกรรมการส่ือสารของแตละบุคคลประกอบไปดวย ผูส่ือสาร
หรือแหลงกําเนิดขาวสาร  ชองทางการส่ือสารและผูรับขาวสาร  ซ่ึงในองคประกอบดังกลาวน้ี        
ชองทางการส่ือสารมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะเปนตัวกําหนดวาขาวสารประเภทใดท่ีผูสง
ขาวสารจะใช  เพื่อกอใหเกิดผลสําเร็จในอันที่จะใหเกิดความรู ทัศนคติและพฤติกรรมใหมๆ แกผูรบั
ขาวสารในทิศทางท่ีผูสงขาวสารตองการได ซ่ึงสามารถแบงประเภทของชองทางการส่ือสารออกเปน 
2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ชองทางส่ือสารมวลชน  เปนการถายทอดขาวสารท่ีเกี่ยวของกับส่ือสารมวลชน
ทั้งหมด เชน หนังสือพิมพ วิทย ุโทรทัศน เปนตน 

  2. ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคลเปนการติดตอระหวางบุคคลที่มีจํานวนไมมาก
นักและยังหมายความรวมถึงการติดตอกับผูนําทองถ่ิน ญาติ เพื่อนฝูง หรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนตน 

 คุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีรับรูได (Perceived Attributes of Innovations) มีสวนทําให
กลุมบุคคลเปาหมายมีการยอมรับเร็ว-ชาดวย โดยอธิบายถึงลักษณะของนวัตกรรมซ่ึงจะมีผลตอการ
ยอมรับไวดังนี้  
  1. ประโยชนที่ไดรับเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง ผลไดที่บุคคลจะ
ไดรับหากยอมรับนวัตกรรมตองมากวา หรือดีกวาผลไดที่บุคคลนั้นไดรับอยูเดิมนวัตกรรมนั้นจึงจะ
เปนที่ยอมรับโดยรวดเร็วขึ้น ผลไดที่วานี้มักปรากฏในรูปกําไรทางเศรษฐกิจ สถานภาพอ่ืน ๆ เชน 
ศักดิ์ศรี ยอมรับโดยรวดเร็วขึ้น ผลไดที่วานี้มักปรากฏในรูปกําไรทางเศรษฐกิจ สถานภาพอ่ืน ๆ  เชน 
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ความพอใจ ความสะดวกสบาย เปนตน  ถานวัตกรรมใดบุคคลนั้นเห็นวามี
ประโยชนมีคุณคาตอเขา นวัตกรรมนั้นจะถูกยอมรับมากขึ้น ตอการทําความเขาใจและการนําไปใช 
ความคิดใหม ๆ ท่ีเขาใจยากจะไมเปนที่ยอมรับในขณะที่ความคิดใหมที่เขาใจความสอดคลองหรือ
เขากันได (Compatibility) หมายถึง  ความสอดคลองหรือไปกันไดกับคานิยม  ความเช่ือ 
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ประสบการณอดีต รวมทั้งความตองการท่ีแทจริงของบุคคลเปาหมาย  ซ่ึงหากเขาไดรับรูวา
นวัตกรรมนั้นเขากันไดกับส่ิงตาง ๆ ดังกลาวแลวมีแนวโนมท่ีเขาจะยอมรับเร็วขึ้น  

  2. ความยุงยากซับซอน (Complexity) หมายถึง ความยุงยากซับซอนของนวัตกรรมท่ี
ยากงายและสามารถนําไปใชไดโดยไมยุงยากจะเปนที่ยอมรับไดเร็วกวา  
   การทดลองได (Trial Ability) หมายถึง ความเปนไปไดที่จะนํานวัตกรรมน้ันไป
ลองทําดู ถานวัตกรรมนั้นสามารถนําไปทดลองไดก็จะเปนที่ยอมรับงาย และเร็วกวานวัตกรรมที่ไม
สามารถนําไปทดลองได พวกท่ียอมรับนวัตกรมเร็วจะใหความสําคัญกับคุณลักษณะนี้มากกวาพวก
ที่ยอมรับชา 
   การสังเกตได (Observables) หมายถึง ความเปนไปไดที่ผลของนวัตกรรมน้ันจะ
เห็นไดวา นวัตกรรมบางอยางสังเกตเห็นไดงาย และสามารถส่ือความหมายใหผูอ่ืนรับรูไดงายแต
นวัตกรรมบางอยางยากที่จะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได  
  3. รูปแบบการตัดสินใจในนวัตกรรม (Type of Innovation-Decisions) รูปแบบการ
ตัดสินใจในนวัตกรรมเกี่ยวของกับการยอมรับเร็ว-ชาดวย โดยอธิบายถึงรูปแบบการตัดสินใจใน
นวัตกรรม ดังนี้ 
    3.1 การเลือกตัดสินใจในนวัตกรรม (Option Innovation-Decision) หมายถึงการ
ตัดสินใจของแตละบุคคลทางปทัสถานของระบบ และระบบเครือขายระหวางบุคคล มีผลในการ
เลือกที่จะยอมรับหรือปฎิเสธในนวัตกรรม  

   3.2 ความรวมมือในการตัดสินใจในนวัตกรรม (Collective Innovation-Decision) 

หมายถึงความเห็นพองตองกันระหวางสมาชิกทั้งหมด มีผลตอการตัดสินใจในนวัตกรรม  

   3.3 อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจในนวัตกรรม (Authority Innovation-Decision) 

หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจ ตําแหนง หรือความรูความชํานาญ มีผลตอการตัดสินใจในนวัตกรรม  

  4. ชองทางและพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร (Communication Channels) หมายถึง 

การส่ือสารมวลชนและการส่ือสารระหวางบุคคล มีผลตอการตัดสินใจขั้นสุดทาย คือ การรับไมรับ
โดยแบงชองทางการส่ือสารออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   4.1 ชองทางการส่ือสารมวลชน  เปนการถายทอดขาวสารท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ือมวลชนท้ังหมด เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน  

   4.2 ชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล เปนการติดตอระหวางบุคคลท่ีมีจํานวนไมมาก
นักและยังหมายความรวมถึงการติดตอกับผูนําทองถ่ินญาติ เพื่อนฝูง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน  

  5. ความสอดคลองกับความตองการและคานิยม (Nature of the Social System) 

หมายถึงระบบสังคมประเภทตาง ๆ มีอิทธิพลตอการจะรับหรือไมรับนวัตกรรม หรือรับเร็วรับชา
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เนื่องจากท่ีสังคมแตกตางกัน สามารถรวมกันแกไขปญหาเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกันได โดยอาศัย
สมาชิกในหนวยสังคมเองผูนําสังคมและความพยายามของผูรับผิดชอบ  

  6. ความพยายามของคณะทํางานท่ีใชสนับสนุน  (Extent of Change Agent’s 

Promotion Efforts) หมายถึง ความพยายามของคณะทํางานที่ใชสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อ
ความสําเร็จ เพื่อเกิดการยอมรับตัดสินใจในนวัตกรรม ซ่ึง Stone (1952) และ Petrini (1996) (อางถึง
ใน Roger, 1983:234) ไดกลาวถึงผลกระทบท่ีสําคัญในความพยายามของคณะทํางานท่ีเกิดขึ้น เมื่อ
ผูนําไดยอมรับความคิดดังกลาว 

 การยอมรับการเปลยีนแปลง  

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 1. ความหวังในดานเศรษฐกิจ ไดแก จะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้น โอกาสกาวหนาก็ดี
กวาเดิมจะไดโอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นและรายไดเพิ่มขึ้น  

 2. ความหวังในดานความม่ันคง ไดแก โอกาสมั่นคงในการทํางานจะมีมาก ในองคการนี้
เพราะงานเราดีกวาเดิม ความม่ันคงของงานน้ีจะดีขึ้น และดูเหมือนมีความสําคัญกวาเดิมเพราะฉะน้ัน
โอกาสแขงขันจะดีขึ้น การเส่ียงในดานตาง ๆ ลดลงในงานใหม 
 3. ความหวังในความสะดวกสวนตัว ไดแก งานจะงายขึ้นกวาเกา สภาพการทํางานจะ 

ดีกวาเดิมจะไมตองทํางานหนักเหมือนเดิม การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหชีวิตท่ัวไปดีขึ้น เชน การเดินทาง 
ชั่วโมงการเดินทาง  

 4. ความหวังในการไดรับความพึงพอใจในงานเพ่ิมขึ้น ไดแก งานใหมนาสนใจ และ   
ทาทายมากกวา  ความกดดันนอยลง จะมีความรับผิดชอบมากข้ึน อํานาจหนาท่ีเพิ่มขึ้น มีความสําคัญ
กวาปจจุบัน งานน้ีตองการคุณสมบัติของเราเพิ่มขึ้น โอกาสเสนอความคิดเห็น แนะนําจากเรามากขึ้น  
จะเหมาะกับอาชีพของเราเองในระยะยาว 

 5. ความหวังในทางสังคม ไดแก ฐานะของเราจะดีขึ้น ฐานะกับคนอ่ืนดีขึ้น เราจะ
ใหญโตขึ้น เราชอบทํางานในฐานะสวนหนึ่งของกลุม พอใจจะทํางานกับนาย ข. เขาเปนหัวหนาที่ดี
จะชวยไดมากในความสัมพันธกับประชาชนหรือลูกคาคงสนุกที่มีกลุมนั้นมาเปนลูกนองดวย 

 6. ความหวังท่ีนาพอใจในการเปล่ียนแปลง ไดแก พอใจ ภูมิใจท่ีเขามอบงานยากชิ้นนี้
ใหทํา ดีใจท่ีความคิดและการแนะนําของเราไดประโยชนตอคนอ่ืน นาภูมิใจท่ีเรามีสวนรวมดวยใน
งานนั้น รูเรื่องตลอดแลวพรอมท่ีจะทําตอไป การเปล่ียนแปลงน้ีสําคัญ ภูมิใจท่ีมีสวนดวย 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การยอมรับดนตรีปอปของ
เยาวชนไทย หมายถึง การตัดสินใจยอมรับกระบวนการเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนความรูสึก 
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ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมซ่ึงพยายามใหคุณคาเพื่อตอบสนองตอแนวทางการบริโภคท่ีเอ้ือตอการ
เติบโตของทุนนิยมทางดนตรี 

 สรุปไดวาอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีปอปหรือเพลงปอป มีสวนที่ทําใหการแพรกระจาย
วัฒนธรรมตางชาติ รวมถึงการรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนและเกิดผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural 

Assimilation) ไดแปรเปล่ียนไปจากการยึดตะวันตก นํามาสูการเปดพ้ืนที่ ที่ใหคนชาติตะวันออก
มากขึ้นดวย ส่ือโทรทัศนไมเพียงแตเปนเคร่ืองแพรกระจายวัฒนธรรม เพลงตางชาติหรือดนตรีปอป
ไดอยางรวดเร็วแลว ในอีกทางหนึ่งยังทําหนาที่ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการถายทอด
วัฒนธรรมใหม เพราะถือเปนเปนส่ือที่มีลักษณะประชิดตัววัยรุนมากและมีอิทธิพลดานวัฒนธรรม
มวลชนมากท่ีสุด  ในรอบหลายปที่ผานมาคงไมอาจปฏิเสธไดวา ความแรงของกระแสดนตรีปอป  

เพลงตางชาติในฝงญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี บนหนาจอโทรทัศนไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผูชมโดยเฉพาะกับกลุมวัยรุน ไมเพียงแตนําไปสูกิจกรรม
บริโภคส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปนและผลงานท่ีผลิตออกมา แลวยังไดนําไปสูการวิพากษเกี่ยวกับ
อิทธิพล และผลกระทบของบทเพลงดังกลาวท่ีกําลังรุกคืบครอบงําวัยรุนในสังคม และวัฒนธรรม
ไทยของวัยรุนกับการ ดูหนัง ฟงเพลงนอก(ดนตรีปอป) ในสังคมและวัฒนธรรมไทยอันที่จริง 
วัฒนธรรมการ “ดูหนัง ฟงเพลงตางชาติ” ดูจะเปนปรากฏการณสากลท่ีไมจํากัดเฉพาะกับวัยรุนหรือ
ชนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือเฉพาะในปจจุบัน หากแตปรากฏใหเห็นไดมาต้ังแตอดีต ดังเชนในยุค 60-

70 เปนตนมา โดยที่โทรทัศน (TV) ไดมีสวนในการแพรกระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)

วัยรุนไทยไทยในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันก็นิยมในศิลปน เพลงทางฝงตะวันตกอยางแรง ดัง
ปรากฏภาพของ “จอหน เวย” “เอวิส” หรือ “ส่ีเตาทอง” ในแบบ “พันธุไทย” และเชนเดียวกันการที่
อิทธิพลดนตรีปอป ทางฝงเอเชียตะวันออก  เชน ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี  เขามาสูการยอมรับมากขึ้น
ในสังคมไทยนั้นก็ดูไมตางกับที่ เคยเกิดขึ้นในอดีต  หากแตมีปจจัยตางๆ ที่เปนตัวเรงใหเกิด
ปรากฏการณดังกลาวไดงายขึ้น ภาพของศิลปนดนตรีปอปเปนเสมือนตัวแทนวัยรุนในชาติเอเชีย
ตะวันออกไกลท่ีผาน “กระบวนการผลิตซํ้า” บนจอโทรทัศน จึงมีอิทธิพลตอการสราง “คานิยม
วัยรุน” รวมถึง วัฒนธรรมวัยรุนตะวันออก  ก็สงผล นําไปสูการสรางมายาภาพใหมๆ ในโลกของ
วัยรุนไทยท่ีสรางโลกจําลองแบบศิลปนที่กลุมวัยรุนนั้นๆ นิยม  

 

แนวคดิเกยีวกบัพฤตกิรรมของวยัรุ่น 

 ความหมายของพฤตกิรรม 

 การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยมีการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมไวหลายทฤษฎี  
สําหรับดานสังคมวิทยาเปนศาสตรทางพฤติกรรม  หรือพฤติกรรมศาสตรศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางมนุษยกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย สวนจิตวิทยาสังคมเปนสาขาหน่ึงในกระบวน
วิชาตางๆ ทางสังคม ที่มุงศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลอันเปนผลสืบเนื่องมาจากตัวกระตุนทาง
สังคม (ฉันทนา จันทวงศ และคณะ, 2535: 13) ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย 

ดังเชน 

  เบนจามิน บี. โวลแมน (Wolman, 1973: 41) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงผลรวม
ทั้งหมดของการกระทําโดยตรงท่ีเกี่ยวของของบุคคลทั้งท่ีเกิดขึ้นภายในและท่ีแสดงออกตอ
ส่ิงแวดลอมทางกายและทางสังคม 

  โกลเดน (Golden, 1984: 90) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ
ตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคลและเปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอส่ิง
กระตุนภายในหรือภายนอกรวมทั้งการกระทําตางๆ ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย สามารถที่จะ
สังเกตเห็นได หรือเปนกิจกรรมของการกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลวหรือเปนไป
อยางไมรูสึกตัว 

  สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2524: 1) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงการกระทํา
หรือกริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย ทางกลามเนื้อ ทางสมอง ทางอารมณและทางความรูสึกซ่ึง
โดยปกติมนุษยและสัตวยอมแสดงออกมาใหเปนที่สังเกตเห็นไดชัดและเห็นไดไมชัด ซ่ึงขึ้นอยูกับ
การตอบสนองตอส่ิงเราที่มากระตุนเปนสําคัญ 

  สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2526: 3) กลาววา พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระทํา
ของบุคคล เปนการแสดงออกเพื่อตอบสนองโตตอบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจกระทําไดทั้งท่ีรูตัวและไม
รูตัว และอาจเปนการตอบสนองท่ีเกิดไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย  เชน การรองไห การอาน
หนังสือ การกิน การกระพริบตา การเตนของหัวใจ ความรูสึกโกรธ การคิด เปนตน 

  สมจิตต สุพรรณทัสน (2538: 97) ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึงปฏิบัติกิริยา
หรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิต จะสังเกตไดหรือไมไดก็ตาม เปนพฤติกรรมท่ีมีอยูภายในหรือ
แสดงออกมาภายนอกประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538:155) ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง
กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยกระทําไมวาส่ิงน้ันจะสังเกตไดหรือไมได  แตสามารถวัดไดโดยใช
เครื่องมือพิเศษและสามารถบอกไดวา “มี” หรือ “ไมมี” เชน ความคิด ความเชื่อ ความรูสึกความ
สนใจ 

  สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-20) กลาววา พฤติกรรม ในทางจิตวิทยาน้ันหมายถึง 

การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือการจูงใจจากส่ิงเราตางๆ  การกระทําหรือพฤติกรรม
เหลาน้ันเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดผานขบวนการกล่ันกรอง  ตกแตงและต้ังใจที่จะทําใหเกิดขึ้น 

เพื่อใหบุคคลอ่ืนไดสัมผัสรับรู พฤติกรรมของบุคคลแมจะกระทําดวยสาเหตุจุดมุงหมายเดียวกันแต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 37 

จะมีลักษณะอาการแตกตางกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานท่ี หรือสถานการณเปล่ียนไปเนื่องจากการ
กระทําของบุคคลลวนจะตองผานกระบวนการคิดการตัดสินใจ  อันประกอบดวยอารมณและ
ความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนมีความแตกตางกัน  หรือ
ปรับเปล่ียนไปตามเรื่องราวท่ีเกี่ยวของเสมอ  ดวยเหตุผลท่ีวาพฤติกรรมแตละครั้งเกิดจาก
กระบวนการ ซ่ึงหากพิจารณาแยกกระบวนการออกเปนสวนๆ จะพบวา ประกอบดวย 3 สวน คือ 

  1. สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (Acting) 

  2.  สวนการคิดที่เกี่ยวกับกิริยานั้น (Thinking) 

  3.  สวนความรูสึกท่ีมีอยูในขณะน้ัน (Feeling) 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 768) ไดใหความหมายของ พฤติกรรม หมายถึงการ
กระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด ความรูสึก เพื่อตอบสนองส่ิงเราจากที่ได
กลาวมาแลวสรุปไดวา พฤติกรรมเปนการกระทําของบุคคลซ่ึงเกิดขึ้นไดทั้งในขณะที่รูตัวหรือไม
รูตัว พฤติกรรมนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากความรู ทัศนคติและความเช่ือของบุคคลนั้นๆ โดยที่อาจ
แสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน เชน การออกกําลังกายการปองกันโรค การเดิน การรับประทาน
อาหารหรือไมแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน เชน ความเครียด ความวิตกกังวล เปนตน โดยทั่วไป
แลวพฤติกรรมอาจเปนไดทั้งส่ิงท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงค 
 กระบวนการการเกดิพฤตกิรรม 

 สุรพล พะยอมแยม (2545: 25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรม แตละครั้งออกเปน
กระบวนการยอยไดอีก 3 กระบวนการ คือ 

  1. กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการ
เบื้องตนที่เริ่มจากการท่ีบุคคลไดรับสัมผัสหรือรับรูขาวสารจากส่ิงเราตางๆโดยผานระบบประสาท
สัมผัส ซ่ึงรวมถึงความรูสึก (Sensation) กับส่ิงเราที่ไดสัมผัสน้ันๆ ดวย 

  2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการน้ีอาจเรียกไดวา 
“กระบวนการทางปญญา” ซ่ึงประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใช
หรือเกิดการพัฒนาจากการเรียนรูนั้นๆ ดวยการรับการสัมผัสและการรับรูที่นําไปสูการคิดและการ
เขาใจนี้เปนระบบการทํางานท่ีมีความซับซอน และเปนกระบวนการภายในทางจิตที่ศึกษาและสรุป
เปนคําอธิบายท่ีชัดเจนได 
  3.  กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากที่ผานขั้นตอนของ
การรับรูและการคิดและเขาใจ  แลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงท่ีไดรับรูนั้นแตยังมิได
แสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert Behavior) แตเม่ือไดคิดและเลือก
ที่จะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอ่ืนสังเกตไดเราเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (OvertBehavior) ซ่ึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 38 

พฤติกรรมภายนอกน้ีเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้นเม่ือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอส่ิงเราใดส่ิงเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของท่ีมีอยูจริงเชนนี้จึงเรียกวา  

Spatial Behavior 

 องค์ประกอบของพฤตกิรรม 

 บลูม (Bloom 1975: 65-197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ, 2544: 14-15) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมวา เปนกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยกระทําขึ้นซ่ึงอาจเปนกิจกรรมท่ีสังเกตเห็นไดหรือ
ไมไดก็ตาม พฤติกรรมดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 

  1. พฤติกรรมดานความรู  (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานน้ี มีขั้นของ
ความสามารถทางดานความรู การใหความคิดและพัฒนาการทางดานสติปญญา 
  2. พฤติกรรมดานเจตคติ (Affective Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจ
ความรูสึก ทาที ความชอบ ในการใหคุณคาหรือปรับปรุงคานิยมท่ียึดถือ เปนพฤติกรรมที่ยากตอการ
อธิบายเพราะเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล 

  3. พฤติกรรมดานปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมท่ีใชความสามารถ
ในการแสดงออกของรางกาย  ซ่ึงรวมถึงการแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ  หรืออาจเปน
สถานการณที่คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมดานนี้เปนพฤติกรรมขั้นสุดทาย
ซ่ึงตองอาศัยพฤติกรรมดานพุทธปญญาและการตัดสินใจหลายขั้นตอนทางดานสุขภาพถือวา   
พฤติกรรมดานการปฏิบัติเปนเปาหมายสุดทายที่จะชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีองคประกอบท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมสุขภาพ การเกิดพฤติกรรมนั้นเปนเรื่องท่ีคอนขางสลับซับซอน เพราะวาพฤติกรรม
นั้นขึ้นอยูกับขบวนการเรียนรูซ่ึงสะสมมาต้ังแตวัยเด็กและอีกประการหนึ่งพฤติกรรมของบุคคลนี้
ถูกควบคุมและหลอหลอม โดยส่ิงแวดลอมดังนั้น จึงมีองคประกอบหลายอยาง ที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล เชน องคประกอบดานจิตวิทยา องคประกอบดานสังคม องคประกอบทางดาน
เศรษฐกิจและองคประกอบทางดานการศึกษาเปนตนและปจจัยกระตุนไดแกขาวสารและความรูที่
ไดรับจากแหลงตางๆ  

  จากแนวคิดความหมายพฤติกรรม  กระบวนการเกิดพฤติกรรม  และองคประกอบ
ของพฤติกรรมดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  ดนตรีปอปหรือเพลงปอปมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมวัยรุน  เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเมื่อผานเขาไปในอวัยวะเกี่ยวกับการไดยิน (Auditory  

Apparatus) ในสภาวะท่ีรูตัวหรือมีสติสัมปชัญญะ ดนตรีจะไปปรับอารมณและความรูสึกนึกคิดท่ี
สมอง สงผลใหเกิดการแปรเปล่ียนพฤติกรรมของวัยรุน ทั้งในดานความสนใจ ความคิด แรงจูงใจ  
ความจํา และเกิดจินตนาการ สวนในสภาวะท่ีไมรูสึกตัว เสียงของดนตรีจะไปปรับเปล่ียนอารมณที่
ระดับสมองใหรู สึกในการถายทอดอารมณและความรูสึก ซ่ึงเสียงดนตรีจะไปกระตุนระบบ
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ประสาทโดยอัตโนมัติได  เนื่องจากเสียงของดนตรีสามารถเขาไปสูสภาพจิตใจของวัยรุนไดงายและ
มีอํานาจในการควบคุมความรูสึกทําใหรูสึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน สบายใจ ซ่ึงเปนการกระตุน
ความรูสึกใหคึกคัก  เปนเพื่อนในเวลาเหงาและโนมนาวใหผูฟงเกิดความคิดความฝน ในขณะท่ีบาง
บทเพลงอาจทําใหผูฟงรูสึกตึงเครียดวุนวายใจ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาดนตรีมีพลังทําใหวัยรุนเกิด
การเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมได 
 

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ  ดนตรีปอปกับพฤติกรรมวัยรุนไทยมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 งานวจิยัในประเทศไทย 

  พูนพิศ อมาตยกุล (2514) ไดศึกษาวิวัฒนาการเพลงไทยสากลตั้งแตยุคเริ่มตน
จนกระทั่งไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกในราชสํานักไทยมีการเลนดนตรีสําหรับบรรเลงทั้ง
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกโดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุกรมพระ
นครสวรรค วรพินิตทรงเปนผูนําแตงทํานองเพลงตามมาตรฐานดนตรีสากลและในการประพันธ
เพลงสําหรับบรรเลงดวยแตรวงโดยเฉพาะเพลงวอลซปล้ืมจิต ในป พ.ศ.2446 และสันนิษฐานวาอาจ
เปนเพลงไทยสากลเพลงแรกในประวัติศาสตรดนตรีของเมืองไทย  เพลงตางๆ เหลาน้ีทรงนิพนธ
โดยใชโนตและจังหวะแบบสากล และจากพระปรีชาสามารถในการทรงประพันธเพลง จึงทรง
ไดรับการยกยองเปน “ พระบิดาแหงเพลงไทยสากล” 

  ทวีสิทธ์ิ ไกรวิจิตร(2522)ไดศึกษาเรื่องดนตรีสากลในประเทศไทยและเพลงไทย
สากลซ่ึงเปนเพลงไทยสากลที่ขับรองในภาษาไทย โดยเร่ิมจากนําทํานองไทยเดิมใสเนื้อรองบรรเลง
และขับรอง โดยใชมาตรฐานของโนตเพลงแบบสากล จนเปนเพลงไทยแนวใหม โดยตั้งแตป  พ.ศ. 
2476 มีละครเวที ละครวิทยุและภาพยนตรไทย  มีบทบาทสําคัญทําใหเพลงไทยสากลไดรับความ
นิยม จนในปจจุบันแตกสาขาไปอีกหลากหลายแนวเพลง 

  ศมกมล ลิมปชัย (2532) ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากล
ตอการสรางสรรคผลงานเพลง โดยมีวัตถุประสงคใหทราบถึงภาพการดําเนินธุรกิจเพลงไทยสากล
ในปจจุบัน และการสรางสรรคผลงานเพลงไทยสากล ซ่ึงมีการใชงบประมาณสงเสริมการตลาด
มากกวาการทุมเทงบประมาณใหกับการผลิต 

  เพิ่มเกียรติ  เรืองสกุล  ( 2544) ไดศึกษาเรื่อง  กระบวนการผลิตนักรองของ
อุตสาหกรรมเพลงไทยท่ีประกอบดวยกระบวนการคัดเลือก การสรางนักรองนักดนตรี โดยมุงเนน
แนวเพลงไทยสากล และการศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนการผลิตในสังคมไทย 
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  นันทวัฒน ฉัตรอุทัย (2549) “ อดอรโนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม”  ในเหลียวหลัง
แลหนาวัฒนธรรมปอป รายงานวิจัย  การประเมินและการสังเคราะหสถานภาพองคความรูการวิจัย
วัฒนธรรมในประเทศไทย เรื่องอุคสาหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะท่ี 2  
(2549) เขียนรวมกับกนกวรรณ ชัยทัต 

  เปรมรัศมี ธรรมรัตน (2552) ไดศึกษาเร่ือง  การวิเคราะหคุณคาและการดํารงอยูของ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อวิเคราะหคุณคา การดํารงอยู และการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่มี
คุณคาตอวิถีชีวิตของสังคมทองถ่ิน 

  ดวงพร พงศผาสุก (2552) ไดศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไทยผานการแสดง
ขับรองของคณะสวนพลู พบวา คณะนักรองประสานเสียงสวนพลูมีการขับรองเพลงไทยท่ีมีการ
เรียบเรียงเสียงประสานท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย  แตใชดนตรีบรรเลงประเภทเครื่องดนตรี
สากล ทั้งการแตงกาย การแสดงออกโดยการรํา เพื่อปรับความเปนไทยใหเขาสูความเปนสากล 
หรือปรับความเปนสากลใหเขามาสูความเปนไทย โดยเปนการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่สวยงาม
อยางลงตัว 

  จิตติพล ศุภเจียรพันธ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมวัยรุนในการรับส่ือจากเกมส
คอมพิวเตอรออนไลน โดยการติดตามพฤติกรรมวัยรุนเอเชียในยุคดิจิตอล พบวาวัยรุนตองการทํา
ส่ิงสรางสรรคโดยอาศัยนวัตกรรมจากโลกดิจิตอล และวัยรุนเอเชียช่ืนชอบความเปนอินเตอรไมใช
เพียงแคฟงแตยังถายทอดสงผานไปท่ัวโลกดิจิตอล และวัยรุนเอเชียมีพฤติกรรมที่แตกตางหลาย
แบบแลวแตความช่ืนชอบของแตละบุคคล ซ่ึงผูผลิตคายเพลงและนักการตลาดตองเกาะติดเลือก
กลุมวัยรุนใหชัดเจน 

  รัชเดช เครือทิวา (2553) ไดศึกษาผลการฟงดนตรีควบคูไปกับการฝกจินตภาพท่ีมีผล
ตอการแมนยําในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล การวิจัยครั้งน้ีพบวาผลการฟงดนตรีควบคูไปกับ
การฝกจินตภาพท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล รวมถึงความแตกตางของการ
ฟงดนตรีกับการฝกจินตภาพท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล และเปนแนวทาง
ใหนักกีฬาและผูฝกสอนบาสเกตบอลสามารถนําไปปรับปรุงการฝกซอมการยิงประตูทา
บาสเกตบอลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 งานวจิยัต่างประเทศ 

  แพตเตอรสัน (Patterson, 1968) ทดลองใชหลักปรับพฤติกรรมกับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมกอกวน  การทดลองนี้ใชเสริมแรงทางสังคมและส่ิงของ ผูรับการทดลอง คือ เด็กชายเอิล  
อายุ 9 ป มีพฤติกรรมกอกวน คือ ไมหยุดน่ิง ชอบเดินไปรอบๆหอง คุยและเรียกรองความสนใจจาก
เพื่อน ลากโตะทําใหเกิดเสียงดัง  มีชวงความสนใจส้ันและชอบทํารายตัวเอง ซ่ึงทางโรงเรียน
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ดําเนินการโดยใชหลักการปรับพฤติกรรมทําใหชวงความสนใจของเด็กเพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรม
กอกวนกริฟฟน (Griffin, 1978, อางถึงใน อุบลรัตน กิจไมตรี, 2540: 72) ไดศึกษาเรื่อง การใชเพลง
พื้นบานของสเปนเปนเคร่ืองมือในการศึกษาและถายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของสเปนใหกับเด็กที่มี
เชื้อสายสเปนแตไมไดอาศัยอยูในสเปน ปรากฏวา เพลงพื้นบานของสเปนเปนเครื่องมือใน
การศึกษาวัฒนธรรมและภาษาสามารถเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวัฒนธรรมยังสามารถเปนส่ือ
ถายทอดวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 
  มารติน (Martin, 1981, อางถึงใน อุบลรัตน กิจไมตรี, 2544:72) ไดศึกษาเร่ืองการใช
เพลงพื้นบานในการพัฒนาประสบการณทางภาษา พบวาเพลงพ้ืนบานชวยทําใหศิลปะในการใช 
ภาษาเพ่ิมมากขึ้นและยังชวยพัฒนาทักษะในการใชหองสมุดของนักเรียนดียิ่งขึ้น 

  แมคเคย จอหน วิสดอม (Mackay John Wisdom, 1995: 288) ไดศึกษาเร่ืองการแสดง
ดนตรีพื้นบานของเมืองโนวา สกอตตา ผลการวิจัยพบวาชาวบานในเมืองโนวา สกอตตามีความ
ซาบซ้ึงและภาคภูมิใจในภูมิปญญาดานดนตรีพื้นเมืองของตนและพยายามท่ีจะสืบทอดความรูมีการ
ปฏิบัติคือการไปอยูรวมกับปราชญชาวบาน 

  วอลคเกอรและฮอบส (Walker and Hops, 1976, อางถึงใน เย็น ธีรพิพัฒนชัย, 
2541:35)ไดเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คนซ่ึงแสดงพฤติกรรมการฟงครูสอน การทําตามคําส่ัง 
การตั้งใจทํางาน การทํางานเสร็จตามท่ีกําหนด โดยพฤติกรรมเหลาน้ี พบวา ต่ํากวารอยละ 60 ของ
เวลาท่ีสังเกต ไดรับคําชมเชยตอพฤติกรรมการทํางานไดถูกตองทางการเรียน 
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 ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
-ระดับการศึกษา 
-พื้นฐานในดนตรีปอปผูปกครอง
มีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป 

-ความนิยมดนตรีปอป  

 

พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทย
ด้านสังคมและอารมณ์ 

 

 

พฤติกรรมการฟังเพลงป๊อปของ
วัยรุ่นไทยและความรู้สึกยอมรับ
ดนตรีป๊อปของวยัรุ่นไทย   
-กิ จก รรมยามว า ง ในกา รฟ ง
ดนตรีปอป 

 -ประเภทดนตรีปอป 

-แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป   
-การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป   
-ปจจั ยที่ มี อิท ธิพลต อก ารฟ ง
ดนตรีปอป   
-ปจจัยที่มีการสงเสริมการฟง
ดนตรีปอป   
-ส่ือโฆษณาและการสงเสริมการ
ฟงดนตรีปอป   
-ความคิดเห็นและความรูสึกตอ
การฟงดนตรีปอป 



 
 

บทที 3 
 

วธิีการดําเนินงานวจิยั 
 

 การวิจัยเร่ือง ดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย: กรณีศึกษาวัยรุนไทยใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการดําเนินงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ซ่ึงประกอบดวยการใชแบบสอบถาม ในการดําเนินการวิจัยครอบคลุมหัวขอดังน้ี         
(1) ประชากรและกลุมตัวอยาง (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การรวบรวมขอมูล (4) การ
วิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาถึงดนตรีปอปท่ีมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทยดังตอไปนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 จากขอบเขตการศึกษาที่ไดกําหนดไว จึงไดทําการหาขอมูลจํานวนวัยรุนไทยในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 12–20 ป ในเขตตางๆ 50 เขต (รายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2554) พบวาวัยรุนไทยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งส้ิน 110,626 ราย เปนขนาด
ประชากรในการคํานวณโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sampling Size) ใหมีความเหมาะสม
กับระดับความเช่ือม่ันในทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําสูตรของยามาเน (Yamane, 1976) มาใช ผูวิจัยจึง
ไดคํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช ดังนี้ 
 

  n = N  

   1+Ne2 
 

 ซ่ึงในที่นี ้ n คือ ขนาดตัวอยางท่ีควรสุม 

  N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด 

  e คือ ความคลาดเคล่ือน 
ผูวิจัยจึงมีการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดใหขนาดประชากรมีคาเทากับ 110,626 คน 

และคาความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเปนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง 
และเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
(Non Probability Sampling) ทําการสุมตัวอยางแบบงาย ในการแจกแบบสอบถามใหตรงกับกลุม
วัยรุนไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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 การสุ่มตวัอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางท้ังท่ีสมบูรณ 400 คน โดยการกําหนดจากกลุม
วัยรุนไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย  ซ่ึง
ใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 คน  
 1. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย                  100 คน  

 2. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห  100 คน 

 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                 100 คน 

 4. โรงเรียนดนตรี ตรีนิธิ                       100 คน  
 

เครืองมอืและวธิีการทีใช้ในการวจิยั 

 เครื่ องมือที่ ใชในการวิจั ยครั้ ง น้ี  จะใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยแบง
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1. เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา เปนลักษณะ
คําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) 

 ตอนท่ี 2. เปนคําถามเกี่ยวกับดนตรีปอป เปนลักษณะคําถามท่ีมีหลายคําตอบให
เลือกตอบ (Multiple Choice Questions) 

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย  ลักษณะมีหลายคําตอบและ
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบใชมาตราวัดแบบ Likert Scale 

ซ่ึงเปนการวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 
 จริงมากท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุด 

 จริง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงมาก 

 ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงปานกลาง 

 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงนอย 

 จริงนอยท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงนอยท่ีสุด 

 วธิีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 

 เพือ่ใหการดําเนินการศึกษาคร้ังน้ี สามารถตรวจสอบวัดไดตรงตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษา และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม  
โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
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 ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับขอมูล
ในการสรางเคร่ืองมือ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที ่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เครื่องมือ และขอบเขตของเน้ือหา 
 ขั้นที่ 3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา คลอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยและตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร 

 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อพัฒนาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence-IOC) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 มีความเหมาะสมสอดคลอง ให + 1 คะแนน 

 ไมสอดคลอง ให - 1 คะแนน 

 ไมแนใจ ให  0 คะแนน 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากสูตร IOC   = 
R

N
 

 IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

  R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 โดยพิจารณาเลือกประเด็นที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวา ขอคําถามใน
แบบสอบถามมีความสอดคลองกับลักษณะของกลุมพฤติกรรม สามารถนําไปใชได โดยผลการ
วิเคราะหแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.50 ถึง 1 แสดงวาขอ
คําถามสามารถนําไปใชได นําแบบสอบถามท่ีไดรับการพิจารณาตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญมา
ทําการแกไขปรับปรุง และขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามท่ีไดไปการหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดย
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลอง ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 

จํานวน 30 คน 

 ขั้นท่ี 6 นําแบบสอบถามทดสอบวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตามลักษณะ
ของขอกําหนด โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha Coefficient) 

โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -  Coefficient) ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2548: 

69-70) 
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  = คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

 K = จํานวนขอของแบบสอบถาม 
2
iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
2
pS  = ความแปรปรวนของคะแนนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

คาความเชื่อม่ันของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟงดนตรีปอป เทากับ .8083 

คาความเช่ือมั่นของปจจัยที่มีการสงเสริมการฟงดนตรีปอป เทากับ .8104 

คาความเช่ือมั่นของส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟง
ดนตรีปอป เทากับ .8005 

คาความเช่ือมั่นของความคิดเห็นและความรูสึกตอการฟงดนตรีปอป เทากับ .8086 

คาความเช่ือมั่นของพฤติกรรมของวัยรุนไทย  ดานสังคม เทากับ .8027 
คาความเช่ือมั่นของพฤติกรรมของวัยรุนไทย  ดานอารมณ เทากับ .8023 
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ท้ังฉบับ เทากับ .8047 

 ขั้นที ่ 7 จัดทําเคร่ืองมือฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 
 

วธิีการจดัเกบ็ข้อมูล 

 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาจะใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) โดยขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวม มีดังนี้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลโดยออกแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ดังนี้ 
  1.1 ใชการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยสุมวัยรุนไทยในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร กําหนดโรงเรียน 4 โรงเรียน ไดคือ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนดนตรี ตรีนิธิ 

  1.2 ในแตละเขตจะเก็บขอมูลแบบโควตา (Quota Sampling) โรงเรียนละ 100 คน 
รวมกลุมตัวอยาง 400 คน 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษาโดยรวบรวมมาจากเปน
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ วารสาร จากหนวยงานตางๆ อาทิ 
สํานักหอสมุดแหงชาติ และอ่ืนๆ รวมทั้งคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด (Website) ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประมวลผลขอมูลผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยจะตรวจสอบความถูกตองของการกรอก
แบบสอบถาม เพื่อใหแนใจวา ขอมูลที่ไดมาน้ันมีความสมบรูณกอนที่จะนํามาประมวลผล 

 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองมาลงรหัสท่ีกําหนดไว 
 3. นําแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Service for Window) 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช 
   4.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตร (อภินันท จันตะนี, 2538: 75) 

 

      P  =  
n

f )100(  

    เมื่อ P  แทน รอยละ หรือเปอรเซ็นต  
    เมื่อ f  แทน ความถ่ีที่ตองการเปล่ียนแปลงใหเปนรอยละ 

    เมื่อ n  แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

   4.1.2 คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ใชแทนสัญลักษณ X โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 
2541) 

        =  
n
x

 

    เมื่อ  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

    เมื่อ x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    เมื่อ n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    โดยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑของเบส (Best, 1981: 179-187)  ดังนี้ 
    คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  เปนจริงในระดับมากท่ีสุด 

    คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  เปนจริงในระดับมาก 

    คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  เปนจริงในระดับปานกลาง 

    คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  เปนจริงในระดับนอย 

    คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เปนจริงในระดับนอยที่สุด 

   4.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  
2541) 
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     ..DS  =   
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    เมื่อ ..DS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

     2)( x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

     2x  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  4.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัย เพื่อสรุปผลอางอิงไปยังประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี จะต้ังระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธโดยสถิติคาไคสแควร (Chi-Square)  



 
 

บทที 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง ดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุน
ไทย การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยาง เมือตรวจสอบความสมบูรณของแบบได 400 ชุด 
จะนําเสนอ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี 
คารอยละ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับ
ดนตรีปอป 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 ตอนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 
ตอนที 1.  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังส้ิน 400 คน โดยใชการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1   จํานวนและรอยละของเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 145 36.2 
หญิง 255 63.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1  กลุมตัวอยางสวนมากมีเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.8 
รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.2 ตามลําดับ 
 

 

49 



 50 

ตารางที่ 2   จํานวนและรอยละของอายุ 
อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

12 - 14 ป 8 2.0 
15 - 17 ป 215 53.8 
18 - 20 ป 177 44.2 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2  กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุ 15 - 17 ป จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 
53.8 รองลงมา คือ อายุ 18 - 20 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.2 และอายุ12 - 14 ป จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3   จํานวนและรอยละของระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 5 1.3 
มัธยมศึกษาตอนตน 14 3.5 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 372 93.0 
ปริญญาตรีหรือปวส. 9 2.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 3  กลุมตัวอยางสวนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 
จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 93.0 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 3.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือปวส. จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 และ
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดบั 
 
ตารางท่ี 4   จํานวนและอัตราสวนรอยละของพื้นฐานในดนตรีปอป 

พนืฐานในดนตรีป๊อป จาํนวน ร้อยละ 
มี 208 52.0 
ไมมี 192 48.0 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4  กลุมตัวอยางสวนมากมีพื้นฐานในดนตรีปอป มี จํานวน 208 คน คิดเปน     
รอยละ 52.0 รองลงมา คือ พื้นฐานในดนตรีปอป ไมมี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5   จํานวนและรอยละของไมมีพ้ืนฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการ 

ไม่มพีนืฐานดนตรีป๊อปจะเรียนรู้โดยวธิกีาร จาํนวน ร้อยละ 
หาท่ีเรียนดนตรีตามสถาบันดนตรีที่ทานรูจัก 24 12.5 
ฟงดนตรีปอปตามเพื่อน 37 19.3 
ขอความรูดนตรีปอปจากครูที่โรงเรียน 15 7.8 
หาฟงตามโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต 116 60.4 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 5  กลุมตัวอยางสวนมากไมมีพื้นฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการหาฟง
ตามโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมา คือ ไมมีพื้นฐาน
ดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการฟงดนตรีปอปตามเพ่ือน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ไมมี
พื้นฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการหาท่ีเรียนดนตรีตามสถาบันดนตรีที่กลุมตัวอยางรูจัก จาํนวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และไมมีพื้นฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการขอความรูดนตรีปอป
จากครูที่โรงเรียน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 6   จํานวนและรอยละของผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป 

ผู้ปกครองของท่านมสีนบัสนุนเกยีวกบัดนตรีป๊อป จาํนวน ร้อยละ 
สนับสนุนอยางมาก 77 19.2 
สนับสนุนอยางปานกลาง 282 70.5 
ไมสนับสนุน 41 10.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 6  กลุมตัวอยางสวนมากมีผูปกครองสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปอยาง
ปานกลาง จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมา คือ ผูปกครองมีการสนับสนุนเกี่ยวกับ
ดนตรีปอปอยางมาก จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และผูปกครองไมมีการสนับสนุนเกี่ยวกับ
ดนตรีปอป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ 
 



 52 

ตารางท่ี 7   จํานวนและรอยละของความนิยมดนตรีปอป 
ความนิยมดนตรีป๊อป   จาํนวน ร้อยละ 

อยางมาก 174 43.5 
เฉยๆ 218 54.5 
ไมคอยชอบ 8 2.0 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 7  กลุมตัวอยางสวนมากมีความนิยมดนตรีปอปเฉยๆ จํานวน 218 คน     
คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ ความนิยมดนตรีปอปอยางมาก จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 
43.5 และไมคอยชอบมีความนิยมดนตรีปอป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 
ตอนที 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการฟังเพลงป๊อปของวยัรุ่นไทยและความรู้สึกยอมรับดนตรีป๊อป 

 
ตารางท่ี 8   จํานวนและรอยละของกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห 
กจิกรรมยามว่างในการฟังดนตรีป๊อปบ่อยภายใน 1 สัปดาห์ จาํนวน ร้อยละ 

ฟงทุกวัน 194 48.5 
3-4 ครั้ง ตอสัปดาห 195 48.8 
ไมฟงเลย 11 2.7 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 8  กลุมตัวอยางสวนมากมีกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย 
ภายใน 1 สัปดาห จํานวน 3-4 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมา คือ 
กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห ฟงทุกวัน จํานวน 194 คน คิดเปนรอย
ละ 48.5 และกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห ไมฟงเลย จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9   จํานวนและรอยละของประเภทดนตรีปอปท่ีฟง 
ประเภททดนตรีป๊อปทีฟัง  จาํนวน ร้อยละ 
แนวดนตรีปอป ไทยสากล 152 38.0 
แนวดนตรีปอปสากล 173 43.2 
แนวดนตรีเจปอป 35 8.8 
แนวดนตรีเคปอป 40 10.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 9  กลุมตัวอยางสวนมากท่ีฟงแนวดนตรีปอปสากล จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 
43.2 รองลงมา คือ กลุมท่ีฟงแนวดนตรีปอป ไทยสากล จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 กลุมท่ีฟงแนว
ดนตรีเคปอป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และกลุมที่ฟงแนวดนตรีเจปอป จํานวน 35 คน คิดเปนรอย
ละ 8.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 10   จํานวนและรอยละของแหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป 

แหล่งข้อมูลทีรู้จกัดนตรีป๊อป จาํนวน ร้อยละ 
โทรทัศน 73 18.3 
วิทย ุ 78 19.5 
หนังสือพิมพ 5 1.3 
อินเตอรเน็ต 214 53.5 
เพื่อน 17 4.3 
คนในครอบครัว 6 1.3 
วารสารดานดนตร ี 4 1.0 
อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 10  กลุมตัวอยางสวนมากมีแหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอปจากอินเตอรเน็ต 
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา คือ แหลงขอมูลจากวิทยุ จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
19.5 แหลงขอมูลจากโทรทัศน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.3 แหลงขอมูลจากเพื่อน จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 4.3 แหลงขอมูลจากคนในครอบครัว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.3 แหลงขอมูลจาก
หนังสือพิมพ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 แหลงขอมูลจากวารสารดานดนตรี จํานวน 4 คน  คิดเปน
รอยละ 1.0 และแหลงขอมูลจากท่ีอ่ืนๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11   จํานวนและรอยละของการรับอิทธิพลจากดนตรีปอป 
การรับอทิธิพลจากดนตรีป๊อป จาํนวน ร้อยละ 

การเลียนแบบพฤติกรรมดาราศิลปนนักรอง 32 8.0 
การแตงกาย ทรงผม 59 14.8 
การโปรโมทและการโฆษณาดนตรีปอปจากส่ือตางๆ 132 33.0 
จากเพ่ือนหรือสังคมในสถานศึกษาของตนเอง 177 44.2 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 11  กลุมตัวอยางสวนมากท่ีไดรับอิทธิพลดนตรีปอปจากเพื่อนหรือสังคมใน

สถานศึกษาของตนเอง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.2 รองลงมา คือ การรับอิทธิพลดนตรีปอปจากการ
โปรโมทและการโฆษณาดนตรีปอปจากส่ือตางๆ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 การรับอิทธิพล
ดนตรีปอปจากการแตงกาย ทรงผม จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และการรับอิทธิพลดนตรีปอปจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมดาราศิลปนนักรอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 12   แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ฟงดนตรีปอป 

ปัจจยัทีมอีทิธพิลต่อการฟังดนตรีป๊อป ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

แนวดนตรีปอปเปนเพลงท่ีฟงงาย 4.12 0.752 มาก 
นักรองเพลงปอป 3.78 0.861 มาก 
ทํานองเพลงปอป 4.02 0.795 มาก 
พบเห็นไดบอยๆจากการโฆษณาตามส่ือตางๆ 3.83 0.874 มาก 
ใหคุณคาทางอารมณทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย 3.98 0.883 มาก 

โดยรวม 3.95 0.655 มาก 
 
 จากตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.95 โดยเรียงลําดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟง
ดนตรีปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี นักรองเพลงปอปคาเฉล่ีย 3.78 พบเห็นไดบอยๆ จากการโฆษณาตาม
ส่ือตางๆคาเฉล่ีย 3.83 ใหคุณคาทางอารมณทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายคาเฉล่ีย 3.98 ทํานองเพลงปอป
คาเฉล่ีย 4.02 และแนวดนตรีปอปเปนเพลงที่ฟงงายคาเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 13   แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจากปจจัยที่มีการสงเสริมการ
ฟงดนตรีปอป 

ปัจจยัทีมกีารส่งเสริมการฟังดนตรีป๊อป ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

MV ที่เปดตามส่ือบอยๆ โดยการโปรโมทและการโฆษณา 4.07 0.829 มาก 
ตามกระแสความโดงดังของดนตรีปอป ภาษา เนื้อหา 
จังหวะ ที่โดนใจวัยรุน 4.11 0.87 มาก 

การจัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปน 3.76 0.92 มาก 
โดยรวม 4.00 0.761 มาก 

 
 จากตารางท่ี 13   ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
การสงเสริมการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.38 โดยเรียงลําดับปจจัยที่
มีการสงเสริมการฟงดนตรีปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี ตามกระแสความโดงดังของดนตรีปอป 
ภาษา เนื้อหา จังหวะที่โดนใจวัยรุนคาเฉล่ีย 4.11 MV ที่เปดตามส่ือบอยๆ โดยการโปรโมทและการ
โฆษณาคาเฉล่ีย 4.07 และการจัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปนคาเฉล่ีย 3.76 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 14   แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีส่ือโฆษณาและการ

สงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอป 
สือโฆษณาและการส่งเสริมการฟังดนตรีป๊อปม ี

อทิธิพลต่อการเลอืกการฟังดนตรีป๊อป ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

โทรทัศน 3.90 0.846 มาก 
วิทย ุ 3.78 1.013 มาก 
อินเตอรเน็ต 4.38 0.757 มากท่ีสุด 
วารสาร หรือหนังสือพิมพ 2.99 1.042 ปานกลาง 
เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพท ไอแพ็ด ไอพอต 4.09 0.935 มาก 

โดยรวม 3.82 0.651 มาก 
 
 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่ือโฆษณา
และการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับ
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มากคาเฉล่ีย 3.82โดยเรียงลําดับส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือก
การฟงดนตรีปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี อินเตอรเน็ตคาเฉล่ีย 4.38 เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพท   
ไอแพ็ด ไอพอตคาเฉล่ีย 4.09 โทรทัศนคาเฉล่ีย 3.9 วิทยุคาเฉล่ีย 3.78 และวารสารหรือหนังสือพิมพ
คาเฉล่ีย 2.99 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15   แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นและ

ความรูสึกตอการฟงดนตรีปอป 

ความคดิเหน็และความรู้สึกต่อการฟังดนตรีป๊อป ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

1.1 องค์ประกอบของดนตรีป๊อปทีได้รับความนิยมมาก
ทีสุดในการฟังเพลง 3.94 0.745 มาก 
  1.1.1 การใชเครื่องดนตรีบรรเลงจริงหรือบรรเลงสด 3.95 0.821 มาก 
  1.1.2 ทํานองเพลง เนื้อหาของเพลง และจังหวะ 4.14 0.818 มาก 
  1.1.3 รูปแบบของดนตรีที่เปนซาวดอิเลคโทรนคิ 3.71 0.972 มาก 
1.2 นักร้องดนตรีป๊อป 3.63 0.866 มาก 
  1.2.1 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีช่ือเสียง 3.38 1.034 ปานกลาง 
  1.2.2 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีคณุภาพ 4.08 0.913 มาก 
  1.2.3 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีบุคลิกดูด ี 3.43 1.088 มาก 
1.3 ด้านเทคนิคการผลติดนตรีป๊อป 3.98 0.692 มาก 
  1.3.1 รูปแบบการนําเสนอ 3.91 0.827 มาก 
  1.3.2 วิธีการนําเสนอ  3.86 0.851 มาก 
  1.3.3 คุณภาพ  4.11 0.844 มาก 
  1.3.4 ความสัมพันธทวงทํานองของแนวดนตรีปอป 3.96 0.853 มาก 
  1.3.5 ความเหมาะสม  3.86 0.852 มาก 
  1.3.6 อุปกรณทีใ่ชดานเทคนิคการผลิตดนตรีปอป 3.71 0.887 มาก 
โดยรวม 3.85 0.649 มาก 
2.1 ภาษาและคํารอง 4.02 0.839 มาก 
2.2 คุณภาพเสียงผูขับรอง 4.25 0.823 มากท่ีสุด 
2.3 ทํานองเพลง 4.17 0.834 มาก 
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ตารางท่ี 15   แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการฟงดนตรีปอป (ตอ) 

ความคดิเหน็และความรู้สึกต่อการฟังดนตรีป๊อป ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

โดยรวมการวจิารณ์แนวดนตรีป๊อป 4.18 0.745 มาก 
3.1 เนื้อเพลงมีความไพเราะงดงาม 4.11 0.857 มาก 
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับผูไดรับฟงเพลง 3.95 0.885 มาก 
3.3 เนื้อหามีความชัดเจนสามารถเขาใจไดงาย 3.98 0.92 มาก 
โดยรวมด้านสุนทรียภาพของดนตรีป๊อป 4.03 0.821 มาก 
4.1 ผอนคลาย 4.18 0.885 มาก 
4.2 ตื่นตัว ตื่นเตน 3.73 0.983 มาก 
4.3 กาวราว 2.57 1.208 นอย 
โดยรวมด้านอารมณ์ความรู้สึกในการรับรู้ความงาม
ของการฟังเพลงป๊อป 3.49 0.736 มาก 

โดยรวม 3.84 0.593 มาก 
 

 จากตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นความคิดเห็น
และความรูสึกตอการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.84โดยแยกดาน ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นองคประกอบของดนตรีปอป
ที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในการฟงเพลงในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.94 โดยเรียงลําดับ
องคประกอบของดนตรีปอปที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการฟงเพลง จากมากไปหานอย ดังน้ี 
ทํานองเพลง เนื้อหาของเพลง และจังหวะคาเฉล่ีย 4.14 การใชเครื่องดนตรีบรรเลงจริงหรือบรรเลง
สดคาเฉล่ีย 3.95 และรูปแบบของดนตรีที่เปนซาวดอิเลคโทรนิคคาเฉล่ีย 3.71ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นนักรองดนตรีปอปในภาพ
รวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.63โดยเรียงลําดับนักรองดนตรีปอป จากมากไปหานอย ดังนี้ เลือกฟง
เพลงเฉพาะนักรองท่ีมีคุณภาพคาเฉล่ีย 4.08 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีบุคลิกดูดีคาเฉล่ีย 3.43 
และเลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีช่ือเสียงคาเฉล่ีย 3.38ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานเทคนิคการผลิตดนตรี    
ปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.98 โดยเรียงลําดับดานเทคนิคการผลิตดนตรีปอป จาก
มากไปหานอย ดังน้ี รูปแบบการนําเสนอคาเฉล่ีย 3.91 วิธีการนําเสนอ คาเฉล่ีย 3.86 คุณภาพ 
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คาเฉล่ีย 4.11 ความสัมพันธทวงทํานองของแนวดนตรีปอปคาเฉล่ีย 3.96 ความเหมาะสม คาเฉล่ีย 
3.86 และอุปกรณที่ใชดานเทคนิคการผลิตดนตรีปอปคาเฉล่ีย 3.71ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นการวิจารณแนวดนตรีปอปในภาพ
รวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 4.18โดยเรียงลําดับการวิจารณแนวดนตรีปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี ภาษา
และคํารองคาเฉล่ีย 4.02 คุณภาพเสียงผูขับรองคาเฉล่ีย 4.25 และทํานองเพลงคาเฉล่ีย 4.17 ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานสุนทรียภาพของดนตรี   
ปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 4.03 โดยเรียงลําดับดานสุนทรียภาพของดนตรีปอป จาก
มากไปหานอย ดังนี้ เนื้อเพลงมีความไพเราะงดงามคาเฉล่ีย 4.11 เนื้อหามีความชัดเจนสามารถเขาใจ
ไดงายคาเฉล่ีย 3.98 และเน้ือหาเหมาะสมกับผูไดรับฟงเพลงคาเฉล่ีย 3.95ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานอารมณความรูสึกในการ
รับรูความงามของการฟงเพลงปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.49โดยเรียงลําดับดาน
อารมณความรูสึกในการรับรูความงามของการฟงเพลงปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี ผอนคลาย
คาเฉล่ีย 4.18 ตื่นตัว ตื่นเตนคาเฉล่ีย 3.73 และกาวราวคาเฉล่ีย 2.57 ตามลําดับ 
 

ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมของวยัรุ่นไทยด้านสังคมและอารมณ์ 
 

ตารางท่ี 16   แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมของวัยรุนไทย 

พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทย ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน 
มาตรฐาน ความหมาย 

พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทยด้านสังคม 2.32 1.152 น้อย 
สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูง 4.38 0.705 มากท่ีสุด 
ละเมิดกฎเกณฑของสังคมอยูเสมอ 2.42 1.176 นอย 
จับกลุมเลนดนตร ี 3.29 1.26 ปานกลาง 
จัดการรื่นเริงหรืองานเฉลิมฉลองดวยการดื่มสุราหรือ
ส่ิงมึนเมา 2.14 1.301 นอย 
มีการเส่ียงตอการแพรกระจายของโรคเอดส 1.69 1.139 นอยที่สุด 
รวมกลุมกอความเดือดรอนแกชุมชน 1.73 1.171 นอยที่สุด 
มีพฤติกรรมในการใชสารเสพติด 1.62 1.092 นอยที่สุด 
ดื่มเหลาเพื่อเขาสังคม 1.91 1.235 นอย 
ขับขี่รถจกัรยานยนตสงเสียงดังรบกวนชุมชน 1.72 1.166 นอยที่สุด 
แตงกายเลียนแบบดารา 2.33 1.277 นอย 
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ตารางท่ี 16   แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมของวัยรุนไทย
(ตอ) 

พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทย ค่าเฉลยี ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  ความหมาย 

พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทยด้านอารมณ์ 2.50 1.17 น้อย 

ใชคําพดูรุนแรง 2.43 1.199 นอย 
ใชกําลังโตตอบเม่ือถูกยั่วยุหรือถูกทาทาย 2.07 1.188 นอย 
มีพฤติกรรมฉุนเฉียว 2.10 1.157 นอย 
กระโดดโลดเตนตามใจตัวเอง 2.93 1.236 ปานกลาง 
การควบคุมจิตใจและอารมณของตนเอง 3.35 1.191 ปานกลาง 
สนใจเกีย่วกับรูปรางหนาตาตนเองมาก 2.99 1.215 ปานกลาง 
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 2.92 1.08 ปานกลาง 
แสดงความกาวราวระหวางเพื่อน 2.04 1.14 นอย 
เช่ือฟงเพื่อนมากกวาพอแม 2.09 1.201 นอย 
ขัดแยงกับพอแม 2.03 1.142 นอย 

โดยรวม 2.44 0.836 น้อย 
 
 จากตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยในภาพรวมอยูในระดับนอยคาเฉล่ีย 2.44 โดยแยกดาน ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามดานสังคมในภาพรวมอยูในระดับนอยคาเฉล่ีย 2.32 โดยเรียงลําดับพฤติกรรมของ
ผูตอบแบบสอบถามดานสังคม จากมากไปหานอย ดังน้ี สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูงคาเฉล่ีย 4.38 
จับกลุมเลนดนตรีคาเฉล่ีย 3.29 ละเมิดกฏเกณฑของสังคมอยูเสมอคาเฉล่ีย 2.42 แตงกายเลียนแบบ
ดาราคาเฉล่ีย 2.33 จัดการรื่นเริงหรืองานเฉลิมฉลองดวยการดื่มสุราหรือส่ิงมึนเมาคาเฉล่ีย 2.14 ดื่ม
เหลาเพ่ือเขาสังคมคาเฉล่ีย  1.91 รวมกลุมกอความเดือดรอนแกชุมชนคาเฉล่ีย  1.73 ขับขี่
รถจักรยานยนตสงเสียงดังรบกวนชุมชนคาเฉล่ีย 1.72 มีการเส่ียงตอการแพรกระจายของโรคเอดส
คาเฉล่ีย 1.69 และมีพฤติกรรมในการใชสารเสพติดคาเฉล่ีย 1.62 ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามดานอารมณในภาพรวมอยูในระดับนอยคาเฉล่ีย 2.5 โดยเรียงลําดับพฤติกรรมของ
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ผูตอบแบบสอบถามดานสังคม จากมากไปหานอย ดังน้ี การควบคุมจิตใจและอารมณของตนเอง
คาเฉล่ีย 3.35 สนใจเกี่ยวกับรูปรางหนาตาตนเองมากคาเฉล่ีย 2.99 กระโดดโลดเตนตามใจตัวเอง
คาเฉล่ีย 2.93 มีความเช่ือมั่นในตนเองสูงคาเฉล่ีย 2.92 ใชคําพูดรุนแรงคาเฉล่ีย 2.43 มีพฤติกรรม
ฉุนเฉียวคาเฉล่ีย 2.1 เช่ือฟงเพื่อนมากกวาพอแมคาเฉล่ีย 2.09 ใชกําลังโตตอบเม่ือถูกยั่วยุหรือถูกทา
ทายคาเฉล่ีย 2.07 แสดงความกาวราวระหวางเพื่อนคาเฉล่ีย 2.04 และขัดแยงกับพอแมคาเฉล่ีย 2.03 
ตามลําดับ 
 
ตอนที 4 ทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนฐานในดนตรีปอป
ผูปกครองมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ  
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1  เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม
และอารมณ 

 
ตารางท่ี 17   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

เพศ 

เพศ 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
ชาย 4 17 56 64 4 

26.266* .000 
หญิง 3 23 49 155 25 
รวม 7 40 105 219 29 400  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 17  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ คา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม
และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2  อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม
และอารมณ 
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ตารางท่ี 18   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

อายุ 

อายุ 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
12 – 14 ป 2 0 0 5 1 37.640* .000 
15 – 17 ป 5 28 50 117 15 
18 – 20 ป 0 12 55 97 13 
รวม 7 40 105 219 29 400  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 18  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – square ในการทดสอบวา พฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวาอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย
ดานสังคมและอารมณ 
 

ตารางท่ี 19   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
ประถมศึกษา 2 1 0 2 0 

54.347* .000 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 2 3 7 1 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 4 34 100 207 27 
ปริญญาตรีหรือปวส. 0 3 2 3 1 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 19  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุน
ไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4  พื้นฐานในดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุน
ไทยดานสังคมและอารมณ 

 
ตารางท่ี 20   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

พื้นฐานในดนตรีปอป 

พื้นฐานในดนตรีปอป 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
มี 3 19 54 123 9 

7.201 .126 
ไมมี 4 21 51 96 20 
รวม 7 40 105 219 29 400  

 
 จากตารางท่ี 20  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.126 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาพื้นฐานในดนตรีปอป ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ  
 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี  1.5 ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
 

ตารางท่ี 21   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ
ผูปกครองใหการสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป 

การสนับสนุน 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
สนับสนุนอยางมาก 5 11 16 43 2 

19.855* .011 สนับสนุนปานกลาง 2 27 75 155 23 
ไมสนับสนุน 0 2 14 21 4 



 63 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 21  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.011 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6  ความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุน
ไทยดานสังคมและอารมณ  

 
ตารางท่ี 22   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ กับ

ความนิยมดนตรีปอป 

ความนิยมดนตรีปอป 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
อยางมาก 1 13 42 111 7 

39.879* .000 เฉยๆ 4 26 60 107 21 
ไมคอยชอบ 2 1 3 1 1 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 22  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาความนิยมดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 สมมติฐานขอที่ 2 พฤติกรรมการฟงเพลงปอป และความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของ
วัยรุนไทย ไดแก กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห ประเภทดนตรีปอปที่
ฟง แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ  
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1  กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาหมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
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ตารางท่ี 23   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห 

การฟงดนตรีปอป 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
ฟงทุกวัน 2 22 48 116 6 

52.613* .000 3 – 4 ครั้ง ตอสัปดาห 3 18 54 102 18 
ไมฟงเลย 2 0 3 1 5 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 23  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 
สัปดาห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2  ประเภททดนตรีปอปที่ฟงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ  

 
ตารางท่ี 24   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

ประเภทดนตรีปอปท่ีฟง 

ประเภทดนตรีปอปท่ีฟง 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
แนวดนตรีปอป ไทยสากล 3 12 50 76 11 

16.441 .172 
แนวดนตรีปอปสากล 3 19 43 96 12 
แนวดนตรีเจปอป 1 1 5 24 4 
แนวดนตรีเคปอป 0 8 7 23 2 

รวม 7 40 105 219 29 400  
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 จากตารางที่ 24  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ .172 มีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาประเภททดนตรีปอปท่ีฟง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3  แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ   

 
ตารางท่ี 25   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป 

แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
โทรทัศน 2 4 19 42 6 

124.368* .000 

วิทย ุ 1 4 29 40 4 
หนังสือพิมพ 2 0 2 0 1 
อินเตอรเน็ต 0 28 46 127 13 
เพื่อน 0 1 6 7 3 
คนในครอบครัว 0 1 3 2 0 
วารสารดานดนตร ี 1 0 0 1 2 
อ่ืนๆ 1 2 0 0 0 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 25  พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาแหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.4  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอปมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 

 
ตารางท่ี 26  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณกับ

การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป 

การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 2 Sig

5 4 3 2 1 
การเลียนแบบพฤติกรรมดารา
ศิลปนนักรอง 4 1 5 15 7 

47.612* .000 
การแตงกาย ทรงผม 2 7 15 30 5 
การโปรโมทและการโฆษณา
ดนตรีปอปจากส่ือตางๆ 1 13 27 81 10 

จากเพ่ือนหรือสังคมในสถานท่ี
การศึกษาของตนเอง 0 19 58 93 7 

รวม 7 40 105 219 29 400  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 26 พบวา ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา 
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาการรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 
 

บทที 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื่อง ดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย  การศึกษาในคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอป
ของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทยและ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ วัยรุนไทย
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 12–20 ป กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย  ใชสถิติแบบพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะหแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทําการวิเคราะหแบบสอบถาม สมมติฐาน โดยใชสถิติ Chi-Square test ในการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุมตัวอยางสวนมากมีเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.8 อายุ15-17 ป 
จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.8  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จํานวน 372 
คน คิดเปนรอยละ 93.0 พื้นฐานในดนตรีปอปมี จํานวน 208 คน  คิดเปนรอยละ 52.0 ไมมีพื้นฐาน
ดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการหาฟงตามโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต จํานวน 116 คน คิดเปน     
รอยละ 60.4 ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปสนับสนุนอยางปานกลาง จํานวน 
282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 และความนิยมดนตรีปอปเฉยๆ จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5  
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการฟังเพลงป๊อปของวยัรุ่นไทยและความรู้สึกยอมรับดนตรีป๊อป 
  กลุมตัวอยางสวนมากมีกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห
3-4 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 195 คน  คิดเปนรอยละ 48.8 ประเภททดนตรีปอปท่ีฟงแนวดนตรีปอป
สากล จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอปอินเตอรเน็ต จํานวน 214 
คน คิดเปนรอยละ 53.5 และการรับอิทธิพลจากดนตรีปอปจากเพื่อน หรือสังคมในสถานที่
การศึกษาของตนเอง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.2  
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  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟงดนตรีปอปในภาพ
รวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย 3.95 
  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปจจัยที่มีการสงเสริมการฟงดนตรีปอปในภาพ
รวมอยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.38  
  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมี
อิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 3.82 
  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและความรูสึกตอการฟงดนตรีปอปในระดับมาก
คาเฉล่ีย 3.84โดยแยกดานดังนี้  องคประกอบของดนตรีปอปที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการฟง
เพลงในระดับมากคาเฉล่ีย 3.94 นักรองดนตรีปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 3.63 ดานเทคนิคการผลิต
ดนตรีปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 3.98 การวิจารณแนวดนตรีปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 4.18 ดาน
สุนทรียภาพของดนตรีปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 4.03  และดานอารมณความรูสึกในการรับรูความ
งามของการฟงเพลงปอปในระดับมากคาเฉล่ีย 3.49โดยเรียบลําดับดานอารมณความรูสึกในการรบัรู
ความงามของการฟงเพลงปอป จากมากไปหานอย ดังน้ี ผอนคลายคาเฉล่ีย 4.18 ตื่นตัว ตื่นเตน
คาเฉล่ีย 3.73 และกาวราวคาเฉล่ีย 2.57 ตามลําดับ 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมของวยัรุ่นไทยด้านสังคมและอารมณ์ 
  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นพฤติกรรมของวัยรุนไทยในระดับนอยคาเฉล่ีย  
2.44 โดยแยกได 2 ดานดังน้ี คือ ดานสังคมในระดับนอย คาเฉล่ีย 2.32 และดานอารมณในระดับ
นอย คาเฉล่ีย 2.50 
 ทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
  สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นฐานในดนตรี  
ปอป ผูปกครองมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ  
  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi – Square ในการทดสอบวา เพศ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม  และอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  พื้นฐานในดนตรีปอป ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม 
และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ความนิยมดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและ
อารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานขอที่ 2 พฤติกรรมกระบวนความคิดเห็นและความรูสึกยอมรับดนตรีปอป
ของวัยรุนไทย ไดแก กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห  ประเภทดนตรี  
ปอปที่ฟง แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi–Square ในการทดสอบวา กิจกรรมยามวางในการฟง
ดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและ
อารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ประเภททดนตรีปอปท่ีฟง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม
และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม
และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดาน
สังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ดนตรีปอปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนไทย  สามารถลําดับการอภิปรายได
ดังตอไปนี้ 
 1.  เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม  และอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเกิดจาก  สภาพทางสังคม และวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่
เกี่ยวของกับเรื่องเพศที่เปล่ียนไป สงผลใหวัยรุนไทยเกิดคานิยม และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใน
หลายลักษณะ เปนตนวา คานิยมในเรื่องการแตงกายตามสมัยนิยม (Fashion) ที่มากเกินไปของวัยรุน 
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การสวมเส้ือผาท่ีรัดรูปทําใหเห็นสวนเวาสวนโคง หรือ
การเปดเผยสัดสวนของรางกายมากเกินไปของเพศหญิง ซ่ึงการแสดงออกดังกลาวอาจกระตุน และ
ยั่วยุใหเพศชายเกิดความอารมณทางเพศได นอกจากนี้ยังพบวา วัยรุนมักจะมีคานิยมเกี่ยวกับความ
ตองการในการแสดงออกโดยอิสระ เปนตนวา การเที่ยวเตรในเวลากลางคืน การสัมผัสรางกายของ
เพศตรงขามหรือการจับมือถือแขน กอดจูบกันในที่สาธารณะ การอยูลําพังสองตอสอง หรือการ
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ไมใหความสําคัญเรื่องการรักษาพรหมจรรย ฯลฯ ซ่ึงส่ิงตางๆ  เหลาน้ีถือวาเปนปจจัยภายนอกท่ี
สําคัญมากๆ เพราะถือวาเปนความคิดของวัยรุนที่เปนวัยที่อยู ในชวงหัวเล้ียวหัวตอ ถาไดรับการ
เรียนรูมาแบบผิดๆ และไมสามารถควบคุมอารมณทางเพศไวได ก็อาจทําใหเกิดความผิดพลาดคร้ัง
ยิ่งใหญของชีวิตเลยก็ได วัยรุนจึงควรตระหนักในการควบคุมอารมณทางเพศใหอยูในสภาวะท่ี
เหมาะสม และควรมีสติยั้งคิดอยูตลอดเวลาดวย 
 2.  ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเกิดจาก
สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการประคับประคอง สนับสนุนใหมีการเจริญเติบโตท้ังทางดาน
รางกาย และจิตใจ ปจจัยของสถาบันครอบครัวที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการวัยรุน  คือ ใหการดูแล
พัฒนาการทางดานรางกาย ใหวัยรุนไดรับอาหารท่ีเปนประโยชน มีการพักผอนนอนหลับตามความ
ตองการของรางกาย มีการออกกําลังกายที่เหมาะสม และไดประกอบกิจกรรมตางๆ ที่เด็กสนใจ 
ดานจิตใจ สภาพแวดลอมในครอบครัวมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน บิดา 
มารดา และผูปกครองท่ีมีบุตรหลานซ่ึงกําลังมีการเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน ควรใหความสนใจ เขาใจ
การเปล่ียนแปลง และแบงเวลาใหกับเด็กมากขึ้น สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวจะเปนพื้นฐานท่ีดีใน
การสงเสริมใหวัยรุนสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 3.  ความนิยมดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม  และ
อารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเกิดจาก สินคาวัฒนธรรมปอปเอเชีย ซ่ึง
ประกอบดวยสินคาหลากหลายประเภท เชน ภาพยนตร ดนตรี ละครโทรทัศน หนังสือการตูน 
นิตยสาร เว็บไซต เกมออนไลน เปนตน กําลังไดรับความนิยมอยางกวางขวางในกลุมผูบริโภควัยรุน
ตามมหานครของเอเชีย โดยยุคปจจุบันสินคาวัฒนธรรมปอปเกาหลีที่เขามาแพรหลายอยางรวดเร็ว
ในไทย เปนผลมาจากการท่ีเกาหลีไดศึกษาวิจัยดานการตลาดของภูมิภาคเอเชีย และวัฒนธรรม
เฉพาะของแตละประเทศวาสินคาวัฒนธรรมประเภทใดท่ีเปนที่นิยม สามารถเปดตลาดในประเทศ
เพื่อนบานได ประกอบกับเกาหลีไดพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี สงออกสินคา
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไปยังประเทศตางๆ ในเอเชีย จึงตองการเนื้อหาความบันเทิงจากสินคา
ทางวัฒนธรรมมารองรับ  กระแสนิยมของสินคาทางวัฒนธรรมจากเกาหลีสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมวัยรุนไทย  ทําใหเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับกระแสนิยมของวัยรุนในภูมิภาคเอเชีย 
เปรียบเทียบกับอัตลักษณของตนเองในฐานะวัยรุนไทย และวัฒนธรรมปอปของสังคมในบานเรา 
ผลกระทบอีกดานคือเศรษฐกิจ โดยวัยรุนไทยตองเสียคาใชจายแตละเดือนไมนอยสําหรับซ้ือสินคา
ทางวัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังเกิดความสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น เพื่อใหรูเนื้อหาในภาพยนตร 
ละคร เพลงของเกาหลี และแบงปนความรูผานอินเตอรเน็ต โดยวัยรุนอีกสวนหนึ่งใชเวลาวางเรียน
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รองเพลง และการแสดงตางๆ ส่ิงเหลาน้ีทําใหวัยรุนไทยไดเรียนรูกระบวนการทางนิเทศศาสตร 
และเทคโนโลยีตางๆ 
 4.  กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเกิด
จาก พฤติกรรมสวนตัว วัยรุนจะสนใจกิจกรรมยามวางท่ีสอดคลองกับความสนใจเดิม แตกิจกรรม
ยามวางบางประเภทวัยรุนก็เกิดความสนใจเพราะไดรับแรงกระตุนจากปจจัย 2 ประการ คือ ความ
ชื่นชอบในตัวศิลปน และการเห็นตัวอยางจากแฟนเพลงคนอ่ืน วัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด
ในชวงวัยรุนตอนตนถึงชวงวัยรุนตอนปลาย  กลุมท่ี 1 วัยรุนเพศหญิงมีการเปล่ียนแปลงมากกวา
วัยรุนเพศชาย การเปล่ียนแปลงรูปลักษณภายนอกมีปจจัยสําคัญ คือ อายุ สวนการเปล่ียนแปลง
กิจกรรมยามวางนั้น วัยรุนเพศหญิงและวัยรุนเพศชายมีความแตกตางกันมาก โดยวัยรุนเพศชายจะ
สนใจกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดนตรี สวนวัยรุนหญิงจะสนใจการสะสมสินคาเกี่ยวกับศิลปน  และ
การอานแฟน ฟคช่ัน 
 5.  การรับอิทธิพลจากดนตรีปอป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดาน
สังคม และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเกิดจาก กระแสดนตรีปอป 

เพ่ือใหไดเปนที่ยอมรับในกลุมเดียวกัน ซ่ึงเราจะพบตามขาวในหนาหนังสือพิมพหรือทางโทรทัศน
ในชวงขาวบันเทิงอยูบอยครั้งวา กลุมท่ีเปนคอดนตรีปอป มักจะมีการจัดงานพบปะสังสรรคกันตาม
สถานท่ีตางๆ ไมวาจะเปนสยามหรือเซ็นเตอรพอยท และการนัดเจอกันในแตละครั้ง กลุมวัยรุน
เหลานี้ก็จะแตงตัวตามสไตลศิลปนดนตรีปอป มาพบกัน และดูหมือนวากลุมเหลานี้ก็มักจะพูดภาษา
เดียวกัน คือภาษาของคนสไตลดนตรีปอป ซ่ึงคนทั่วไป (รวมถึงตัวผูเขียนดวย) อาจจะดูวามันแปลก 
แตสําหรับกลุมเดียวกันแลว มันเปนเรื่องปกติธรรมดามาก ไมใชแตเรื่องการแตงตัวเทาน้ัน กระแส 
ดนตรีปอป ยังกอใหเกิดพฤติกรรมการเลนเกม ชนิดท่ีวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Ministry of Information and Communication Technology : ICT) ตองออกมาควบคุม 
โดยเฉพาะเกมออนไลนอยาง Ragnarok หรือ RO เนื่องจากพฤติกรรมการเลนเกมของเด็กกลุมน้ี 
สรางความเดือดรอนใหกับผูปกครองอยางมาก เนื่องจากวาเด็กๆ กลุมน้ีหมกมุนอยูกับการเลนเกม 
จนถึงขั้นขโมยเงินพอแมไปเลนเกมออนไลน หรือการหายตัวออกไปจากบานเปนวัน ๆ และเกม
ใหมลาสุดซ่ึงกําลังเปนที่กลาวขานกันทั่วบานทั่วเมือง คือเกมที่แขงกันขมขืนอาจารยสาว โดยใชผู
เลนออนไลนทั้งหมด 30 คน ใครขมขืนไดกอน ถือเปนผูชนะ ซ่ึงถาหากกระทรวง ICT ยังไมเขามา
ควบคุม วัยรุนกลุมนี้อาจซึมซับเอาวัฒนธรรมความรุนแรงจากการเลนเกมเขาไป แลวอาจลุกลามไป
ถึงการกออาชญากรรมท่ีรุนแรงจนเราคาดไมถึงก็ได ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีก็ลวนมาจากกระแสของ 
ดนตรีปอปที่สงผลทั้งส้ิน ดังนั้น จะเห็นไดวากระแส ดนตรีปอปมีอิทธิพล (ทั้งในทางบวกและทาง
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ลบ) ตอวัยรุนไทยจริงๆ เปรียบเสมือนพายุทอรนาโดท่ีพัดมาอยางรวดเร็วและมีความรุนแรง อีกทั้ง
ยังมีทีทาวาจะแรงไมเลิก ซ่ึงเราก็ทราบกันดีอยูแลววา หลังจากท่ีพายุไดพัดผานไป ก็มักจะทิ้ง
รองรอยความเสียหายเอาไวใหเราไดจดจํา โดยพายุที่เกิดจากธรรมชาติก็ไมตางอะไรกับกระแส
ความแรงของดนตรีปอป ที่กําลังถาโถมสูวัยรุนไทยอยูในขณะนี้ และเม่ือใดท่ีกระแสวัฒนธรรม 
ดนตรีปอป ไดพัดผานไป เม่ือนั้นก็อาจจะทิ้งรองรอยความทรงจําอันแสนเจ็บปวดใหเราไดจดจําไป
ชั่วลูกชั่วหลาน เหมือนกับขาวรายรายวันตามหนังสือพิมพหนา 1 หลายๆ ฉบับ (เชน แฟชั่นการฆา
ตัวตายตามดาราญ่ีปุน, ลูกหายตัวออกไปจากบาน เนื่องจากติดเกมออนไลน) ดวยเหตุนี้ ผูเขียนอยาก
ใหวัยรุนไทยไดใชความคิดไตรตรองกอนที่จะรับเอากระแสวัฒนธรรมดนตรีปอป เพื่อไมใหเกิด
เรื่องเศราในสังคมไทยอีก 
 6.  ส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคม และอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเกิด
จาก บทบาทของส่ือมวลชนในโลกปจจุบันมีมากมาย การเลือกส่ือที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน ควรได
มีการพิจารณาอยางดี การสรางภาพยนตรที่มีความรุนแรง ภาพยนตรที่มีการใชส่ิงเสพติดของบุคคล
ที่อยูในความสนใจของวัยรุน ภาพยนตรหรือเพลงท่ีมีการยั่ วยุทางกามารมณ ทาเตนตางๆ ที่มี
ลักษณะลอแหลม ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ผูผลิตส่ือควรใหความสําคัญและตระหนักถึงวัยรุนที่ดูส่ือเหลานี้วา
จะเปนการสงเสริมพฤติกรรมในทางที่ไมเหมาะสมดวย ส่ือสารมวลชนยังสามารถจัดกิจกรรมที่
ผอนคลายความเครียดได เชน มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานสงเสริมการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว การทํากิจกรรมเหลานี้จะสงเสริมใหเกิดความรัก ความเอาใจใส
ดูแลกันในครอบครัว เปนการสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวตอไป 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางที่มีตอดนตรีปอปมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของวัยรุนไทย ดังนี้ 
 1. ควรมีการรูเทาทันส่ือทางดนตรีปอป การรับส่ือทางดนตรีปอปจะตองหาขอมูลจาก
หลายๆ ดานอยารับขอมูลเพียงดานเดียว ติดตามส่ือทางดนตรีปอปและเปดรับส่ือทางดนตรีปอป
อยางหลากหลายท้ังส่ือทางดนตรีปอปดีและไมดีเพ่ือใหเห็นความแตกตาง แตตองเลือกรับในสวนที่
ดีและเปนประโยชนกับตัวเอง ตองรูจักคิด วิเคราะห แยกแยะเน้ือหาส่ือทางดนตรีปอป และตองใช
เวลากับส่ือทางดนตรีปอปอยางเหมาะสม ไมควรใชเวลามากเกินไปจนไมไดทํากิจกรรมอยางอ่ืน 
การรูเทาทันส่ือทางดนตรีปอปของวัยรุนจะตองมีการสรางใหเกิดกระบวนการรูเทาทันส่ือทาง
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ดนตรีปอป เชน การจัดอบรม การมีหลักสูตรรูเทาทันส่ือทางดนตรีปอปในโรงเรียน การมีผูใหญที่
เปนแบบอยางท่ีดี พอแมตองใหคําแนะนํากับลูกได 
 2. ควรมีกระบวนการสรางและแสวงหาความโดดเดนกับกระบวนการเลียนแบบ วัยรุน
แสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดนไปจากเพื่อนกลุมอ่ืน ๆที่ไมนิยมดนตรีปอป ขณะเดียวกันอัต
ลักษณเหลาน้ันเกิดจากการเลียนแบบนักรองดนตรีปอปที่พวกเขาฟง แมดนตรีปอปจะเปนเพียง
วัฒนธรรมยอยหน่ึงในสังคมแตวัฒนธรรมของวัยรุนในสมัยปจจุบันมักแสวงหาความแปลกใหมที่
แตกตางจากวัฒนธรรมกระแสหลัก วัยรุนจึงฟงดนตรีปอปที่เปนวัฒนธรรมยอยหนึ่งของสังคมใน
ฐานะวัฒนธรรมกระแสหลักของกลุม พวกเขาไดแสดงออกถึงความเปนตัวตน โดยการมาชุมนุม
และทํากิจกรรมรวมกันในทุกๆ วันหยุด และทุกปวัยรุนจะรวมกันจัดงานคอนเสิรตรวมคนนิยม
ดนตรีปอปแสดงออกซ่ึงอัตลักษณรวมของกลุมผานเรือนรางดวยการแตงกายเลียนแบบศิลปน
นักรองดนตรีปอปไปรวมงาน พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงออกเหลานี้บงบอก "ความเปนตัวตน" ของ
วัยรุน และความเปนตัวตนของวัยรุนก็เล่ือนไหลไปไดตามบริบทท่ีเปล่ียนไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
 1.  การทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการทํา  Focus Group 

เพื่อใหไดความคิดเห็นที่หลากหลาย และความรูสึกที่แทจริงของกลุมตัวอยาง และแบบสอบถาม
ควรแยกหมวดดนตรีปอปที่เปนดนตรีปอปไทย และดนตรีปอปสากล เพื่อใหไดขอมูลพฤติกรรม
ของวัยรุนไทยไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 2. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยในเรื่องของกระบวนการ  การส่ือสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการสําหรับดนตรีปอป เพื่อนําผลวิจัยมาใชในการปรับปรุงแผนการส่ือสาร
ทางการตลาดสําหรับดนตรีปอปในประเทศไทยเพ่ือใหไดรับความนิยมมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้เชียวชาญในการตรวจเครืองมอืวจิยั 
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รายนามผู้เชียวชาญในการตรวจเครืองมอืวจิยั 

 

 

อาจารย ดร.นงลักษณ  จันทาภากุล 

วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาเอกพัฒนศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยงาน  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
อาจารยประสงค  ผลอินทร 
วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาโทวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน อาจารยประจําวิชากีตารคลาสสิก  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังสี 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโทวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน อาจารยสาขาวิชาดนตรีศึกษาและดนตรีบําบัด  สถาบันดุษฎี  บริพัตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอืวจิยั 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 12  ตุลาคม  2555 

 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน อาจารย ดร.นงลักษณ  จันทาภากุล 

 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผู เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
เปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 12  ตุลาคม  2555 

 
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
เปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 12  ตุลาคม  2555 

 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

เรียน อาจารย ประสงค  ผลอินทร 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จงึขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
เปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามงานวจิยั 
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แบบสอบถาม 

เรือง ดนตรีป๊อปมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมของวยัรุ่นไทย 

 

คาํชีแจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วัยรุนไทย ชวงอายุ 12-20 ป 
ตอนท่ี 2  กระบวนความคิดเห็นและความรูสึกยอมรับดนตรีปอป 
ตอนท่ี 3  พฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ 
ขอใหทานกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยขอมูลที่ทานตอบจะไมสงผลกระทบตอสถานศึกษาหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแตอยางใด 

 

ตอนที 1.แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

(    ) ชาย     (    ) หญิง 

2. อายุ  
(    ) 12 – 14 ป    (    ) 15 – 17 ป 
(    ) 18 – 20 ป 

3. ระดับการศึกษา  
(    ) ประถมศึกษา    (    ) มัธยมศึกษาตอนตน 

(    ) มํธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. (    ) ปริญญาตรีหรือปวส. 

4. ทานมีพื้นฐานในดนตรีปอปอยางไร  

(    ) มี    (    ) ไมมี 

a. กรณีที่ทานไมมพ้ืีนฐานดนตรีปอป ทานจะเรียนรูโดยวิธีการใด 

(    ) หาท่ีเรียนดนตรีตามสถาบันดนตรีที่ทานรูจัก      
(    ) ฟงดนตรีปอปตามเพื่อน 

(    ) ขอความรูดนตรีปอปจากครูที่โรงเรียน              
(    )  หาฟงตามโทรทัศน วิทยู อินเตอรเน็ต 

5. ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปอยางไร  

(    ) สนับสนุนอยางมาก  (    ) สนับสนุนอยางปานกลาง 

(    ) ไมสนับสนุน 
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6. ทานมีความนิยมดนตรีปอปอยางไร  

(    ) อยางมาก   (    ) เฉยๆ 

(    ) ไมคอยชอบ 
 

ตอนที 2 กระบวนความคดิเห็นและความรู้สึกยอมรับดนตรีป๊อป  
1. กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอยแคไหน ภายใน 1 สัปดาห 

(    ) ฟงทุกวัน    (    ) 3-4 ครั้ง ตอสัปดาห 
(    )ไมฟงเลย (ถาไมฟงเลยใหสามารถขามไปทําขออ่ืนๆได) 

2. ทานฟงดนตรีปอปประเภทใดมากที่สุด 
(    ) แนวดนตรีปอป ไทยสากล  (    ) แนวดนตรีปอปสากล 
(    )แนวดนตรีเจปอป  (    ) แนวดนตรีเคปอป 

3. ทานรูจักดนตรีปอปแหลงใดมากท่ีสุด 

(    ) โทรทัศน   (     )วิทย ุ
(    ) หนังสือพิมพ   (     )อินเตอรเน็ต 
(    ) เพื่อน    (     )คนในครอบครัว 
 (    ) วารสารดานดนตรี   (    ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ………………………) 

4. ทานไดรับอิทธิพลดานใดจากดนตรีปอป 

(    ) การเลียนแบบพฤติกรรมดาราศิลปนนักรอง   
(    ) การแตงกาย ทรงผม 

(    ) การโปรโมทและการโฆษณาดนตรีปอปจากส่ือตางๆ    
(    ) จากเพ่ือน หรือสังคมในสถานท่ีการศึกษาของตนเอง 

5. ทานคิดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟงดนตรีปอป โดยใหขีด /ลงในชองตรงกับ ความคิดเห็น 

    ของทาน 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

แนวดนตรีปอปเปนเพลงท่ีฟงงาย      

นักรองเพลงปอป      

ทํานองเพลงปอป      

พบเห็นไดบอยๆจากการโฆษณาตามส่ือตางๆ      

ใหคุณคาทางอารมณทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย      
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6. ทานคิดวา ปจจัยที่มีการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมากที่สุด   โดยใหขีด /ลงในชองตรงกับ ความ 

    คิดเห็นของทาน 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

MV ที่เปดตามส่ือบอยๆ  
โดยการโปรโมทและการโฆษณา 

     

ตามกระแสความโดงดังของดนตรี 
ปอป ภาษา เนื้อหา จังหวะ ที่โดนใจวัยรุน 

     

การจัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปน      

 

7. ทานคิดวา ส่ือโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอป
ตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  โดยใหขีด /ลงในชองตรงกับ ความคิดเห็นของทาน 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

โทรทัศน      

วิทย ุ      

อินเตอรเน็ต      

วารสาร หรือหนังสือพิมพ      

เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพท ไอแพ็ด ไอพอต      

 

8. ทานมีความคิดเห็นและความรูสึกตอการฟงดนตรีปอปอยางไร  โดยใหขีด /ลงในชองตรงกับ  
    ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ชองระดับคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีตรงกับความรูสึกดีมากท่ีสุด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีตรงกับความรูสึกดีมาก  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีตรงกับความรูสึกดีปานกลาง  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีตรงกับความรูสึกดีนอย  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีตรงกับความรูสึกดีนอยที่สุด/เปนไปไมได 
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ที รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 1.1 องคประกอบของดนตรีปอปท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในการฟง
เพลง 

     

  1.1.1 การใชเครื่องดนตรีบรรเลงจริงหรือบรรเลงสด      

  1.1.2 ทํานองเพลง เนื้อหาของเพลง และจังหวะ      

  1.1.3 รูปแบบของดนตรีท่ีเปนซาวดอิเลคโทรนิค      

1.2 นักรองดนตรีปอป      

  1.2.1 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีชื่อเสียง      

  1.2.2 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีคุณภาพ      

  1.2.3 เลือกฟงเพลงเฉพาะนักรองท่ีมีบุคลิกดูดี      

1.3 ดานเทคนิคการผลิตดนตรีปอป      

  1.3.1 รูปแบบการนําเสนอ      

  1.3.2 วิธีการนําเสนอ       

  1.3.3 คุณภาพ       

  1.3.4 ความสัมพันธทวงทํานองของแนวดนตรีปอป      

  1.3.5 ความเหมาะสม       

  1.3.6 อุปกรณท่ีใชดานเทคนิคการผลิตดนตรีปอป      

2 ในการวิจารณแนวดนตรีปอป ควรพิจารณาดานใด      

1) ภาษาและคํารอง      

2) คุณภาพเสียงผูขับรอง      

3) ทํานองเพลง      

3 ดานสุนทรียภาพของดนตรีปอป      

3.1 เนื้อเพลงมีความไพเราะงดงาม      

3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับผูไดรับฟงเพลง      

3.3 เนื้อหามีความชัดเจนสามารถเขาใจไดงาย      

4 ดานอารมณความรูสึกในการรับรูความงามของการฟงเพลงปอป      

4.1 ผอนคลาย      

4.2 ต่ืนตัว ต่ืนเตน      

4.3 กาวราว      
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ข้อเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและความรูสึกตอการฟงดนตรีปอปของทานในรูปแบบอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที 3  พฤตกิรรมของวยัรุ่นไทย  ด้านสังคมและด้านอารมณ์ โดยทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง ขอใหทานพิจารณา เกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา(Rating scale) โดยทานพิจารณาวามีพฤติกรรมใดที่ตรงกับทานมีอยูมาก
นอยเพียงใด โดยใหขีด /ลงในชองตรงกับ ความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยกําหนดคาใหมี
ความหมายของ 

ชองระดับคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีตรงกับพฤติกรรมมากท่ีสุด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีตรงกับพฤติกรรมมาก  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีตรงกับพฤติกรรมปานกลาง  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีตรงกับพฤติกรรมนอย  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีตรงกับพฤติกรรมนอยที่สุด/เปนไปไมได 

รายการ 
ระดับตรงกบัพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

พฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสังคม           
สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูง           
ละเมิดกฏเกณฑของสังคมอยูเสมอ           
จับกลุมเลนดนตรี           
จัดการรื่นเริงหรืองานเฉลิมฉลองดวยการดื่มสุราหรือส่ิงมึนเมา           
มีการเส่ียงตอการแพรกระจายของโรคเอดส           
รวมกลุมกอความเดือดรอนแกชุมชน           
มีพฤติกรรมในการใชสารเสพติด           
ดื่มเหลาเพื่อเขาสังคม           
ขับขี่รถจักรยานยนตสงเสียงดังรบกวนชุมชน           
แตงกายเลียนแบบดารา           
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รายการ 
ระดับตรงกบัพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

พฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอารมณ์           
ใชคําพูดรุนแรง           
ใชกําลังโตตอบเมื่อถูกยั่วยุหรือถูกทาทาย           
มีพฤติกรรมฉุนเฉียว           
กระโดดโลดเตนตามใจตัวเอง           
การควบคุมจิตใจและอารมณของตนเอง           
สนใจเกี่ยวกับรูปรางหนาตาตนเองมาก           
มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง           
แสดงความกาวราวระหวางเพื่อน           
เชื่อฟงเพื่อนมากกวาพอแม           
ขัดแยงกับพอแม           

 

ข้อเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและความรูสึกตอพฤติกรรมอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอถายภาพ 

 

เรียน อาจารยใหญวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอถายภาพเกี่ยวกับหองเรียนดนตรี  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ี
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอถายภาพ 

 

เรียน อาจารยใหญโรงเรียนดนตรีตรีนิธิ 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอถายภาพเกี่ยวกับหองเรียนดนตรี  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ี
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 

 

 



100 

 

ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอสัมภาษณ 
 

เรียน อาจารยใหญโรงเรียนดนตรีตรีนิธิ 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอสัมภาษณอาจารย และนักเรียน ในหนวยงานของทาน   เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
อนุญาตใหกับนักศึกษาดังกลาวสัมภาษณดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 

เรื่อง ขอสัมภาษณ 
 

เรียน อาจารยใหญวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอสัมภาษณอาจารย และนักเรียน ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จงึขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
อนุญาตใหกับนักศึกษาดังกลาวสัมภาษณดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดม 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ในโรงเรียนของทาน  
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห เซอรเวโรนิกา ประราศรี 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ในโรงเรียนของทาน  
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศรสุีริโยทัย 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ในโรงเรียนของทาน  
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน อาจารยใหญวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ในโรงเรียนของทาน  
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 
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ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

 24  ธันวาคม  2555 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน อาจารยใหญโรงเรียนดนตรีตรีนิธิ 
 

 ดวย นางอนงคสุลักษณ  ใยลออ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
“ดนตรีปอปกับพฤติกรรมของวัยรุนไทย : กรณีศึกษากลุมวัยรุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนดนตรีเกรด 1-8  ในโรงเรียนของทาน  เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณย่ิง 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

รูปภาพวงดนตรีป๊อป 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 
 

 

 

 

 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 2 (ก-ค) วงดนตรีชาโดวของตางประเทศในอดีต 

ที่มา วงดนตรีชาโดว์ในอดีต. (2555). ฺ เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน. เขาถึงไดจาก  
 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=293998.  
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(ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(จ) 
 

 

ภาพท่ี 3 (ง-จ) วงดนตรีปอปของตางประเทศในอดีต 

ที่มา The Beatles. (2555) ฺ เขาถึงเมื่อ 3 ธันวาคม. เขาถึงไดจาก 

 http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=1726.0. 
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 (ฉ) (ช) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซ) 
 

ภาพท่ี 4 (ฉ-ซ) วงดนตรีชาโดวของประเทศไทยในอดีต 

ที่มา วงดนตรีชาโดว์ประเทศไทยในอดีต. (2555). ฺ เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 เขาถึง 
 ไดจาก http://forum.thaidvd.net/lofiversion/index.php/t116067-1650.html. 
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(ฌ) 
 

 

 

 

 

 

  

 (ญ) (ฎ) 
 

 

 

 

 

 

 

(ฏ) 
 

ภาพที ่ 5 (ฌ-ฏ) วงดนตรีปอปของประเทศไทยในปจจุบัน 

ที่มา วงดนตรีป๊อปของไทย. (2556). เขาถึงเมื่อ 3 มกราคม. เขาถึงไดจาก  

 http://www.dek-d.com/content/boy/25218/  
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(ฐ) 
 

ภาพที ่ 6 (ฐ) วงดนตรีปอปในยุคปจจุบัน 

ที่มา สแกนดัล (Scandal) วงดนตรี 4 สาว. (2556)  เขาถึงเมื่อ 3 มกราคม. เขาถึงได 
 จาก  http://asianparadise-blog.exteen.com/20100330/scandal-4 
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เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
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