
การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

สําหรับคนรุนใหม 

A Classic Popular Thai Music Video Production  

For New Generation 
 

 

 

 

 

 

 

ธวัชชัย   เพชรสุข  13530403 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)          

สําหรับคนรุนใหม 

A Classic Popular Thai Music Video Production  

For New Generation 
 

 

 
 

ธวัชชัย   เพชรสุข  13530403 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

สําหรับคนรุนใหม 

A Classic Popular Thai Music Video Production            

for New Generation  

ผูดําเนินการ นายธวัชชัย  เพชรสุข  13530403 

ปการศึกษา 2556 

สาขาวิชา  นิเทศศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยโชติรส ทิมพฒันพงษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุนิพนธฉบบัน้ี

เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ 

       (อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. ผศ.โชติรส ทมิพัฒนพงษ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารยมานิดา นฤภัทร 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารยกงัวาล ทิมพฒันพงษ 

       4. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ 

       5. อาจารยสรางสรรค สันติมณีรัตน 

   ....................................................................... 

   (ผูชวยศาสตราจารยโชติรส ทิมพฒันพงษ) 

   อาจารยที่ปรกึษาจุลนิพนธ 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

13530403 :  สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงข้ันตอนและวิธีการสรางสรรคมิวสิค 

วิดีโอ และเพื่อเผยแพรเพลงลูกกรุงเพื่อใหคนรุนใหมรูจักและเห็นคุณคาของเพลง โดยผูศึกษามุงเนน

การผลิตมิวสิควิดีโอในทุกข้ันตอน มีการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตมิวสิควิดีโอ ตลอดจนเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางที่เปนคนรุนใหม จํานวน 123 คน เพื่อนํามาผลิตเปนมิวสิควิดีโอใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด อีกทั้งยังทําการประเมินผลมิวสิควิดีโอเพื่อใหทราบถึงประโยชน

และความพึงพอใจที่กลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหม อายุ 18-25 ปจํานวน 15 คนและกลุมประชาชน

ทั่วไปที่สนใจเพลงลูกกรุง อายุ 26 ปข้ึนไป จํานวน 10 คน ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอ  

ผลการศึกษาวิจัยพบวา การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง สําหรับคนรุนใหมน้ันตองอาศัย 

การผลิตมิวสิควิดีโอในรูปแบบการเลาเรื่องราวเน่ืองจากเปนที่ช่ืนชอบของกลุมเปาหมาย มีการเลือก

เพลงที่มีการนํามาเรียบเรียงเสียงประสานใหมใหมีความรวมสมัยข้ึน เน้ือหาที่สอดคลองกับเพลง การ

ดําเนินเรื่องที่มีความนาติดตาม และตองอาศัยเทคนิคทางภาพเพื่อทําใหเกิดความนาสนใจ ความ

สวยงาม ความรวมสมัย องคประกอบศิลปไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหความสําคัญกับการ

ทํางานทุกข้ันตอนโดยการวางแผนที่มีความละเอียด ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อนํามาผลิต

มิวสิควิดีโอ เพลง อาลัยรัก ซึ่งเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ นําเสนอความเปนจริงของมนุษยที่มักจะยึดอยูกับ

อดีต ทั้งน้ียังใหขอมูลเกร็ดความรูเกี่ยวกับบทเพลงลูกกรุงโดยการสัมภาษณศิลปนตนฉบับ จากการ

ประเมินพบวากลุมตัวอยางที่เปนกลุมคนรุนใหม มีความช่ืนชอบในวิธีการดําเนินเรื่องที่มีความซับซอน 

ทําใหเรื่องราวมีความนาติดตาม ตางกับกลุมคนที่ช่ืนชอบเพลงลูกกรุงน้ันยังคงอยากใหมีการดําเนิน

เรื่องราวและการตัดตอที่ดูงายข้ึน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมพบวา ทั้ง

สองมีความช่ืนชอบและพึงพอใจตอมิวสิควิดีโอ โดยใหเหตุผลวา เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ 

องคประกอบภาพและศิลปมีความลงตัว ในชวงสัมภาษณศิลปนตนฉบับเปนการใหเกียรติตนฉบับและ

ทําใหเห็นถึงคุณคาของเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)มากข้ึน อีกทั้งจากการวิจัยพบวาสื่อออนไลนเปน

ชองทางที่ดีที่สุดในการเผยแพรมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงใหกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคนรุนใหม เพื่อ

เปนการอนุรักษเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป 
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลือ มาต้ังแต

จุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาการวิจัยในครั้งน้ีจาก ผูชวยศาสตราจารยโชติรส       

ทิมพัฒนพงษ  ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ ใหความรัก ใหความเมตตา ความชวยเหลือและ

ใหคําแนะนําที่ดีและเปนประโยชนอยางย่ิงตอขาพเจา ตลอดจนเสียสละเวลาอันมีคามาตรวจและ

แกไขใหตลอด รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ อาจารยมานิดา นฤภัทร อาจารยกังวาล    

ทิมพัฒนพงษ ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ และ อาจารยสรางสรรค สันติมณีรัตน ที่กรุณาใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณ

ย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา ความเมตตา รวมถึงประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคน

น้ีประสบความสําเร็จในการศึกษาไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณอาชรินทร นันทนาคร ที่ใหความเมตตากรุณาใหผูศึกษาเขาไป

ถายทําบทสัมภาษณถึงที่บาน ใหความรวมมือและใหขอมูลเกี่ยวกับเพลงเปนอยางดี ขอขอบพระคุณ 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข คุณซึง ดวงมณี ที่ใหความกรุณาใหสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหขอมูล

ความรูเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํา

แบบสอบถามและแบบประเมินผลตางๆ และขอขอบพระคุณครอบครัว สังวริบุตร ที่เอื้อเฟอสถานที่

ถายทํามิวสิควิดีโอ จนทําใหการผลิตมิวสิควิดีโอ เปนไปไดดวยดี 

สุดทายน้ีคือบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู ศึกษา ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคน คุณตา คุณยาย คุณพอ คุณแม นองสาว ที่มอบทั้งความรัก กําลังใจ การดูแล และ

การสนับสนุนในการศึกษา และเปนแรงผลักดันทุกสิ่งทุกอยาง จนทําใหผูศึกษามีความสําเร็จในวันน้ี 

อีกทั้งเพื่อนๆ  รุนพี่ รุนนองทุกคนในเอกวิทยุโทรทัศน ในคณะ ในรั้วมหาวิทยาลัย  เพื่อนๆสมัยมัธยม 

และทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในจุลนิพนธเลมน้ี ที่ใหความชวยเหลือทุกอยาง ใหคําปรึกษาและให

กําลังใจมาโดยตลอด ทําใหผูศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาไดในที่สุด ขอขอบพระคุณทุกคน

จากใจจริง  
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สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ      ง 

กิตติกรรมประกาศ     จ 

บทที่ 1 บทนํา     1 

 ที่มาและความสําคัญของปญหา             1 

 วัตถุประสงค             4 

 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     4 

 ข้ันตอนการศึกษา     5 

 แผนการดําเนินงาน     6 

 ขอจํากัดในการศึกษา     7 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ     7 

 นิยามศัพท     7 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ     8 

 แนวคิดและทฤษฎี  

       แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร     9 

             แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ   20 

             แนวคิดเกี่ยวกับเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)    25 

       แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประชานิยม   37 

 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   41 

 ผลงานที่เกี่ยวของและมิวสิควีดีโออางอิง   43 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตมิวสิควิดีโอ   47 

 รูปแบบในการศึกษาวิจัย   47 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   47 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   49 

 การทดสอบเครื่องมือ   50 

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล   50 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล   51 

 การวิเคราะหขอมูล   52 

 การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน   53 

 การวางแผนกอนการผลิตช้ินงาน   54 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

บทที่ 4 การผลิตมิวสิควิดีโอ   55 

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ   55 

 ผลการวิจัยจากการศึกษามิวสิควิดีโอ   56 

 ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอ   59 

  ผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 

  อมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม           72 

 การนําเสนอช้ินงานมิวสิควิดีโอ   91 

บทที่ 5 การประเมินผลมิวสิควิดีโอ  112 

 ผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมมิวสิควิดีโอ  

            เพลงอาลัยรัก  113 

 สรุปและเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางสองกลุม  121 

บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  129 

     สรุปผลการศึกษาวิจัย  129 

  อภิปรายผลการศึกษาวิจัย        135 

 ขอเสนอแนะ            139 

บรรณานุกรม  141 

ภาคผนวก   144 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เพลงมีบทบาทตอมนุษยและมนุษยก็ใหความสําคัญแกเพลงมาต้ังแตอดีต เพลงเปนเหมือน

สัญลักษณหน่ึงในการบงบอกถึงอารยะธรรมและวัฒนธรรมของมนุษยและเปนสื่อที่สามารถเขาถึง

มนุษยไดทุกชนชาติ เพลงคือภาษาสากลเปนภาษาที่มนุษยทุกคนสามารถเขาใจถึงความหมายและ

อารมณที่บงบอกหรือแอบแฝงอยูในเพลงได เพลงเปนงานศิลปะที่มนุษยสรางสรรคเพื่อใชเปนสื่อใน

การถายทอดความรูสึกนึกคิดและอารมณตางๆใหผูอื่นทราบ เพลงจึงมีจุดมุงหมายของการสื่อสารทีมุ่ง

ประโยชนเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจและใหสุนทรียะประโยชน 

บทเพลงที่เกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีจํานวนนับไมถวน แนวเพลงและ

เน้ือหาของเพลงก็คอยๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ธุรกิจเพลงก็เติบโตตามกระแสควบคูกันไปเกิด 

บริษัทเพลงหรือคายเพลงจํานวนมาก โดยเฉพาะเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ที่มีวิวัฒนาการการ

เปลี่ยนแปลงมายาวนาน ต้ังแตเปนบทเพลงไทยเดิม จนพัฒนามาเปนบทเพลงไทยสากลเกาและเพลง

ไทยสากลในปจจุบัน ในปจจุบันมีบทเพลงไทยสากลเกิดข้ึนใหมๆข้ึนมากมายตามยุคตามสมัย ทําให

บทเพลงไทยสากลที่เกิดข้ึนในอดีตอยางเพลงลูกกรุงลูกลดความสําคัญลงไป 

เพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) ถือไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแขนงหน่ึงที่ถือ

กําเนิดมายาวนานและเปนที่นิยมอยางแพรหลายสืบมา เพลงไทยสากล(ลูกกรุง)มีความงดงาม 

ทางดานการใชภาษาที่สละสลวยมีการใชสัมผัสนอกสัมผัสในเชนเดียวกับกลอนแปด มีทํานองที่ 

ไพเราะรื่นหู  นอกจากน้ี เพลงยัง เปนสิ่ งที่ สะทอนเรื่องราวของสังคมไทยแตละยุคสมัย                  

(โชติรส  ทิมพัฒนพงษ 2553 : 7) และที่ผานมาเพลงลูกกรุงไดรับความสนใจเฉพาะในกลุมผูใหญหรือ

ผูสูงอายุ เทาน้ัน ในขณะที่กลุมวัยรุน หันไปใหความนิยมกับเพลงสากล หรือแนวอื่น ๆ ที่อยูในกระแส

ที่รับวัฒนธรรมตางชาติเขามามากกวาเพลงเกาของไทย อยางบทเพลงลูกกรุง อีกทั้งการแขงขันของ

ธุรกิจสื่อบันเทิงหรือคายเพลงในยุคสมัยใหมน้ัน มีความเขมขนขนเพลงไมไดเปนเพียงสิ่งที่ทําใหเกิด

ความบันเทิงเทาน้ัน เมื่อสังคมเขาสูสังคมทุนนิยม การผลิตเพลงเพื่อการคาสงผลใหเกิดการผลิตครั้ง

หน่ึงเปนปริมาณมากๆ เพื่อคนฟงจํานวนมาก เพลงบางเพลงไมสามรถที่จะเปนเพลงที่ไดรับความนิยม

ไดดวยตัวของมันเอง ปจจุบันจึงตองมีการะบวนการในการสรางความนิยมโดยการใชกลวิธีทาง

การตลาดเขาชวย เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธและการทํามิวสิควิดีโอที่เปนที่นิยมอยางมาก  

ในวงการเพลงมิวสิควิดีโอเปนภาพประกอบเพลงหรือภาพที่สื่อเน้ือหาเพลงเพื่อใหผูชมเขาใจ
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ความหมายและสรางความเพลิดเพลินจากการไดรับชมนอกจากน้ียังมีสิ่งที่มีสาระแทรกไวแต

จุดมุงหมายของมิวสิควิดีโอที่จริงแลว คือการสงเสริมเพลงของศิลปนในทุกๆดาน เชนชวยใหเพิ่ม

ยอดขายเพลงในทางการตลาด หรือชวยใหประชาชนคุนเคยกับเพลงมากข้ึนเพราะมิวสิควิดีโอสามารถ

นําเสนอภาพพจนและการแสดงออกของศิลปนได มิวสิควิดีโอจึงเปนสิ่งสําคัญในการขายเพลงมากกวา

ตัวบทเพลงเอง (พัลพงศ สุวรรณวาทิน 2536 : 8) ในปจจุบันทั่วโลกยอมรับแลววามิวสิควิดีโอเปน

มรดกทางทัศนศิลปที่สามารถเขาถึงผูคนทั่วไปไดกวางขวางที่สุดในศตวรรษที ่20 ซึ่งเปนปรากฏการณ

ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนรูปแบบของ วัฒนธรรมประชานิยมหรือวัฒนธรรมรวมสมัยและ

ไดกลายมาเปนพัฒนาการที่สําคัญของประวัติศาสตรดนตรีสากลและในปจจุบันน้ีการผลิตมิวสิควิดีโอ

น้ันไดมีการพัฒนาข้ึนมาอยางรวดเร็วเปนเพราะมีการนําเสนอในรูปแบบใหมๆการพัฒนาในดานของ

อุตสาหกรรมงานโปรดักชันการถายทําตางๆ ที่มีเทคโนโลยีใหมๆและเทคนิคการถายทําใหมๆ ทําให

มิวสิควิดีโอในปจจุบันมีความนาสนใจย่ิงข้ึนมากกวามิวสิควิดีโอในอดีต 

จากขางตนถือเปนความโชครายและเสียเปรียบที่เปนยุคเฟองฟูของเพลงไทยสากลอมตะ 

ในอดีต หรือเพลงลูกกรุงน้ันที่เหมือนจะเปนแนวเพลงแรกๆที่มีการผลิตมิวสิควิดีโอ แตก็เปนเพียงแต   

มิวสิควิดีโอที่มีแคการบันทึกภาพการรอง การเตนของนักรองเพื่อประกอบเพลงเทาน้ัน สวนบางเพลง

ที่เปนเพลงประกอบภาพยนตร ก็จะมีการนําเอาภาพหรือเรื่องราวในภาพยนตรมาตัดประกอบควบคู

การรองของนักรอง เชน เพลงประกอบภาพยนตรเรื่อง เงิน เงิน เงิน ไมมีการสรางสรรคมิวสิควิดีโอ

ออกมาในรูปแบบอื่นๆ แตกตางจากในยุคสมัยปจจุบันน้ี ที่เปนยุคเฟองฟูของเพลงไทยสากลใน

ปจจุบัน ไมวาจะเปนเพลงเพลงสตริง เพลงลูกทุง ที่มีการสรางสรรคมิวสิควิดีโอออกมาในรูปแบบตางๆ 

เพื่อเปนการโปรโมทเพลง พรอมกับการนําเสนอเรื่องราว การใสความคิดจินตนาการตางๆลงไปเพื่อ

เลาเรื่องประกอบบทเพลง หรือการผลิตเปนภาพยนตรสั้นประกอบเพลง รวมดวยเทคโนโลยีใหมๆที่มี

อิทธิพลตอการสรางศิลปะรูปแบบใหมๆ เทคนิคการถายทํา การตัดตอ สมัยใหมและมีคุณภาพทําให

ทําใหคนรุนใหมเกิดความสนใจเพลงมากย่ิงข้ึน และเพลงก็ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนตางจากมิวสิควิดีโอ

บทเพลงลูกกรุงที่ในอดีตที่ถึงปจจุบันที่ไมไดมีการพัฒนาใหมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน  

สําหรับคนรุนใหมที่มีวิถีชีวิต (lifestyle) ที่เขากับยุคกับสมัย การที่คนเราเลือกฟงเพลงแบบ

ไหนก็คือเขาอยากใหวิถีชีวิต (lifestyes) เขาเปนแบบน้ัน ทําใหเพลงที่อยูในกระแสหลักในปจจุบัน

อยางเพลงไทยสากลเปนที่นิยมของคนรุนใหม ทําใหวัยรุนคิดวา เพลงลูกกรุงน้ันก็เปนวิถีชีวิต      

(lifestyes) ของคนสูงอายุหรือคนรุนกอนเพราะเปนเพลงที่เกิดข้ึนพรอมกับคนรุนกอน (วัลลภา     

อัศชลิสังกาศ 2548 : 156) แตเมื่อมีการนําเพลงลูกกรุงมาทําซ้ํา เรียบเรียง ขับรองโดยนักรองรุนใหม 

ก็ทําใหเปนที่สนใจจากกลุมคนรุนหลังได ทั้งจากการนํามาเพื่อประกอบละครการนํามาใชในการ

แขงขันประกวดรองเพลงในรายการรองเพลงของเมืองไทย เน่ืองดวยเน้ือหาเพลงลูกกรุงก็ยังคงมคีวาม

รวมสมัยและยังสะทอนสังคมในยุคปจจุบัน อีกทั้งมีการขับรองใหมดวยนักรองรุนใหมๆมีการใสเทคนิค
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การขับรองแบบใหม การเรียบเรียงทํานองและใสเครื่องดนตรีสมัยใหมใหมีความรวมสมัยเชน บทเพลง 

บุพเพสันนิวาท ของประพนธ สุนทรจามร ที่มีการขับรองใหมหลากหลายเวอรชัน ลาสุดนํามา

ประกอบละครเรื่อง วนิดา มีการทําดนตรีใหมใสเทคนิคการขับรองแบบใหมใหมีความรวมสมัยและใช

นักรองรุนใหมๆ เพลง รักไมรูดับ ตนฉบับสวลี ผกาพันธุ ที่มีการนํามาทําซ้ําใหมหลายครั้งลาสุดมีการ

นํามาประกอบโฆษณาของบัตรเครคิตกรุงไทย (KTC) มีการนํามาทําดนตรีใหม ใสลูกเลนการขับรอง

แบบใหม เพื่อใหมีความรวมสมัยทําให และบทเพลง อาลัยรัก ตนฉบับ ชรินทร นันทนาคร ที่นํามาทํา

ใหมเปนเพลงประกอบภาพยนตร ไอฟก ละครเรื่องเรือนแพ เปนตน ในปจจุบันบทเพลงลูกกรุงที่มีการ

นํามาทําซ้ําโดยสรางสรรคใหมีความรวมสมัยทําใหเปนที่สนใจของกลุมคนรุนใหมมากข้ึน แตถึงแมวา

ตัวบทเพลงมีการปรับปรุงใหรวมสมัยแลวการนําเสนอในรูปแบบมิวสิควิดีโอเพื่อการโปรโมทเพลงลูก

กรุงน้ันก็ยังคงเปนมิวสิควิดิโอรูปแบบเดิม คือการนําเสนอภาพการรองเพลง และการเตนประกอบ

เพลงของนักรอง บางเพลงที่ใชประกอบละครก็จะมีการตัดภาพจากละครมาประกอบเพลง โดยไมมี

การนําเสนอและการเลาเรื่องสื่อความหมายบทเพลงและเทคนิคการถายทําที่มีคุณภาพ เหมือนกับมิว

สิควิดีโอเพลงในยุคปจจุบันที่ไดรับความนิยมในการรับชมผานทางโทรทัศนและเว็บไซตอยางยูทูป 

(Youtube) ทําใหบทเพลงลูกกรุงยังไมมีเปนที่สนใจจากกลุมคนรุนใหมมากเทาที่ควรในปจจุบันมิว

สิควิดีโอสามารถเผยแพรไดทั้งทางโทรทัศนและทางอินเทอรเน็ต โดยการเลือกรับชม มิวสิควิดีโอผาน

ทางอินเทอรเน็ตน้ัน ถือเปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเลือกรับชมไดหลายชองทางซึ่งเปนการ

ตอบสนองการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหมไดอยางดี ทั้งน้ีขอมูลจาก

คณะวิจัยจากสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับสถาบัน   

ราชานุกูล ในป พ.ศ.2553 พบวาวัยรุนไทยสวนใหญนิยมเลนอินเทอรเน็ตเปนกิจวัตรประจําวัน โดยมี

คาเฉลี่ย 3.1 ช่ัวโมงตอวัน เปนอันดับสองรองจากการใชเวลาดูโทรทัศนที่เฉลี่ย 5.7 ช่ัวโมงตอวัน 

(มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2553) ซึ่งในดานธุรกิจแลว 

ถือวาการผลิตมิวสิควิดีโอสามารถเปนสื่อที่จะทําใหคนรุนใหมไดรูจักเพลงลูกกรุงมากข้ึน อีกทั้งการ

เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ตก็เปนชองทางที่จะทําใหเขาถึงกลุมคนรุนใหมไดมากข้ึน 

ทางผูศึกษาเล็งเห็นวาดวยความทีเ่พลงลูกกรุงเองถือไดวาเปนเพลงของกลุมคนรุนเกาหรือ

คนสูงอายุอีกทั้งไมมีการเผยแพรในรูปแบบมิวสิควิดีโอ ถึงมีก็นอยและเปนมิวสิควิดีโอที่ทําเพื่อเปน  

คาราโอเกะและไมมีการเลาเรื่องใหเกิดความนาสนใจ และมีเทคนิคการนําเสนอที่เกาไมรวมสมัย ดวย

เทคนิคการถายทําในแบบเกาๆ และการที่จะทําใหคนรุนใหมน้ันจะหันมาสนใจเพลงลูกกรุงไดตองมี

การปรับเปลี่ยนเรียบเรียงบทเพลงและมีรูปแบบการนําเสนอที่มีความรวมสมัย และยังคงเสนหความ

ยอนยุคไว เปนการผสมผสานความเปนความเปนวัฒนธรรมสมัยใหมและวัฒนธรรมเกาๆใหมีความ  

ลงตัว ผูศึกษาจึงตองการที่จะผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงใหการนําเสนอเรื่องราวผานบทเพลง       

อีกทั้งเทคนิคการนําเสนอที่มีความรวมสมัยโดยการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอศิลปะสมัยใหม เทคนิค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

การถายทําแบบใหมผสมผสานเขากับบทเพลงไทยสากลอมตะอยางบทเพลงลูกกรุง และศึกษาความ

ตองการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุมคนรุนใหมเพื่อใหตอบโจทยและถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด และเปน

สื่อที่ใหทั้งความรู ความบันเทิง ทําใหคนรุนใหมไดรูจักและหันมาสนใจฟงและเห็นคุณคาของเพลงไทย

สากลอมตะ(ลูกกรุง)มากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) สําหรับคน

รุนใหม 

2. เพื่อนําเสนอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) กับเพลง"อาลัยรัก" ใหกับกลุมเปาหมาย

คนรุนใหมความยาว 7 นาที  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง "อาลัยรัก" 

4. เพื่อใหคนรุนใหมไดรูจัก เกิดความสนใจและเห็นคุณคาของเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรงุ) 

มากข้ึน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

ผูศึกษาจะสรางสรรคมิวสิควิดีโอในรูปแบบที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเปนหลัก (Narrative) 

มีการใชจินตนาการและเน้ือหาหลักของเพลงเลาเรื่องผสมกัน ผูศึกษาผลิตมิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรัก 

ตนฉบับผลงาน ชรินทร นันทนาคร ศิลปนแหงชาติ พ.ศ.2541 สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-

ขับรอง) คํารอง ชาล ีอินทรวิจิตร เพลงน้ีมีการนํากลับมาบันทึกและขับรองใหมเพื่อใหมีความรวมสมัย

หลายครั้ง สําหรับในงานที่ศึกษาน้ีนําเวอรชันของ คุณ มาชา วัฒนพานิช มาเปนกรณีศึกษา 

สวนท่ี 2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายหลัก กลุมคนรุนใหมที่เปนนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน อายุ 18-25 ป  

กลุมเปาหมายรอง  ประชาชนทั่วไปและประชนที่สนใจในเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรงุ) 
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ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1: การดําเนินงานกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ (Pre Production) 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมลูคนควารวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัหัวขอจุลนิพนธ 

ตลอดจนศึกษาผลงานมิวสิควิดีโอเพลงรกัที่ไมสมหวัง มิวสิควิดีโอเพลงลกูกรงุ และ ขอมูลเพลงลูกกรุง

(เพลงไทยสากลอมตะ) เพื่อเปนฐานสําคัญในข้ันตอนการผลติตอไป 

2. สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูทํางานเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอและ

ผูเกี่ยวของจํานวน 2 คน 

3. เก็บขอมูลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการสรางสรรคช้ินงานการผลิตมิวสิควิดีโอโดยวิธีการ

แจกแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายจํานวน 123 คน 

4. นําขอมูลที่ไดมาสรุปผลวิเคราะหขอมูล นํามาเขียนบทและสตอรี่บอรด (Storyboard) 

อีกครั้ง 

5. จัดหาตัวนักแสดง อุปกรณประกอบฉาก สถานที่ถายทํา ทําชอตลิส (Shot list) และ

เตรียมอุปกรณการถายทํา รวบรวมเปนขอมูลกอนการถายทํา (Pre-Production Book ) 

ขั้นตอนท่ี 2: การดําเนินงานผลิตมิวสิควิดีโอ (Production) 

ผูศึกษาเริม่ผลิตและถายทํามิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรัก ศิลปน มาชา วัฒนพานิช 

ตนฉบับ ชรินทร นันทนาคร 

ขั้นตอนท่ี 3: การดําเนินงานหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ (Post Production) 

ตัดตอ และใสเทคนิคพิเศษมิวสิควิดีโอ ปรับแตงเสียงใหมีความสมบูรณกอนนําเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 4: การประเมินผลมิวสิควิดีโอ (Evaluation process) 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการผลิตมวิสิควิดีโอเสร็จสิ้นแลวดวยวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก  (In-depth Interview)  ในหัวขอ“ความพึงพอใจการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ

(ลูกกรุง) เพลงอาลัยรัก”ดวยการสงมิวสิควิดีโอ และแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย จากน้ันจึงนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนทั้งในดานเน้ือหารูปแบบการนําเสนอเทคนิคที่

ใชและองคประกอบดานศิลปะตอลดจนภาพรวมของมิวสิควิดีโอเพื่อเปนแนวทางในการสรุปผล

การศึกษาและทราบความพงึพอใจชองกลุมเปาหมายที่มีตอการสรางสรรคผลิตมิวสคิวิดีโอเพลงลกูกรงุ

เพื่อคนรุนใหม   อีกทั้งยังสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขงานได 

ขั้นตอนท่ี 5: การสรุปอภิปรายผลการศึกษา พรอมขอเสนอแนะ 

1. ผูศึกษาสรปุผลการศึกษาและผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ 

2. รวบรวมขอมลูทัง้หมดเปนรูปเลมพรอมช้ินงานมิวสิควิดีโอ 

ขั้นตอนท่ี 6 นําเสนอผลงานมิวสิควิดีโอท่ีผลิตสมบูรณ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตารางที ่1-1 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนกมุภาพันธ 2557 

 

ขอจํากัดในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งน้ี มีขอจํากัดทีเ่ปนอปุสรรคในการผลิตผลงาน ดังน้ี 

1. ดานระยะเวลาในการศึกษาและการดําเนินงานผลิตมิวสิควิดีโอที่มีนอย 

2. ดานเครื่องมอืและวัสดุอุปกรณที่ตองใชรวมกันทกุช้ันป 

3. ดานงบประมาณที่อาจไมเพียงพอในการลงทุนเพื่อการผลติมิวสิควิดีโอ 

 

 

การดําเนินการผลิตมิวสิควิดีโอ 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมลูคนควา

รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกบัหัวขอจลุ 

นิพนธ 

         

2. สัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมลู          

3. เขียนบทออกแบบสตอรี่บอรด          

4. เตรียมการถายทํามิวสิควิดีโอ          

5. ถายทํามิวสิควิดีโอ          

6. ตัดตอมิวสิควิดีโอ          

7. นําเสนอมิวสิควิดีโอ          

8. ปรับปรงุแกไข ประเมิน

ประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ 

         

9. สรุปผลการดําเนินงาน          

   ส
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) สําหรับ

คนรุนใหม 

2. ทําใหไดช้ินงานมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(ลูกกรุง) เพลง"อาลัยรัก" ใหกับกลุมเปาหมาย

คนรุนใหม 

3. ไดทราบถึงความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง "อาลัยรัก" 

4. เพื่อเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจในการผลิตมิวสิควิดีโอและผูที่สนใจในเพลงลูกกรุงตอไป 

 

นิยามศัพท 

มิวสิควิดีโอ ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง ภาพยนตรขนาดสั้นเพื่อถายทอดความหมายและ

อารมณของเพลงออกมาเปนภาพ หรือนําเสนอเรื่องราวตามเน้ือเพลง เพื่อเสริมสรางอรรถรสใหกบับท

เพลง 

เพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) หมายถึง เพลงไทยสากลประเภทหน่ึงที่มีการถายทอด 

อารมณความรูสึกรวมถึงบอกเลาวิถีชีวิตตลอดจนเหตุการณที่เกิดข้ึนเพื่อสะทอนวัฒนธรรมและ สังคม 

โดยผานนํ้าเสียงที่มีความนุมนวลในการขับรอง เน้ือรองและทํานองที่ประณีตละเอียดออน และการใช

ภาษาที่นุมนวล สละสลวย โดยในงานที่ศึกษาน้ีคือเพลง อาลัยรัก ตนฉบับผลงาน คุณชรินทร        

นันทนาคร ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2541 สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับรอง) คํารอง        

ชาลี อินทรวิจิตร เพลงน้ีมีการนํากลับมาบันทึกและขับรองใหมเพื่อใหมีความรวมสมัยหลายครั้ง 

สําหรับในงานที่ศึกษาน้ีนําเวอรช่ันของ คุณมาชา วัฒนพานิช มาเปนกรณีศึกษา 

ความรวมสมัย หมายถึง การใชบทเพลงที่มีการนํามาทําใหมที่มีความรวมสมัยข้ึนจาก

ตนฉบับและเลือกใชเพลงที่มีเน้ือหารวมสมัย  

คนรุนใหม หมายถึง กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาและวัยเริ่มทํางาน อายุต้ังแต 18-25 ป 
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ  

 

การศึกษาเรื่องการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม ดวย    

ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษา การนําเสนอและ

วิเคราะหขอมูลกอนการผลิตผลงาน ดังน้ี 

 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 

1.1.1 การสื่อสารและองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 

1.1.2 ทฤษฎีการเลือกเปดรับสาร 

1.1.3 ทฤษฎีบทบาทหนาที่ของสื่อสารมวลชน 

1.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ 

1.2  แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 

1.2.1 ลักษณะของมิวสิควิดีโอ 

1.2.2 รูปแบบของมิวสิควิดีโอ 

1.2.3 บทบาทของมิวสิควิดีโอ  

1.2.4 ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

1.3.1 การกําเนิดและประเภทของเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) 

1.3.2 แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา   

1.3.3 ประวัติและขอมูลเพลง อาลัยรัก 

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประชานิยม 

2. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

3. ผลงานท่ีเก่ียวของและมิวสิควิดีโออางอิง  
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1. แนวคิดและทฤษฎี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 

1.1.1 การสื่อสารและองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 

อริสโตเติล (Aristotle, Berlo 1960 : 7 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล 2550 : 34)  

ไดใหคําจํากัดความของการสื่อสารไววา การสื่อสาร คือ การแสวงหา “ วิธีการในการโนมนาวใจทุก

รูปแบบ”  

คารล ไอ โฮฟแลนด (Carl I. Hovland1953 : 12 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล 

2550 : 34)   อธิบายวา “การสื่อสาร คือ กระบวนการที่บุคคลหน่ึง (ผูสงสาร) สงสิ่งเรา (ซึ่งโดยปกติ 

ไดแก ภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ผูรับสาร)”  

วิลเบอร แชรมม (Wilbur Schramm 1974 :13 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล 

2550 : 35)  นิยามความหมายของการสื่อสาร ไววา “การสื่อสาร คือ การมีความเขาใจรวมกันใน

สัญลักษณที่แสดงขาวสาร เนนที่ความเขาใจที่เกิดจากการมีประสบการณรวมกันระหวางคูสื่อสาร”  

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

มนุษย ภายใตสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามสภาวการณ  (แมนมาส ชวลิต, กริช 

สืบสนธ และ สมพิศ คูศรีพิทักษ 2532 : 6 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล 2550 : 36)  

สุรัตน ตรีสกุล (2550 : 37) เสนอคํานิยามของการสื่อสาร ซึ่งอธิบายกระบวน 

การสื่อสารประเภทตางๆในภาพรวม ดังน้ี “การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการถายทอดหรือ

แลกเปลี่ยนสารระหวางคูสื่อสาร โดยผานสื่อ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน”  

ดังน้ันจึงสรุปไดวาการสื่อสารมีคุณลักษณะ ดังน้ี  

1. การสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Message) ผานสื่อหรือ

ชองทาง (Channel) จากผูสงสาร (Sender) ไปยังผูรับสาร (Receiver)  

2. ผูสงสาร (Sender) และผูรับสาร (Receiver) มักจะมีประสบการณและ

ความเขาใจรวมกัน  

องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร มี 4 ประการคือ (สมิต สัชฌุกร 2547 

อางถึงใน  สุรัตน ตรสีกุล 2550) 

ผูสงสาร (Source) คือ ผูต้ังตนทําการสื่อสารกับบุคคลหรอืกลุมบุคคลอื่น ผูสง

สารอาจเปนบุคคลเดียวหรืออาจจะมีมากกวาหน่ึงคนก็ได องคการหรือหนวยงานทีเ่ปนผูเริ่มกระทํา

การใหเกิดการสื่อสารก็ถือไดวาเปนผูสงสาร 

สาร (Message) คือ สาระ เรื่องราว ขาวสาร ที่ผูสงสารตองการสงออกไปสู

บุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น สารอาจเปนสิ่งที่มีตัวตน เชน ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุตาง ๆ หรือ

สัญลักษณ ใด ๆ ที่สามารถใหความหมายเปนทีเ่ขาใจได 

   ส
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ชองทางท่ีจะสงสารหรือสื่อ (Channel or Medium) คือ เครื่องมือ หรือ

ชองทางทีผู่สงสารจะใช เพื่อใหสารน้ันไปถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลรบั ชองทีจ่ะสงสาร หรือสื่อตาง ๆ ที่

จะนําสารไปยังผูรับสารตามที่ผูสงสารมุงหมาย อาจจะเปนสื่อธรรมชาติ เชน อากาศ เปนชองทางที่

คลื่นเสียงผานไปยังผูฟงเสียง หรืออาจจะเปนสื่อที่มนุษยประดิษฐข้ึน เชน วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท 

ฯลฯ 

ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลทีส่ามารถรบัทราบสารของผูสง

สารไดผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสารเปนบุคคลสําคัญในการช้ีขาดวาการสื่อสารเปนผล

หรือไม 

หลักสําคัญในการสื่อสาร 

วิจิตร อาวะกุล (วิจิตร อาวะกุล 2525 อางถึงใน สุรัตน ตรีสกุล 2550) ได

กลาวถึง การสื่อสารที่มีประสิทธิผลตองมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 

1. ความนาเชื่อถือ (Credibility) การสือ่สารจะไดผลน้ัน ตองมีความเช่ือถือ

ของในเรื่องของผูใหขาวสาร แหลงขาว เพื่อใหเกิดความมั่นใจ หรือเต็มใจรบัฟงขาวสารน้ัน 

2. ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารที่ดีตองมีความเหมาะสมกลมกลืน

กับวัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารน้ันเปนเพียงสิ่งประกอบ แตความสําคัญอยูที่ทาที ทาทาง

ภาษา คําพูดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมูชน หรือสภาพแวดลอมน้ัน ๆ การยกมือไหวสําหรับ

สังคมไทยยอมเหมาะสมกวาการจับมือ หรือการจับมือของฝรั่งยอมเหมาะสมกวาการไหว เปนตน 

3. เน้ือหาสาระ (Content) ขาวสารที่ดีจะตองมีความหมายสําหรับผูรับ       

มีสาระประโยชนแกกลุมชนหรือมีสิ่งที่เขาจะไดผลประโยชน จึงนาสนใจ บางครั้งสิ่งที่เปนประโยชนตอ

กลุมชนกลุมหน่ึง แตอาจจะไมมีสาระสําหรับคนบางกลุม ในเรื่องน้ีจึงตองใชการพิจารณากลุมชน

เปาหมายดวย 

4. บอยและสม่ําเสมอตอเน่ืองกัน (Continuity and Consistency) การสื่อ

ขาวสารจะไดผลตองสงบอย ๆ ติดตอกัน หรือมีการยํ้าหรือซ้ํา เพื่อเตือนความทรงจํา หรือเปลี่ยน

ทัศนคติ และมีความสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มิใชสงขาวสารชนิดขาด ๆ หาย ๆ ไมเที่ยงตรง

แนนอน 

5. ชองทางขาวสาร (Channels) ขาวสารจะเผยแพรไดดีน้ันจะตองสงใหถูก

ชองทางของการสื่อสารน้ัน ๆ โดยมองหาชองทางที่เปดรับขาวสารที่เราจะสง และสงถูกสายงาน กรม 

กองหนวย หรือโดยวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกวา หรือสงที่

บานไดรับเร็วกวาการสงไปใหที่ทํางาน เราควรเลือกชองทางที่ไดผลเร็วที่สุด 

6. ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การสื่อสาร

ที่ถือวาไดผลน้ันตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยที่สุด การสื่อสารจะงายสะดวกก็ข้ึนอยูกับ
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ความสามารถในการรับของผูรับ ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานที่ โอกาสอํานวย นิสัย 

ความรู พื้นฐานที่จะชวยใหเขาใจ เปนตน 

7. ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงายใชภาษาที่ผูรับเขาใจ 

คือใชภาษาของเขา ศัพทที่ยากและสงูไมมีประโยชนควรตัดออกใหหมดใหชัดเจน เขาใจงาย มีความ

มุงหมายเดียว อยาใหคลมุเครอื หรือมีความหมายหลายแง หรือตกหลนขอความบางตอนที่สําคัญไป 

1.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร (Media exposure) 

การสื่อสารน้ันจัดไดวาเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหน่ึงในชีวิตของมนุษย 

นอกเหนือจากปจจัยสี่ที่มีความจําเปนตอความอยู รอดของมนุษย ซึ่งไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหมและยารักษาโรค แมวาการสื่อสารจะไมไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับความเปนความตาย

ของมนุษยเหมือนกับปจจัยสี่ แตการที่จะใหไดมาซึ่งปจจัยสี่เหลาน้ัน ยอมตองอาศัยการสื่อสารเปน

เครื่องมืออยางแนนอน มนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

ดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพื่ออยูรวมกับคนอื่นๆในสังคม การสื่อสารเปนพื้นฐานของการ 

ติดตอของกระบวนการสังคม ย่ิงสังคมมีความสลับซับซอนมาก และประกอบดวยคนจํานวนมากข้ึน

เทาใดการสื่อสารก็ย่ิงมีความสําคัญมากข้ึนเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสังคมจะนํามาซึ่งความสลับซับซอน หรือความสับสนตาง ๆ  จนอาจกอใหเกิดความไมเขาใจและไม

แนใจแกสมาชิกของสังคม ดังน้ัน จึงตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือเพื่อแกไขปญหา ดังกลาว 

(ยุพดี ฐิติกุลเจริญ 2537 : 3) 

ขาวสารจึงเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ของ

มนุษย ความตองการขาวสารจะเพิ่มมากข้ึนเมื่อบุคคลน้ันตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึง นอกจากน้ันขาวสารยังเปนสิ่งที่ทําใหผูเปดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานการณของโลกปจจุบันไดดีย่ิงข้ึน ดังที่ชารลส เค อัทคิน (Charles k. Atkin 1973 : 208 อาง

ถึงใน ยุพดี ฐิติกุลเจริญ 2537 : 3)  ไดกลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ยอมมีหูตากวางไกล มี

ความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคนทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

อยางไรก็ตาม บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือก

รับรูเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตน ดังน้ัน ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุคคลจาก

ชองทาง ตาง ๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสมตาม

ความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ 2533 : 

46-47 อางถึงใน ยุพดี ฐิติกุลเจริญ 2537 : 5) 

การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต

ละบุคคลวาความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร โดย

มีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกตางกัน 

   ส
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โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960: 19-25 อางถึงใน ยุพดี ฐิติกุล

เจริญ 2537: 8) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่อง

กรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทาง

การสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชนการเลอืก

ซื้อหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหน่ึง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและ

ความตองการของตน อีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเราน้ันก็ตางกัน บางคน

ถนัดที่จะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน 

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนม

ที่จะเลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ

สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูความ เขาใจหรือ ทัศนคติเดิมทีม่ี

อยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลอง

ทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception&Interpretation) 

เมื่อบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของ ผูสงสารเสมอ

ไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 

ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทาง

อารมณและจิตใจ ฉะน้ันแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล

ดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นา

พอใจของแตละบุคคลดวย 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวน

ที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอ

ในสวนที่ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเรา

เลือกจดจําไวน้ัน มักมีเน้ือหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือ

ความเช่ือของแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชัดเจนย่ิงข้ึนและเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพื่อนําไปใช

เปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหน่ึงอาจนําไปใชเมื่อเกิดความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งที่ทําใหไมสบาย

ใจข้ึน 

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลน้ัน ทอดด ฮันท 

และเบรนท ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben 1993:65 อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน 

2541: 122-124) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไวดังน้ี 

   ส
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1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือก

ของมนุษยคือความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้งความ

ตองการระดับสูงและความตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนอง

ความตองการของเรา เพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อ

ความพอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมี

ใจโนมเอียง(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ สวนคานิยม คือหลักพื้นฐานที่เรา

ยึดถือ เปนความรูสึกที่วาเราควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมและ

คนซึ่งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือก

ตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายใน

การดําเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรม ตาง ๆ ที่เรา

กําหนดข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการ

เลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมายของตน 

4.  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง

รวมทั้งความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย และ

เลือกเก็บเน้ือหาของขาวน้ันไว 

5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและใช

ความพยายามในการที่จะเขาใจ และจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเราน้ัน

สวนหน่ึง ข้ึนอยูกับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคน

จึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใน

สถานการณ การสื่อสาร สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย มี

อิทธิพลตรงตอการเลือกใชสื่อและขาวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การที่เรา

ตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคนอื่นมองเราอยางไร เราเช่ือวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา 

และการที่คิดวาคนอื่นคิดวาเราอยูในสถานการณอะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของเรา 

8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร 

ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เรา

พัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ันเราจึงเลือกใชสื่อชนิดใด

ชนิดหน่ึง สนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตีความหมายอยางใดอยางหน่ึง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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สวน ขวัญเรือน กิติวัฒน (ขวัญเรือน กิติวัฒน 2531: 23-26 อางถึงใน ปรมะ   

สตะเวทิน 2541: 128) มีความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีการ เปดรับขาวสารที่แตกตางกันคือ 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมี

ความ แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบ

เน่ืองมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพ แวดลอมที่แตกตางไม

เหมือนกัน ซึ่งสงผลกระทบถึงระดับ สติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู 

การจูงใจ 

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เน่ืองจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุม

สังคมที่ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึง่พฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตาม น่ันคือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ

ของกลุม 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร เช่ือวาลักษณะตาง ๆ ไดแก 

เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเน้ือหาของการสื่อสาร 

รวมถึงการตอบสนองตอเน้ือหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 

นอกจากน้ี วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1973:121-122 อางถึงใน 

ปรมะ สตะเวทิน 2541: 128) ยังไดช้ีใหเห็นถึงองคประกอบอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสาร

ของบุคคลดังน้ี 

1. ประสบการณซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่ตางกัน 

2. การประเมินสารประโยชนของขาวสารที่ผูรับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง 

จุดประสงคของตนอยางหน่ึงอยางใด 

3. ภูมิหลังที่แตกตางกันทําใหบุคคลมีความสนใจแตกตางกัน 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับ

สารตางๆ  

5. ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําให 

พฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกัน 

6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และ 

พฤติกรรมของผูรับสาร 

7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหเขาใจความหมายของ 

ขาวสาร หรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได 

8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเรา หรือ 

ขาวสารที่ไดพบเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารน้ัน 

   ส
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1.1.3 บทบาทหนาท่ีของสื่อสารมวลชน  

กาญจนา แกวเทพ (2547 : 197-220) กลาวไววาในการศึกษาเรื่องสื่อสารมวล 

ชนจะใชทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism) เปนตนแบบ ซึ่งมีแนวคิดเปรียบเทียบสังคมกับรางกาย

ของมนุษย โดยถือวา รางกายทั้งหมดเปนระบบใหญ ที่ประกอบไปดวยระบบยอยๆ ซึ่งตางตองพึ่งพา

อาศัยกันประสานงานกัน (Interdependence) ระบบใหญจะตองมีหนาที่พื้นฐานคือรักษาเสถียรภาพ 

(Stability) ของทั้งระบบไว แตเพื่อใหทั้งระบบมีความสมดุลทุกสวนจะตองแบงงานกันตามหนาที่และ

ตองสอดคลองกัน (Harmony/Cohesive) เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะสวนและความตองการ

โดยรวม  

ฮาโรลดลาสเวลล (Harold Lasswell  อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2547 : 

212 - 213) กลาววา ในการศึกษาหนาที่ของสื่อมวลชนในฐานะระบบยอย จะพิจารณาดูแตกิจกรรม

ของการสื่อสาร เทาน้ันไมได ตองพิจารณากระบวนการทางสังคมทั้งหมด ซึ่งถือเปนระบบใหญ หนาที่

พื้นฐานของสื่อมวลชนเปนไปตามความตองการของระบบสังคมใหญ คือ การรักษาเสถียรภาพของ

สังคม จึงไดกําหนดหนาที่ทางสังคมของสื่อมวลชนไว 3 ประการ คือ  

1. หนาที่สอดสองดูแล (Surveillance) คอยตรวจตรา ติดตามเหตุการณวามี

อะไรเกิดข้ึนบาง สื่อควรสอดสองและรายงานเหตุการณที่บอนทาลายเสถียรภาพทางสังคม แลว

รายงานใหสมาชิกในสังคมทราบ  

2. หนาที่สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสังคม (Correlation) การให

คําอธิบาย ช้ีแนะ เพื่อใหทุกสวนในสังคมที่สื่อมวลชนเขาถึงมีความเขาใจและมีการกระทาเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน  

3. หนาที่สืบทอดวัฒนธรรมของสังคม (Cultural Transmission) เน่ืองจาก

วัฒนธรรมเปนสมบัติสวนรวมของสังคมที่จะตองสืบทอดใหเกิดความตอเน่ืองยาวนาน จากรุนหน่ึงสู

อีกรุนหน่ึง สื่อมวลชนไดรับมอบหมายใหชวยรักษามรดกของสังคมใหมีความย่ังยืนตอไปหลายช่ัวอายุ 

วิลเบอร แชรมม 

4. หนาที่ใหความบันเทิง (Entertainment) เปนการสรางสรรคความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินใหแกสมาชิก เพื่อผอนคลายความตึงเครียด จากสภาพการณตางๆที่สมาชิกแตละคนใน

สังคมประสบอยู เดนนิส แมคเควล (McQuail 1987 : 56 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2547 : 214) 

5. การกระตุนเราหรือการผลักดัน (Mobilization) การกระตุนเราเปนสิ่งที่

สื่อมวลชนจะตองปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาผลประโยชนของชาติ สงเสริมแบบแผน พฤติกรรมและคุณคา

ที่สําคัญบางประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะวิกฤต 

ผูศึกษาไดนําทฤษฏีการสื่อสาร องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร และ 

ทฤษฎีบทบาทของมาเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ โดยใชองคประกอบทางการสื่อสารทั้ง                

   ส
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4 องคประกอบ คือ ผูสงสาร คือการเลือกนักแสดงที่จะมาถายทอดอารมณความรูสึกใหกับผูชม สาร 

คือตัวเน้ือหาเรื่องราวและบทเพลงในมิวสิควิดีโอ  สื่อ คือชองทางที่จะใชในการนําเสนอหรือเผยแพร

มิวสิควิดีโอ คือการเผยแพรทางอินเตอรเน็ต และสุดทายผูรับสาร เปนแนวทางในการวิเคราะห

กลุมเปาหมายของมิวสิควิดีโอ อีกทั้งยังใชบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมทาง

สังคมคือบทเพลงลูกกรุงและทําหนาที่ใหความบันเทิงแกผูรับสื่อ 

1.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการใชสื่อเพ่ือประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and 

Gratification Approach) 

ในการศึกษาเรื่องการใชและความพึงพอใจ (Uses&Gratifications) เปนการ 

ศึกษาในแงจิตวิทยาสังคมทางดานความเช่ือและความคิดเห็นสวนบุคคล โดยที่บุคคลจะเปนผูเลือกใช

สื่อประเภทตางๆ ในการติดตอสื่อสารเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง (กาญจนา แกวเทพ 

2545) 

ทฤษฎีการใชและความพึงพอใจน้ี มุงเนนที่จะศึกษากระบวนการที่เกิดข้ึนในฝง

ของผูรับสาร โดยมีคําถามหลักในการวิจัยวา ทําไมบุคคลจึงเลือกใชสื่อน้ันและใชสื่อน้ันเพื่อสิ่งใด โดย

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีเช่ือวา ผูรับสารหรือผูที่เลือกใชสื่อน้ัน ทราบดีวาสื่อน้ันมีคุณลักษณะ

อยางไรและสื่อใดที่จะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได แนวทางดังกลาวมาจากแนวคิด

ที่วา พฤติกรรมและปรากฏการณในสังคมมนุษยตางก็เกิดข้ึนจากความตองการ โดยมีที่มาแตกตางกัน 

การเปดรับสื่อของบุคคลจึงเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการที่ เกิดจากพื้นฐานจิตใจและ

ประสบการณที่แตกตางกันน้ัน ซึ่งผูที่กลาวถึงทฤษฎีน้ีเปนคนแรก คือ Katz (Uses and Grati-

fications Theory, online 2000) โดยแคทซ ไดเสนอแนวคิดทีว่า การวิจัยทางการสื่อสารน้ันควรจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากการมุงหาคําตอบวา สื่อมีผลกระทบตอผูรับสารอยางไร มาเปนการหาคําตอบวา 

ผูรับสารกระทําอยางไรกับสื่อ เน่ืองจากในชวงเวลาการนําเสนอแนวคิดน้ีเปนชวงที่ทฤษฎีกระสุนปน 

(Bullet Theory) หรือทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) มีอิทธิพลตอวงการศึกษา

สื่อที่เช่ือมั่นวา สื่อมวลชนมีอํานาจเหมือนกับกระสุนปนซึ่งเปนการมองผูรับสารเปนผูถูกกระทําทฤษฎี

การใชและความพึงพอใจของแคทซ จึงเปนการมองผูรับสารในแงผูที่มีสวนรวมในวงจรการสื่อสารวามี

สวนเปนผูกระทําหรือรวมกระทํามากข้ึน จากการมองวาผูรับสารมีบทบาทในการเลือกรับเลือกใชสื่อ

จึงทําใหสื่อมีอํานาจลดนอยลงกวาที่เคยเช่ือถือกันน่ันเองแคทซ และคณะ (Katz and Others 1974 : 

46-69 อางถึงใน จรินธร ธนาศิลปกุล 2545)  ไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึง

พอใจ โดยศึกษาขอมูลที่เก็บจากผูที่ใชสื่อในประเทศอิสราเอล โดยแคทซพยายามสรางเครื่องมือที่จะ

ใชวัดความตองการทางดานจิตใจ และสังคมของมนุษย และความพึงพอใจ (The Social and 

Psychological Needs) จากการเปดรับสื่อมวลชนข้ึน โดยมีองคประกอบ 3 อยาง ดังตอไปน้ี 
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1. Mode คือ ลักษณะของความตองการ เชน 

1.1 ตองการใหเพิ่มมากข้ึน (Strengthen) 

1.2 ตองการใหลดนอยลง (Weaken) 

2. Connection คือ จุดประสงคของการติดตอของบุคคลตอสิ่งภายนอก  

2.1 เพื่อรับขาวสาร ความรู (Information) 

2.2 เพื่อความพอใจ เพื่อประสบการณทางอารมณ (Gratification) 

2.3 เพื่อความเช่ือถือ ความมั่นคงและสถานภาพ (Credibility) 

2.4 เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ (Contact) 

3. Referent คือบุคคลหรือสิ่งภายนอกที่มนุษยตองการเช่ือมโยงการติดตอไป

ยังสิ่งตอไปน้ี  

3.1 ตนเอง (Self) 

3.2 ครอบครัว (Family) 

3.3 เพื่อนฝูง (Friend) 

3.4 ผูปกครอง สังคม (State and Society) 

3.5 ขนบประเพณี วัฒนธรรม (Tradition and Culture) 

แคทซ ไดสรางรูปแบบความตองการข้ึนมา 35 รูปแบบ จากน้ันจึงไดนําไปใชใน

การวิจัยของตนเอง โดยพัฒนาจากปจจัยทางสังคมและจิตวิทยา ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนความ

ตองการใชสื่อหรือรับสื่อของมนุษย ในแงตางๆ 5 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 

1. ความตองการที่จะรู (Cognitive Needs) ประกอบดวยความตองการขอมูล 

ความรูและความเขาใจ 

2. ความตองการดานอารมณ (Affective Needs) ประกอบดวยอารมณ 

ความปติ และความคิดเห็น 

3. ความตองการการไมแปลกแยก (Personal Integrative Needs) ประกอบ 

ดวยความนาเช่ือถือ เสถียรภาพ และความมั่นคง 

4. ความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) 

ประกอบดวยความตองการมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและเพื่อน 

5. ความตองการที่จะปลดปลอยตัวเองจากความตึงเครียด (Tension Release 

Needs)ประกอบดวยการหลบหนีและการเบี่ยงเบนความสนใจความตองการใชประโยชนจากสื่อของ

แคทซ สอดคลองแนวคิดของแมคเวล (Macquil) ที่ศึกษาถึงเหตุผลเบื้องตนที่มนุษยจะเลือกใชสื่อ ซึ่ง

แมคเวลไดแบงออกเปน 4 กลุม คือ 
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5.1 ความตองการขาวสาร (Information) 

5.1.1 ติดตามขาวสารที่มีความเกี่ยวของกับตนเอง หรือสิ่งที่อยูรอบตัว 

ตลอดจน สภาพความเปนไปในสังคมโลก 

5.1.2 หาคําแนะนํา หรือหาทางเลือกในการตัดสินใจ 

5.1.3 สนองตอบความตองการ ความสนใจทั่วๆไป 

5.1.4 การเรียนรูดวยตนเอง  

5.1.5 เสริมสรางความมั่นใจจากองคความรูที่ไดรับ 

5.2 ความตองการการเสริมสรางลักษณะเฉพาะ (Personal Identity) 

5.2.1 แสวงหาขอสนับสนุนใหตนเองในเรื่องคานิยมสวนบุคคล 

5.2.2 แสวงหาตนแบบทางพฤติกรรม 

5.2.3 แสดงออกรวมกับคานิยมของบุคคลอื่น 

5.2.4 เพื่อเขาใจตนเองใหลึกซึ้ง 

5.3 ความตองการการรวมกลุมและปฏิสัมพันธทางสังคม (Integration) 

5.3.1 สามารถเขาใจสภาวะแวดลอมของบุคคลอื่นในสังคม 

5.3.2 สามารถแสดงออกรวมกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได 

5.3.3 หัวขอสนทนา และปฏิสัมพันธทางสังคม 

5.3.4 เปนเพื่อนคลายเหงาแทนมิตรภาพในโลกแหงความจริง 

5.3.5 อํานวยความสะดวกในการดําเนินการบทบาทในสังคม 

5.3.6 สามารถติดตอกับครอบครัว เพื่อนฝูงและสังคม 

5.4 ความตองการความบันเทิง (Entertainment) 

5.4.1 หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปญหา 

5.4.2 ผอนคลาย 

5.4.3 ไดสัมผัสวัฒนธรรมที่แทจริงตามธรรมชาติ (Intrinsic) หรือความ

สุนทรีย (Aesthetic Enjoyment) 

5.4.4 ใชเพื่อฆาเวลา 

5.4.5 ใชปลดปลอยอารมณ 

5.4.6 เพื่อเราความรูสึกทางเพศ 

แคทซไดนําองคประกอบของการเปดรับขาวสารและรูปแบบความตองการใชสือ่

มาประเมิน จนกระทั่งสามารถสรางมาตรวัดความพึงพอใจไดสําเร็จ โดยแบบแผนทฤษฎีของแคทซสา

มารถสรุปไดดังตอไปน้ี (กาญจนา แกวเทพ 2545) “การศึกษาเกี่ยวกับการใชสื่อเพื่อประโยชนและ

การไดรับความพึงพอใจคือการศึกษาเกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตที่มีผลตอ (2) ความตองการ
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ของบุคคล ซึ่งนําไปสู (3) การคาดคะเนเกี่ยวกับ (4) สื่อและแหลงที่มาของสาร ซึ่งการคาดคะเนน้ี

นําไปสู (5) ความแตกตางกันในการใชสื่อ และ พฤติกรรม อื่นๆของแตละบุคคล สงผลใหเกิด (6) 

ความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อและ (7) ผลอื่นๆที่บางครั้งมิอาจคาด คะเนมากอน” อาจกลาวไดวา ตาม

ทฤษฎีของแคทซ มนุษยน้ันเปนผูที่ตัดสินใจเองวาจะเลือกเปดรับสื่อ แบบใดชนิดใด โดยที่ทราบหรือ

คาดหวังเอาไวแลววาสื่อน้ันสามารถตอบสนองความตองการใดๆ ของตนเองได โดยจะมีความแตกตาง

กันในเรื่องของปจจัยหลักๆ คือ สภาพทางสังคมวิทยาของผูเปดรับสารน้ันกับความคาดหวังใน

ประโยชนหรือผลลัพธที่คาดวาจะตามมา ซึ่งปจจัยดังกลาวจะนําไปสูกระบวนการที่ตางกันไมวาจะเปน

กระบวนการเปดรับสื่อและความพึงพอใจที่แตกตางกันซึ่งจากประเด็นดังกลาวทําใหการศึกษา

เกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจตอสื่อน้ัน มักจะเรียกผูรับสาร (Audience / Receiver) 

วาเปนผูใช (User)  เน่ืองมาจากแนวคิดดังกลาวให ความสําคัญกับผูรับสารในฐานะที่เปนผูกระทํา

ไมไดเปนเพียงผูถูกกระทําเพียงฝายเดียวน่ันเอง องคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการใช

ประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนตามที่กลาวมา แสดงดังภาพ 

 

        

     

        

    

 

ภาพที่ 2-1 แบบจําลองการสื่อสารของแคทซและคณะ 

จากทฤษฎีผูศึกษาใชทฤษฎีความพึงพอใจเพื่อเปนแนวทางในการสรางความพึง

พอใจใหกับกลุมเปาหมายหรือผูชมมิวสิคมิควิดีโอและเพื่อใชเปนแนวทางในการสํารวจความพึงพอใจ

ที่มีตอมิวสิควิดีโอตามวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี 

 

 

 

 

ความ

ตองการ

พื้นฐาน 

การคาดคะเน

ความพอใจที่

จะไดรับ     

จากสือ่ 

พฤติกรรม 

ในการใชสื่อ 

ผลอื่นๆที่

ตามมา 

สภาวะทาง

สังคมและ

จิตใจ 

ความพึง

พอใจทีจ่ะ

ไดรับจาก

สื่อ 
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1.2 แนวคิดเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

1.2.1 ลักษณะของมิวสิควิดีโอ  

กาญจนา แกวเทพ (กาญจนา แกวเทพ 2545: 453 อางถึงใน วิทยา พานิชลอ

เจริญ 2543) กลาววามิวสิควิดีโอจะมีนิยามตางๆนานา แตไมวาจะนิยามอยางใด มิวสิควิดีโอยังคงมี

สวนสําคัญหลักคือเพลงและภาพที่มีความเกี่ยวของกันอยางนาสนใจ ดังที่ Cathy Schwichtenberg 

(Cathy Schwichtenberg 1992 อางถึงใน วิทยา พานิชลอเจริญ 2543) กลาววา แมวาจะมีคําจํากัด

ความเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอในแงมุม อยางใดก็ตามสวนประกอบสําคัญที่เห็นไดอยางชัดเจนของมิวสิค 

วิดีโอคือ เพลงและภาพ นักวิชาการ หลายทานเช่ือวามิวสิควิดีโอสามารถทําใหคนดูและคนฟงตีความ

เสียงเพลงน้ันเขากับความช่ืนชอบสวนตัว หรือเปนสัญลักษณหรือการสื่อสารเฉพาะภายในกลุมของ

พวกตน  

มิวสิควิดีโอเปนสื่อเชิงภาพตัวแทนที่หลอหลอมและแปรรูปข้ึนมาจากวัฒนธรรม

ชาวบานรวบรวมภาพหรือฉากตางๆไวอยางมากมายโดยเฉพาะฉากที่ประกอบไปดวยสัญญะตางๆ  

นานนา ไมวาจะเปนสถานที่หรือทิวทัศนตลอดจนผูคนหรือการแสดงออกและเหตุการณทั้งหลายถูก

นามเช่ือมโยง ความหมายเขาดวยกัน ทําใหมิวสิควิดีโอดังกลาวสามารถแสดงออกถึงลักษณะของ

ละครหรือ ดรามาในตัวเองไดอยางโดดเดน สามารถสื่อความหมายเฉพาะของตัวเองหรือสามารถ

แสดงอารมณรวมเชิงฝน จินตนาการ และเชิงจิตวิทยาออกมาไดอยางแตกตางหลากหลาย (วิทยา 

พานิชลอเจริญ 2543 : 5)  

แตทั้งน้ีมีการวิพากษวิจารณกันวาพลังของเพลงที่จะเช่ือมโยงเรากับบางสิ่ง

บางอยางถูก จํากัดโดยศิลปะแหงการถายทอดอรรถรสโดยภาพของมิวสิควิดีโอ กลาวคือ หากเราฟง

เพลงเพียงอยางเดียว เราสามารถที่จะจินตนาการไปไดอยางไมมีขอจํากัด แตถาหาก เราฟงเพลงผาน

มิวสิควิดีโอ ซึ่งมีการนําเสนอดวยภาพเปนหลัก เราไดเปลี่ยนจากการฟงเพลงดวยหูเพียง หาก

พิจารณาในแงของมิวสิควิดีโอในฐานะเปนสื่อมวลชนที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการฟง เพลงดวยหู มา

เปนการฟงเพลงดวยตา กลาวคือ เราบริโภคมิวสิควิดีโอผานสื่อโทรทัศน เปนการดูเพลงน่ันเอง  

มิวสิควิดีโอเปนสื่อแหงการขายสินคาอีกแขนงหน่ึงที่เกิดข้ึน กลาวคือ มิวสิควิดี

โอเปนสื่อที่ ใชเพื่อการโฆษณาเพลง และอัลบั้มเพลงน่ันเอง น่ันคือเปาหมายของมิวสิควิดีโอต้ังแตแรก

แลว วาจะทําอยางไรใหคนดูแลวเดินออกไปซื้อเทป ถาคนออกไปซื้อก็ถือเปนความสําเร็จของมิวสิควิดี

โอแลว (ทิวา สาระจูฑะ 2542: 102 อางถึงใน วิทยา พานิชลอเจริญ 2543 : 6)  

มิวสิควิดีโอ คือภาพประกอบเพลงที่สวยงามนาต่ืนตาต่ืนใจที่ผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนให ชมตามทวงทํานองดนตรี นรเศรษฐ หมัดคง (นรเศรษฐ หมัดคง 2542 อางถึงใน วิทยา 

พานิชลอเจริญ 2543:6) ไดกลาวถึงมิวสิควิดีโอวา เปนสื่อที่มีองคประกอบที่ สําคัญคือ การเลาเรื่อง

เหมือนกับสื่อภาพยนตร มีโครงสรางและรายละเอียดของการทํางานที่เหมือนกัน แตแตกตางกันในแง
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ของเวลา ซึ่งมิวสิควิดีโอจะมีเวลาจํากัดแค 3-5 นาทีเทาน้ัน นอกจากน้ีมิวสิควิดีโอยังแตกตางในแงของ

กระบวนการผลิต น่ันคือสําหรับภาพยนตรน้ันจะสรางภาพใหเสร็จกอนแลวจึงใสเพลงประกอบ แต

กระบวนการผลิตของมิวสิควิดีโอจะทําเพลงใหเสร็จกอนแลวจึงคอยสรางภาพ โดยการเลาเรื่องในมิว

สิควิดีโอจะเนนที่การแสดงออก (action) มากกวาบทสนทนาตอบโตกัน เน่ืองจากมีเสียงดนตรี และ

เสียงรองของนักรองนาเปนบทสนทนาไปในตัวอยูแลว ทั้งที่การถือกําเนิดข้ึนของ MTV (Music 

Television) น้ัน สงผลกระทบอยางรุนแรงในวงการดนตรีโลก และสามารถทําใหทีมงานดาน

การตลาด ของคายเพลง ตระหนักไดวา มีสื่ออีกแขนงหน่ึงที่สามารถสงเสริมการขายเพลงได กลาวคือ 

มิวสิควิดีโอเปนสื่อหน่ึงที่มีจุดประสงคเพื่อโฆษณาขายเพลงของคายเพลงตางๆน่ันเอง  

 

1.2.2 รูปแบบของมิวสิควิดีโอ  

Deleuze (อางถึงใน วัลลภา อัญชลิสังกาศ 2548 : 25)  กลาววายุคหลัง

สมัยใหมเปนวัฒนธรรมแหง การแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกซึ่งปรากฏอยางโดดเดนในผลงาน

ของมิวสิควิดีโอ และดวยอิทธิพลที่มีตออารมณความรูสึกของผูชม การดําเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ

มักจะสะทอนความฝน และจินตนาการดวยวิธีการทางศิลปะทําใหรูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกตางกัน

ไป  

รูปแบบของมิวสิควิดีโอจะประกอบดวยองคประกอบหลักทางประสบการณของ

ผูฟง คือ ทางกายภาพ (Physical) ทางอารมณ (Emotion) และทางระดับการจดจํา (Cognitive 

levels) หาก แบงรูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบงไดหลายวิธี เชนแบงตามประเภท หรือแบงตาม

ศิลปนนักรอง Simon Frith (1988) ไดแบงรูปแบบมิวสิควิดีโอตามที่เห็นไดจากการที่บริษัทเทปเพลง

ผลิตออกมา 3 รูปแบบ  

มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเปนหลัก (Performance) เปนมิวสิควิดีโอที่มี

โครงสราง ความสัมพันธงาย ๆ ไมซับซอน มักเปนการนําเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือนักรอง

รองเพลงอยูบน เวที อยางเดียว มาเปนการใชตาในการฟงเพลงพรอมๆกับการใชหู ทําใหภาพตางๆที่

เราเห็นในมิวสิควิดีโอกลายมาเปนกรอบจํากัดจินตนาการจากการฟงของเรา  

มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเปนหลัก (Narrative) เปนมิวสิควิดีโอที่มี 

โครงสรางความสัมพันธเปนเรื่องราว แตไมเหมือนกับนิยายหรือภาพยนตรเน่ืองจากเรื่องราวเหลาน้ีจะ 

ข้ึนอยูกับความหมายของเพลง  

มิวสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอยางที่ไมเปนเรื่องราว (Conceptual) เปน

รูปแบบ ที่อธิบายถึงสิ่งที่เรียกวา ดนตรีภาพ (Visual Music) หรือทาเตนที่เปนจังหวะ รูปแบบน้ีใช

เทคนิคการ พัฒนาแนวความคิดเรื่องความสัมพันธตาง ๆ ของดนตรี การลําดับเรื่องราว (Editing) 
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และภาพลักษณ (Images) ซึ่งความสัมพันธเหลาน้ีจะถูกนําเสนอออกมาเปนกลุมของภาพลักษณ (Set 

of images)  

Abt (1987) ไดวิเคราะหรูปแบบของมิวสิควิดีโอไว 4 แบบ คือ  

-  มิวสิควิดีโอที่สรางจากความคิดและจินตนาการของผูประพันธเพลงโดยดูที่

เน้ือหาของเพลงเปนหลัก 

-  มิวสิควิดีโอที่สรางจากจุดสําคัญของเพลงหรือเน้ือหาโดยตรงไมใชจินตนาการ  

-  มิวสิควิดีโอที่ใชจินตนาการและเน้ือหาหลักของเพลงผสมกัน  

-  มิวสิควิดีโอที่มีลักษณะความคิดฝนที่เปนนามธรรม (abstract) ที่ไมกลมกลืน

กับ เน้ือหาของเพลง  

นิโลบล โควาพิทักษเทศ (นิโลบล โควาพิทักษเทศ 2535 อางถึงใน วัลลภา   

อัญชลิสังกาศ  2548 : 30) กลาววา มิวสิควิดีโอเปนแรงผลักดันที่สําคัญย่ิงในการขายเพลง หรือ

อาจจะสําคัญมากกวาเสียงรองและตัวบทเพลง มิวสิควิดีโอสามารถนําเสนอภาพพจน และลีลาการ

แสดงออกที่โดดเดนของศิลปน ซึ่งเปนการชวยสงเสริมความนาสนใจและเพิ่มแรงดึงดูดใจ ใหแก

ผูบริโภค ในการที่จะจัดหาซื้อซีดีเพลงชุดน้ันมารับฟง สําหรับรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่ปรากฏใน 

วงการเพลงไทยสมัยนิยมแบงได 2 รูปแบบ คือ  

1. การเสนอภาพลีลาการเตน และรองของศิลปน  

2. การเสนอเปนเรื่องราว มี 2 ลักษณะ คือ การบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง 

ๆ น้ัน และการเสนอเรื่องราวเปนมินิซีรี่ส มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ   

1.2.3 บทบาทของมิวสิควิดีโอ  

Aufderheide ศาสตราจารยดานวัฒนธรรม (Aufderheide 2535 อางถึงใน 

วิทยา พานิชลอเจริญ 2543: 26) ไดกลาวถึงมิวสิควิดีโอวา มิวสิควิดีโอเปนสุนทรียศาสตรทางการ

สื่อสารที่เปนสัญลักษณของศิลปนนักรองและเปนชนวนใหเกิดการใชเวลาและเงินสําหรับการซื้อหา

ของกลุมผูบริโภควัยรุนนอกจากน้ียังกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของมิวสิควิดีโอ พอสรุปไดดังน้ี      

(วิทยา พานิชลอเจริญ 2543 : 26) 

1. มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดลอม อารมณ และวัฒนธรรมวัยรุน  

2. มิวสิควิดีโอเปนพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular song)  

3. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใชเปนสื่อเพื่อการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง  

4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสรางความฝน จินตนาการ และวัฒนธรรมบริโภค

มิวสิควิดีโอจนเกิดการปฏิสัมพันธ (interaction) ผานมิวสคิวิดีโอ มีการเสนอความคิดเห็นและสนทนา

โดยใชประสบการณการบริโภคมิวสิควิดีโอรวมกัน ทั้งที่เปนที่นาสนใจวาตราบเทาที่มิวสิควิดีโอ

สามารถนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวหรือภาพที่เปนที่นาสนใจของกลุมผูบริโภคที่ไมหยุดน่ิงและมีความ 
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เคลื่อนไหวในการแลกเปลี่ยนความสนใจรวมกัน ก็ยอมจะสงผลใหเกิดความต่ืนตัวในการนําเสนออยาง

ตอเน่ืองและเกิดการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณซึ่งกันและกันใน 2 ประเด็น คือ ความทันสมัยและวิถี

ชีวิตของคนรุนใหม  

กาญจนา  แกวเทพ (กาญจนา  แกวเทพ 2542 : 463 อางถึงใน วิทยา พานิช

ลอเจริญ 2543: 27) กลาววามิวสิควิดีโอมีกลุมผูรับสารเปนกลุมวัยรุน โดยเฉพาะ อาจสันนิษฐานได 2 

ประการ คือ ประการแรก ผูใหญไมดูมิวสิควิดีโอเพราะไมใชผูบริโภค เปาหมายหรือเทปเพลงไมใช

สินคาสาหรับผูใหญน่ันเอง ประการที่สองผูใหญอาจดูมิวสิควิดีโอไมรูเรื่องที่ กลาวเชนน้ีเพราะผูใหญ

เกิดมาในยุคที่การฟงเพลงน้ันใชหูเปนหลักไดยินและเห็นจากของจริงเปนสวนใหญทุกอยางลวนแตเกดิ

จากประสบการณตรง แตวัยรุนเกิดมาในยุคที่เปนโลกแหงสัญลักษณมีการนําเสนอดวยภาพเปนหลัก 

การฟงเพลงของวัยรุนจึงเปนการใชตาในการฟงเพลงพรอมๆไปกับการใชหูมิวสิควิดีโอซึ่งเปนเรื่องราว

ของความรักที่เปนเรื่องในวัยของพวกเขาเองแลวยังเปนการฟงเพลงดวยตาและหูไปพรอมๆกันจึงเปน

เรื่องงายสาหรับวัยรุนที่จะเขาใจไดดีกวาวัยผูใหญ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และบทบาทหนาที่ของมิวสิควิดีโอ  ผู

ศึกษาสามารถนําไปปรับใชกับการผลิตมิวสิควิดีโอดวยการเลือกใชรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่ใช

จินตนาการและเน้ือหาหลักของเพลงผสมกัน อีกทั้งบทบาทของมิวสิควิดีโอ เพื่อความบันเทิง และ

สงเสริมบทเพลงลูกกรุงใหมีความไพเราะนาสนใจย่ิงข้ึนมากกวาการฟงอยางเดียว 

1.2.4 ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

การผลิตมิวสิควิดีโอ แตละข้ันตอนน้ันมีความสําคัญเทาๆกันซึ่งแบงได 3 

ข้ันตอนใหญๆ ดังน้ี 

1.  ขั้นตอนการดําเนินงานกอนการผลิต (Pre-Production) คือ จุดเริ่มตน

ของการทํางาน หากมีการวางแผนเตรียมงานไวดี มีรายละเอียดเปนข้ันตอน มีวิธีการทํางานชัดเจนแม

จะตองใชงบประมาณใชเวลามากกวาข้ันตอนอื่นๆก็คุมคาเพราะจะทําใหการทํางานในข้ันตอนอื่นๆ

สะดวก รวดเร็วและชวยลดปญหาตางๆไดเปนอยางดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 การวางแผน คือการกําหนดทิศทางข้ันตอนการทํางานวาจะทําอยางไร 

จะไดอะไร เปนการต้ังคําถามและหาคําตอบหาขอสรุปใหใกลเคียงกับคําถามมากที่สุด 

1.2 การจัดทําเน้ือหา การที่ผลิตจําเปนจะตองมีเน้ือหาสําหรับใชเขียนสตอรี่

บอรดที่มีความถูกตองชัดเจน โดยเน้ือหาน้ันมีหลากหลายเชน ตามความหมายของเน้ือเพลง หรืออาจ

ไมเกี่ยวของกับเน้ือเพลงหรืออาจจะไมเกี่ยวของกับเน้ือเพลง ทั้งน้ีตองมีความเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย เน้ือหาจะตองไมสงผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียตอสังคม มีสาระที่ใหขอคิดที่ดีมี

ประโยชนตอผูชม 
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1.3 เขียนสตอรี่บอรด เปนเหมือนแผนที่ เดินทาง หรือแบบแพลนการ

กอสรางหากมีรายละเอียดชัดเจนก็จะทําใหการถายทําสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

1.4 การประสานงาน เปนสิ่งที่สําคัญมาก ที่ตองใหทุกคนที่เกี่ยวของรูและ

เขาใจตรงกัน การสื่อความหมายตองชัดเจน ไมคลุมเครือ กําหนดนัดหมาย ประชุม วางแผนข้ันตอน

การทํางาน ใครมีหนาที่ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เพื่อใหทุกคนรูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

และขอบเขตของการทํางานตัวเอง 

2. ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตมิวสิควิดีโอ (Production) คือการนําแผนที่

คิดไวมาปฎิบัติใหเปนรูปธรรม แมจะไมตรงตามแผนที่คิดไวทั้งหมด แตก็ตองพยายามเดินตามแผนให

มากที่สุด โดยสถานที่ถายทําน้ันแบงไดดังน้ี 

2.1การถายทําในสถานที่ (Studio) มีขอเปรียบเทียบ คือ ความสามารถ

ควบคุมแสง เสียง และการจัดตกแตงฉากไดโยไมตองกังวลกับสภาพดินฟาอากาศ เชน ลม ฝนตก 

อากาศรอนหรือหนาว สามารถควบคุมไดทั้งหมด ถายทําไดเร็ว สะดวก 

2.2 ถายทํานอกสถานที่ (Outdoor) อาจจะมีความยุงยากและมีอุปสรรค

มากกวาไมวาจะเปนระยะทางของสถานที่ถายทํา สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปลั๊กไฟ สภาพดินฟา

อากาศ ไมเปนใจ เชน ฟามืด ฝนตก แดดแรง อากาศรอนหนาว เปนตน ในการออกไปถายทํา

จําเปนตองมีความรอบคอบมากข้ึนเพื่อใหการถายทําเปนไปตามแผน เกิดปญหานอยที่สุดตามข้ันตอน  

3. ขั้นตอนการดําเนินงานหลังการผลิต (Post-Production) คือการตัดตอ 

การรวบรวมภาพและเสียงทั้งหมด และทําการลําดับภาพและเสียงทั้งหมด แลวทําการลําดับภาพตาม

เน้ือหาเพลงที่กําหนดไวในสตอรี่บอรด ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนตอนสุดทายและสําคัญมาก แมการถาย

ทํามาจะดีเพียงใดแตหากการตัดตอไมดี ก็เหมือนการตัดอารมณของผูชมเชนกัน ข้ันตอนน้ีจึงตอง

พิถีพิถันทั้งดานเทคนิคและศิลปะเปนอยางมาก 

ผูศึกษาไดศึกษาข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโออยางละเอียด เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(ลูกกรุง) ต้ังแตการวางแผนกอนการทํางาน การ

ออกแบบเรื่องราว การเขียนสตอรี่บอรดตางๆ อีกทั้งข้ันตอนทางการผลิต ตลอดจนข้ันตอนหลังการ

ผลิต เพื่อใหการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเปนผลงานที่สวยงาม และมีคุณภาพเหมาะสมกับเพลงไทย

สากลลูกกรุงที่มีความงดงาม 
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1.3 แนวคิดเก่ียวกับเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) 

1.3.1  การกําเนิดเพลงไทยสากล  

เพลงเปนงานทางศิลปะที่มนุษยสรางสรรคเพื่อใชเปนสื่อ การแตงเพลงน้ันเปน

จุดหน่ึงที่ นักดนตรีทั้งหลาย ควรจะทําเพราะการแตงเพลง จะบงบอกถึง ความรูสึก อารมณ 

จินตนาการ และความเปนตัวตนของนักดนตรีคนน้ัน การแตงเพลง แตงคํารองหรือทํานอง การเรียบ

เรียงเสียงประสานเปนเรื่องของศิลปะที่ไมมีผิดถูก มีแตชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ตองมีความคิดรวบยอด   

(Concept) กอนวาเราจะเลาเรื่องราวอะไร จะเปนสถานที่ หรือ อาชีพแบบวาตัวละครในเพลงอยูที่

ไหนทําอะไร 

เปาหมายในการแตงคืออะไร ตองการสื่อใหถึงผูฟง (Target audiences) วา

เราตองการพูดถึงอะไร ใคร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร  การต้ังช่ือเพลงกอนก็ได ซึ่งบางครั้งหากเราไดช่ือ

ที่ดีก็อาจมีชัยไปกวาครึ่ง เพราะช่ือเพลงก็เปนสวนหน่ึงที่คนฟงอยากรู อยากไดยิน วาเน้ือหามันเปน

อยางไร ซึ่งเราจะใชวิธีคิดคอนเซ็ป แลวตามดวยช่ือ หรือต้ังช่ือแลว คิดคอนเซ็ปก็ไมผิดอะไร สวนเรื่อง

ของเน้ือหาและความหมายของเพลง ตองมีความชัดเจน บอกเลาเรื่องราวไดอยางซาบซึ้งกินใจและรู

เรื่อง ไมวกวน  

ยุคแรกกําเนิดเพลงไทยสากล (เขมราษฎร เอี่ยมมีศรี 2552 อางถึงใน โชติรส 

ทิมพัฒนพงษ 2553 : 81) กอนป พ.ศ.2473 เพลงไทยสากลสวนใหญเปนเพลงบรรเลง โดยวงแตรวง

หรือวงโยธวาทิต โดยดัดแปลงทํานองเพลงไทยเดิมใหเปนทํานองฝรั่งมากข้ึน โดยเฉพาะเพลงวอลซ

ปลื้มจิต ของสมเด็จเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิต ถือเปนเพลงไทยสากลเพลง

แรกในประวัติดนตรีของเมืองไทย   

ป พ.ศ.2473-2482 ยุคละครรอง ภาพยนตรพูดเสียงศรีกรุง หลวงวิจิตร

วาทการ และไทยฟลม พรานบูรพ ถือเปนผูริเริ่มบุกเบิก ปฏิรูปและพัฒนาเพลงไทยสากลคนแรกของ

เมืองไทย ไดทําการดัดแปลงเพลงจากละครรองในสมัยโบราณที่มีทํานองสองช้ัน มาใสเน้ือรองแทน

การเอื้อน เรียกวาเพลงเน้ือเต็ม ในยุคน้ีมีนักประพันธเพลงคนสําคัญ คือ พรานบูรพ (จวงจันทน จันทร

คณา) แหงละครคณะจันทโรภาส ของแมเลื่อน ไวนุนาวิน 2 แมแกว (ประวัติ โคจริก) แหงละครคณะ

แมบุญนาก 3 เพ็ชรรัตน (สมประสงค ทัศนีย) แหงละครคณะปราโมทยนคร  

นักรองในยุคน้ีไดแก ประทุม ประทีปะเสน ประมวล รัศมิทัต มนี เบญจนาวี 

สมพงษ จันทรประภา สงศรี จอหนสัน ฯลฯ  

เพลงเดนๆในยุคน้ีไดแก จันทรเจาขา วอลซปลื้มจิต (โรสิตา) กุหลาบรวง      

นัดพบ ขวัญของเรียม อยากจะรัก ฝนสั่งฟา หวนไหใจหาย กระแจะจันทร ฯลฯ  

ในชวงเดียวกันน้ีไดถือกําเนิดภาพยนตรไทยพูดได เสียงในฟลม โดยบริษัท 

เสียงศรีกรุง ไดสรางภาพนตรไทยพูดไดเสียงในฟลมเรื่องแรกคือเรื่อง หลงทาง เมื่อป พ.ศ.2474 มี
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เพลงประกอบภาพยนตรหลายเพลง อาทิ ข้ึนพลับพลา บัวบังใบ ลาวเดินดง เปนตน หลังจากน้ันได

สรางภาพยนตรอีกหลายเรื่องและแตละเรื่องก็มีเพลงประกอบมากมายเชนเดียวกัน  

นักประพันธคนสําคัญในชวงน้ีคือ ขุนวิจิตรมาตรา รท.มานิต เสนะวีณิน นารถ 

ถาวรบุตร และกิจ สราภรณ เปนตน  

นักรองในยุคน้ีไดแก  จํารัส สุวคนธ  มานี สุมนนัฏ เกษม มิลินทจินดา         

ช้ัน ไชยนันท เบญจา รัตนกุล จุรี รัตนหัตถ ฯลฯ  

เพลงเดนในยุคน้ีไดแก ดอกไมของหลอน (กุหลาบในมือเธอ) ลาทีกลวยไม ใคร

ปนเธอ บุญแตง ตะวันยอแสง เพลินเพลงรัก ใจสนองใจ ช่ืนชีวิต ในสวนรัก น้ําใจรัก ฯลฯ  

ป 2478 กําเนิดวงดนตรีหลวงวิจิตรวาทการ เมื่อพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 

ไดรับการแตงต้ังใหเปนอธิบดีกรมศิลปากร ทานไดแตงเพลงใชแสดงละครเวทีไวมากมายหลายเพลง 

โดยเฉพาะเพลงปลุกใจรักชาติ อาทิ เลือดสุพรรณ ดวงจันทร แสนหวี ใตรมธงไทย ต่ืนเถิดชาวไทย 

ภาพเธอ อธิษฐาน โชคมนุษย หนาผา ในน้ํามีปลาในนามีขาว เชิญขวัญ ฯลฯ  

นักรองในยุคน้ีไดแก ลัดดา สารตายน ประภา เปาประเสริฐ ประไพ กาญจน

โภคิน บุญทรง เหราบัตร  สุวรรณา สุวรรณศร เปนตน  

ป 2478 กําเนิดวงดนตรีดุริยางคทหารเรือ ซึ่งไดเปลี่ยนช่ือจากเดิม กองแตร 

(เกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อป 2448 แตเดิมไมมีการขับรอง) มาเปนหมวดดุริยางคทหารเรือ และเริ่มรับสมัคร

นักรองนักแตงเพลงข้ึนภายหลัง  

นักประพันธที่สําคัญไดแก พลเรือตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักด์ิ สกนธ มิตรานนท สมยศ ทัศนพันธ พยงค มุกดา ฯลฯ  

นักรองประจําวงไดแก สมยศ ทัศนพันธ สมจิตร ตัดจินดา สมใจ ตัดจินดา 

เฉลิม แกวสมัย พยงค มุกดา ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล อุไรวรรณ คลายบรรเลง บุญสง สุนทรโรหิต เอม

อร วิเศษสุด ศรีสอางค ตรีเนตร อุดม เขียนเอี่ยม สมศรี มวงศรเขียว วงจันทร ไพโรจน ฯลฯ  

เพลงเดนๆไดแก เดินหนา วอลซนาวี หนาที่ทหารเรือ เนวีบลู นางแยม ลม

ทะเลดอกประดู ฯลฯ  

ป 2479 กําเนิดภาพยตรไทยฟลม ภาพยนตรไทยฟลมถือกําเนิดข้ึนโดยพระ

เจาวรวงศเธอพระองคเจา ภาณุพันธ ยุคล ไดสรางภาพยตรหลายเรื่อง อาทิ ถานไฟเกา แมสื่อสาว  

วันเพ็ญ ปดทองหลังพระ เปนตน  

นักประพันธเพลงชวงน้ีคือ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา ภาณุพันธ ยุคล    

ม.ล.พวงรอย สนิทวงศฯ ม.ล.ประพันธ สนิทวงศฯ พระยาโกมารกุลมนตรี  

นักรองในชวงน้ีไดแก เอื้อ สุนทรสนาน แนบ เนตรานนท โสภา อุณหกะ     

เปนตน เพลงเดนชวงน้ีคือ ในฝน บัวขาว ลมหวน วันเพ็ญ เงาไม จันทรเอย มะลิเจาเอย เปนตน  
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เพลงไทยสากลยุคสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ป2480 กําเนิดคณะละครวิทยุ    

จารุกนกและวงดนตรีจารุกนก โดยพจน จารุวนิช เพื่อแสดงละครวิทยุกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ

หน่ึง ป.ณ.แตงเรื่องและเพลงไวมากมาย นักรองของคณะไดแก มัณฑนา โมรากุล ทัศนัย ชอุมงาม 

พรพรรณ วรรณมาศ เล็ก อํ่าเที่ยงตรง ศรีสุดา รัชตะวรรณ วรนุช อารีย พิทยา บุณยรัตนพันธ เปนตน  

เพลงเดนไดแก มนตเทวี วังบัวบาน ยอดสน ฟามัวใจหมอง กลิ่นบุหงา ดอก

เอื้องฟา ธารน้ําใส แผลในอก กําสรวลรัก อยาลืมนะเธอ ความรักเหมือนเมฆฝน ซุมกลวยไม ฯลฯ  

ป 2482 กําเนิดวงดนตรีกรมโฆษณาการ โดยมีเอื้อ สุนทรสนาน เปนหัวหนา

วง (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเปนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ เมื่อป 2495 และ ใชช่ือวงดนตรีสุนทราภรณ 

กรณีมีงานแสดงที่ไมใชงานหลวง เมื่อป 2486) 84  

นักประพันธเพลงมากมายทีเดียว อาทิ เอื้อ สุนทรสนาน แกว อัจฉริยะกุล 

หลวงสุขุมนัยประดิษฐ เอิบ ประไพเพลงผสม สมศักด์ิ เทพานนท ธนิต ผลประเสริฐ เปนตน  

นักรองในยุคแรกไดแก สุนทราภรณ มัณฑนา โมรากุล สุปาณี พุกสมบุญ 

จันทนา โอบายวาทย, ชวลี ชวงวิทย เลิศ ประสมทรัพย เพ็ญศรี พุมชูศรี วินัย จุลละบุษปะ สุภาพ รัศ

มิทัต จุรี โอศิริ  

ยุคตอมาไดแก พูลศรี เจริญพงษ วรนุช อารีย ศรีสุดา รัชตะวรรณ สมศักด์ิ 

เทพานนท รวงทอง ทองลั่นธม มรว.ถนัดศร ีสวัสดิวัฒน ออย อัจฉรา มาริษา อมาตยกุล บุษยา รังสี  

ยุคดาวรุงสุนทราภรณอีกมามายอาทิ ยรรยงค เสลานนท อโศก สุขศิริพรฤทธ์ิ 

ศรวณี โพธิเทศ รุงฤดี แพงผองใส ธรรมรัตน นวมะรัตน เปนตน  

เพลงเดนๆไดแก พรานทะเล ขอใหเหมือนเดิม วังน้ําวน ฝากรัก จําไดไหม 

พรหมลิขิต หวงรัก กุญแจใจ ริมฝงน้ํา คูทาส เปนตน วงดนตรีที่เกิดข้ึนรวมยุคน้ีมีดวยกันหลายวงอาทิ 

วงดนตรีดุริยะโยธิน ของกองทัพบก วงดนตรีศิวารมณวงดนตรีทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ,        

วงดนตรีบุญชวย กมลวาทิน เปนตน  

นักรองในกลุมน้ีไดแก รุจี อุทัยกร เติบ พันธุงาม เบญจา ตุงคะมณี อุดม สุนทร

จามร ละมอม กมลวาทิน สมชาย ตันกําเนิด ปรีชา บุญยเกียรติ สถาพร มุกดาปกรณ สุพรรณ บูรณะ

พิมพ สุรสิทธ์ิ สัตยวงศ ประชุม พุมศิริ ประหยัด ไทรศิริ เฉลา ประสบศาสตร เปนตน เพลงเดนๆไดแก 

ฝากรักเอาไวในเพลง อยาลืมรัก คิดจะปลูกตนรักอีกกอ น้ําตาแสงใต ลุมน้ําเจาพระยา งามเดือนฉาย 

ใตประเพณี เที่ยวรถมา คนพเนจร เดือนดารา หญิงควรสงวนใจ  

ป 2490 กําเนิดวงดนตรีลวน ควันธรรม โดยมีนายลวน ควันธรรม เปน

หัวหนาวง ประพันธเพลงและขับรองเองเปนสวนใหญ นักรองประจําวงไดแก สะอาด นิลอราม รําเพย 

อนัฆคมนตร,ี ตระกูล ช่ืนประภา ฯลฯ เพลงเดนๆไดแก ค่ําแลวในฤดูหนาว แหวนประดับกอย บอก

เธอดวยเพลง เสียงเพลงทิพย เพลงสวรรค บางปู ดอกนกยูง เปนตน  
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เพลงไทยสากลยุคละครเวทีและภาพยนตร หลังสงครามโลก เมื่อสงคราม

สงบไดเกิดคณะละครข้ึนมากมายอาทิ อัศวินการละคร เทพศิลป วิจิตรเกษม ผกาวลี ช่ืนชุมนุมศิลป 

เปนตน ในการแสดงละครแตละครั้งจะมีวงดนตรีบรรเลง มีจินตลีลา และ การรองเพลงสลับฉากหนา

มาน  

นักรองในยุคน้ีไดแก อุโฆษ จันทรเรือง วลิต สนธิรัตน เวสาตรี ชาญ เย็นแข 

เพ็ญแข กัลยจารึก นันทา ปตะผลิน นิรมล อิศรางกูรฯ บุญชวย หิรัญสุนทร ทัศนัย ชะอุมงาม ไชยยศ 

อมาตยกุล นริศ อารีย ณรงค ธนะวังนอย วิเชียร ภูโชติ คํารณ สัมปุณนานนท วัลลภ วิชชุกร สวลี 

ผกาพันธุ เปนตน  

เพลงเดนยุคน้ีไดแก ดรรชนีไฉไล กลางสายชล เดือนต่ําดาวตก หลงคอย วัน

น้ัน สุดชีวิต สุดแสนพิศวาส เปนตน  

ภายหลังละครเวทีเสื่อมความนิยม จึงมีการสรางภาพยนตรข้ึนอยางมากมาย 

และภาพยนตรทุกเรื่องจะมีเพลงนําและเพลงประกอบ ตลอดจนเกิดวงดนตรีอีกมากมายหลายวง อาท ิ

วงดนตรีกรุงเทพฯสวิง วงดนตรีไสลและสหาย วงดนตรีธนาคารออมสินเชียงใหม วงดนตรีพรรณา

ภิรมย วงดนตรีศิษยจามร วงดนตรีไพบูลย บุตรขัน วงดนตรีคีตะเสวี วงดนตรี ป. ช่ืนประโยชน วง

ดนตรีกาญจนะผลิน วงดนตรีแกวฟา วงดนตรีโฆษณาสาร วงดนตรีพยงค มุกดา ฯลฯ  

นักประพันธเพลงในยุคน้ีมีมากมายหลายทานไดแก เบญจมินทร สงา อารัมภีร 

สมาน กาญจนะผลิน ไสล ไกรเลิศ สนิท ศ. เจษฎา เดชอุดม สมพงษ ทิพยกลิน เวส สุนทรจามร แมน

รัตน ศรีกรานนท สงา ทองธัช ป. ช่ืนประโยชน รอยแกว รักไทย ไพบูลย บุตรขัน พยงค มุกดา ชาลี 

อินทรวิจิตร สุนทรียา ณ เวียงกาญจน รัก รักพงษ ฯลฯ  

นักรองในยุคน้ีไดแก ทูล ทองใจ จิระ โหระบุตร ทิวา เดนประภา สมสกุล     

ยงประยูร แนงนอย สงวนรักษ ดารารัตน เกียรติกอสุข สุพัตรา คฤหเดช วาริสา เศวตรัตน ศิริจันทร 

อิศรางกูรฯ ลัดดา ศรีวรนันท สุรพล สมบัติเจริญ วงจันทร ไพโรจน สุวารี เอี่ยมใอ ดนัย วิไลพรรณ 

ชรินทร นันทนาคร สุเทพ วงศกําแหง อดิเรก จันทรเรือง จินตนา สุขสถิตย ทนงศักด์ิ ภักดีเทวา ลินจง 

บุนนากรินทร มีศักด์ิ นาครัตน สันติ ลุนเผ นภา หวังในธรรม ทิว สุโขทัย เทียนชัย สมญาประเสริฐ 

ธานินทร อินทรเทพ ฯลฯ  เพลงเดนในยุคน้ีไดแก สิ้นสวาท จับปู คนหลายใจ มารหัวใจ ที่รัก ครวญ 

ลมจาลม ยามชัง รักเอย ชีวิตฉันขาดเธอไมได เปนตน  

ป 2495 กําเนิดสถานีโทรทัศน ไทยทีวีชอง 4 บางขุนพรหม ในชวงน้ีเกิด

รายการเพลงและละครโทรทัศนมากมาย ไดมีการนําเพลงเกาๆมาขับรองออกอากาศทางโทรทัศน 

โดยนักรองที่มีช่ือเสียงและวงดนตรีตางๆ ตลอดจนแตงเพลงประกอบละครข้ึนใหม และนักรอง

นักแสดงหนาใหมมากมาย  
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นักรองในยุคน้ีไดแก อารีย นักดนตรี ฉลอง สิมะเสถียร นันทวัน เมฆใหญ 

กําธร สุวรรณปยะศิริ สุพรรณี ปยะสิรานนท นงลักษณ โรจนพรรณ รอง เคามูลคดี ดวงดาว อาษากิจ 

เพลินพรรณ เกียรตินิยม ศิริพร วงศสวัสด์ิ นฤพนธ ดุริยพันธ เปนตน  

เพลงเดนๆไดแก กลวยไม ดอกนกยูง กุหลาบรวง หน่ึงในรอย บานทรายทอง 

หนูชอบดอกไม ไทรรัก สั่งเรียม เกวียนรัก เพียงแคขอบฟา มิ่งไมเหมย บัวไกลตา เปนตน  

ป 2507 ไดมีการแบงเพลงไทยสากล ออกเปน 2 ประเภทคือ เพลงลูกกรุง

และเพลงลูกทุง ในยุคหลังน้ีมีนักรองลูกกรุงเกิดข้ึนมากมายอาทิ สุวัจชัย สุทธิมา, ประสานศรี สิงหา

นนท, เสกน สุทธิวงศ จีรภา ปญจศิลป วิเชียร นีลิกานนท, มนูญ เทพประทาน, มนตรี สีหเทพ,     

รังษิยา บรรณกร, ชัชฎาภรณ รักษนาเวศ, ดาวใจ ไพจิตร, นิทัศน ละอองศรี, ศรีสุดา เริงใจ, ชรัมภ 

เทพชัย จิตติมา เจือใจ อุมาพร บัวพึ่ง เพียงพิศ ศิริวิไล พรเทพ เทพรัตน อัมพร ประสมศิลป ศรีไสล สุ

ชาติวุฒิ วินัย พันธุรักษ ฯลฯ ทางดานลูกทุงไดแก ผองศรี วรนุช กาน แกวสุพรรณ พร ภิรมย ชาย 

เมืองสิงห ปอง ปรีดาชัยชนะ บุณนะโชติ ไวพจน เพชรสุพรรณ บุปผา สายชล ชินกร ไกรลาศ เพลิน 

พรหมแดน พนม นพพร ไพรวัลย ลูกเพชร ศรคีรี ศรีประจวบ ยุพิน แพรทอง ชาตรี ศรีชล สายัณห 

สัญญา ยอดรัก สลักใจ ศรชัย เมฆวิเชียร รักชาติ ศิริชัย ฯลฯ  

ในป 2519 เริ่มเกิดวงดนตรีแนวใหม ในแนวสตริงข้ึนมามากมายหลายวงอาทิ

วง แกรนดเอ็กซ รอยัลสไปรท คีรีบูน พิงคแพนเตอร สาว สาว สาว ดอกไมปา เพื่อน ฯลฯ ซึ่งตนแบบ

ของวงสตริงเหลาน้ีคือวงดิอิมพอสซิเบิ้ล ศิลปนวงหนาใหมเหลาน้ีเริ่มไดรับความนิยมจากวัยรุนในยุค

น้ันเพิ่มมาก ข้ึนเรื่อยๆ ครูเพลงหลายทานหันไปแตงเพลงปอนใหกับวงสตริงเหลาน้ีดวย หลังจากป 

2525 เปนตนมา เพลงลูกกรุงคอยๆเลือนหายไปและเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไป ศิลปนเด่ียวในยุคน้ีไดแก 

ดอน สอนระเบียบ, อรวรรณ วิเศษพงษ วิภา จันทรกุล จันทนีย อุนากูล สาธิยา ศิลาเกษ ยุรนันท 

ภมรมนตรี สุชาติ ชวางกูร ฯลฯ จนเพลงสตริง เขามาแทนที่โดยสมบูรณจนถึงปจจุบัน  

เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ถือไดวาเปนศิลปะของชาติแขนงหน่ึง ที่ถือกําเนิดมา

ยาวนาน เปนที่นิยมอยางแพรหลายสืบมา เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) มีความงดงามทางดานการใช

ภาษาที่สละสลวย มีการใชสัมผัสนอกสัมผัสในเชนเดียวกับกลอนแปด มีทํานองที่ไพเราะรื่นหู 

นอกจากน้ีเพลงยังเปนสิ่งที่สะทอนเรื่องราวของสังคมไทยแตละยุคสมัยที่ผานมาอีกดวย (เขมราษฎร 

เอี่ยมมีศรี ชมรมเพลงแหงสยาม  2551 อางอิงใน โชติรส  ทิมพัฒนพงษ 2553 : 89)  

เน้ือเรื่องยอดนิยมที่มักนํามาเลาเรื่องก็คงหนีไมพนเรื่อง ความรัก รักทุก

รูปแบบ รักแบบสมหวัง ผิดหวัง สามเศรา รักเขาขางเดียว รักแบบหนุมสาว รักพอแม พี่นอง ครูศิษย 

ประเทศชาติ บางก็จะเปนเรื่องเลาของสถานที่ตาง ๆ ที่ไปพบเห็น แลวมีตัวละครเดินเรื่องอยูดวย ซึ่ง

เพลงลูกกรุงประเภทเพลงทองเที่ยวก็จะมีอยูมากมาย มีเรื่องของเวลา นักแตงเพลงในสมัยกอนมีการ

ใชภาษากวี มีการใชคําที่ไพเราะสละสลวย มีความหมายดี มีการเลนคํา ลูกคํา มีการใชการกลับคํา 
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บางครั้งใชคําที่นิยมในสมัยน้ัน หรือเปนคําที่นาสนใจ อาจไมใชคํายอดฮิต ถาในสมัยใหมมักจะมีการ

สรางคําใหมข้ึนมา 

ประเภทของเพลงไทยสากลลูกกรุง  

การแบงประเภทของเพลงไทยสากล ลูกกรุงน้ันมีไดหลายแบบในที่น้ีแบงตาม

เน้ือหาของบทเพลงซึ่งสะทอนถึงความมุงหมายของครูเพลง ผูประพันธคํารองเปนหลัก  

1. เพลงท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ศีลธรรมและคติสอนใจ และการ

ดํารงชีวิต เปนเพลงที่แทรกคําสอนหรือสัจธรรมลงไปในเน้ือเพลงเพื่อเปนคติสอนใจเกี่ยวกับความ

เหมาะสมเรื่องการดํารงชีวิตอยูในสังคม เชนเรื่องของเวรกรรม เรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย 

ความไมแนนอนของชีวิต หรือเกี่ยวกับคติสอนหญิง ใหรักนวลสงวนตัว และสอนใหเด็กประพฤติตนให

เหมาะสม ต้ังใจรํ่าเรียนวิชาความรู ฯลฯ เชนเพลง พุทธศาสนคูไทย รางวัลชีวิต กฎแหงกรรม 

ครวญหา สอนรัก อุดมเด็กดี ทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว คาน้ํานม ฯลฯ  

2. เพลงเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระราชวงศ วงดนตรีกรม

ประชาสัมพันธหรือวงดนตรีสุนทราภรณแตงเพลงแนวน้ีไวหลายเพลง เชน ราชาเปนสงาแหงแควน 

ทีฆายุโกโหตุ อุบลรัตน ศรีนภาฟาไทย พระศรีนครินทรา รมเกลา ฯลฯ สวนผลงานจากวงดนตรีหรือ

ครูเพลงคนอื่นๆ เชนเพลง สดุดีมหาราชา ในปจจุบันมีครูเพลงประพันธข้ึนมาใหมหลายเพลงอาทิ

เพลงเจาฟามหาจักรี พระแมไทย สายธารน้ําพระทัย หน่ึงในโลก ฯลฯ  

3. เพลงปลุกใจ เพลงในแนวน้ีเกิดข้ึนหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 เพลงที่อาจนับไดวาเปนเพลงปลุกใจ เพลงแรกคือ เพลงชาติฉบับที่พระเจนดุริยางคและ

ขุนวิจิตรมาตราเปนผูแตง ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวาง พ.ศ. 2482-2488 ประเทศไทย

เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน เรียกรองดินแดนฝงซายและขวาของแมน้ําโขงคืนจากฝรั่งเศส จึงมีการปลกุใจ

ใหคนไทยรักชาติ มีความสามัคคีกัน และปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการเช่ือตาม ทานผูนํา 

หรือจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ใหประชาชนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแตง

กาย ความเปนอยู เชน การสวมหมวก การเลิกกินหมากพลู การปลูกผักสวนครัว ฯลฯ ในชวงน้ีมีบท

เพลงปลุกใจใหคนไทยรักบานเกิดเมืองนอน รวมมือรวมใจใหคนไทยรักบานเกิดเมืองนอน ใหสมาน

สามัคคีกัน เชนเพลง รักชาติ สุดแผนดิน เราสู รักกันไวเถิด สยามานุสติ เปนตน เพลงปลุกใจน้ีมีการ

เผยแพรในรูปแบบของภาพยนตรประกอบเสียง เชนเรื่องเลือดทหารไทย เปนตน หรือเปนการแสดง

ละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการ เชนเรื่อง เลือดสุพรรณ พระราชมนู ศึกถลาง นานเจา 

พระเจากรุงธน ฯลฯ ซึ่งมีการแสดงต้ังแต พ.ศ 2477 เรื่อยมา ในดานวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีกรม

โฆษณาการเปนหลัก ไดจัดต้ังวงดนตรีกรมโฆษณาการที่มี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เปนหัวหนาวง และนํา

บทพระราชนิพนธเรื่องพระรวงในรัชกาลที่ 6 มาใสทํานองไวหลายเพลงเชน ไทยรวมกําลัง ปลุกไทย 

ฯลฯ  
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ผูแตงเพลงปลุกใจคนสําคัญในยุคน้ี ไดแกขุนวิจิตรมาตรา หลวงวิจิตรวาทการ 

ครูนารถ ถาวรบุตร และเอื้อ สุนทรสนาน ตอมาเมื่อเกิดการกรณีสงครามเกาหลี และสงคราม

เวียดนาม รวมทั้งการตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตในภาคใตและภาคอีสาน ทําใหตํารวจทหารที่เปนวีร

ชนของชาติเสียชีวิตไปจํานวนมากรวมถึงเหตุการณเมื่อวันมหาวิปโยควันที่ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 

ตุลาคม 2519 จึงเกิดเพลงปลุกใจเพื่อสรางความรักชาติและปลอบขวัญใหกําลังใจแกเจาหนาที่ 

ขาราชการ ตํารวจ ทหาร ข้ึนดวยกันหลายเพลง เชน เกิดเปนไทยตายเพื่อไทย ความฝนอันสูงสุด เรา

สู ศึกบางระจัน อยุธยาเมืองเกา ฯลฯ  

4. เพลงท่ีประยุกตคํารองมาจากวรรณคดี เพลงในแนวน้ีครูเพลงไดรับแรง

บันดาลใจจากความซาบซึ้งในรสสุนทรียะ ของบทกวีในวรรณคดีไทยสมัยโบราณ ครูเพลงอาจ

ดัดแปลงแตงขยายเพิ่มเติมหรือแตงข้ึนใหม โดยอาศัยแนวความคิดหรือเคาโครงเรื่องเดิมก็เปนได บท

วรรณคดี โคลง ฉันท กาพย กลอน ของกวีไทยในอดีตลวนแตมีภาษาที่ไพเราะ กินใจ ครูเพลงก็นํามา

แตงเปนเพลงอันไพเราะ เชน กากีคํากลอน กามนิต วาสิฎฐี ขุนชางขุนแผน ระเดนลันได ผูชนะสิบทิศ 

พระอภัยมณี ลิลิตพระลอ เวนิสวานิช ศรีปราชญ อิเหนา ลักษณวงศ เปนตน เชนเพลง คํามั่นสัญญา 

อิเหนารําพัน อิเหนารําพึง บุเรงนองลั่นกลองรบ กําสรวลศรีปราชญ วันทองครวญ เจริญศรี ระเดนลัน

ไดเสี่ยงรัก วอนกากี ฯลฯ (ลําดับเพลงลํานําวรรณคดี มินิคอนเสิรตเพลงแหงสยามครั้งที่ 3 ตอนลํานํา

วรรณคดี 2552 อางอิงใน โชติรส  ทิมพัฒนพงษ 2553 : 88)  

5. เพลงท่ีใชในงานเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เพลงแนวน้ีมักแตงข้ึนเพื่อใชใน

การเฉลิมฉลองในวันนักขัตฤกษ หรือในโอกาสพิเศษเพื่อสื่อความหมายของงานน้ัน หรือเน่ืองในโอกาส

ที่เปนงานมงคล งานสนุกสนานรื่นเริง เชนงานวันเกิด งานแตงงาน งานบวชนาค งานข้ึนบานใหม งาน

วันปใหม งานวันสงกรานต งานวันลอยกระทง ฯลฯ เพลงในแนวน้ีวงดนตรีสุนทราภรณหรือวงดนตรี

กรมประชาสัมพันธมีอยูมากมาย เพราะเปนวงดนตรีของหนวยราชการซึ่งมีหนาที่ตองประพันธเพลง

ประเภทน้ีออกเผยแพร สําหรับวงดนตรีไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงก็มีอยูหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง

รําวงลอยกระทง สวัสดีปใหม สงกรานตหวานใจ รําวงปดทองพระ รําวงวันสมรส เปนตน  

6. เพลงเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว / เพลงประจําจังหวัด เพลงประเภทน้ีวง

ดนตรีสุนทราภรณมีเกือบจะทุกจังหวัด เพราะมีโอกาสไดเดินทางไปแสดงมาทั่วประเทศเปนเวลา

ติดตอกันยาวนาน ทั้งยังไดรับการรองขอใหแตงเพลงประจําจังหวัดน้ัน ๆ อีกดวย อาทิเพลง 

กาญจนบุรีศรีสยาม เชียงใหมเมืองงาม เกาะสมุย หาดสงขลา อุตรดิตถแดนฝน สุโขทัย งามรอยเอ็ด 

ขอนแกนเมืองงาม เปนตน นอกจากเพลงจากวงสุนทราภรณแลว เพลงลูกกรุงก็มีเพลงทองเที่ยวอยู

มากเหมือนกัน ซึ่งครูเพลงผูประพันธคํารองก็สามารถจินตนาการ ถายทอดความรูสึกของสถานที่ที่นา

ทองเที่ยวแตละจังหวัดไดอยางลงตัวเชน เพลง แกงสะพือ ลานเท แมสาย เชียงรายรําลึก ทุงบางพลี 

ผาว่ิงชู หาดผาแดง บางปะกง อยุธยา พิษณุโลก นิราศเชียงใหม ลับแล รถมาลําปาง  ทรายขาว บาง
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นรา ฯลฯ (ลําดับเพลงมินิคอนเสิรตเพลงแหงสยามครั้งที่ 6 ตอน เมืองไทยที่รัก 2552 อางอิงใน     

โชติรส  ทิมพัฒนพงษ 2553 : 89)  

7. เพลงดัดแปลงจากเพลงไทยเดิม เพลงสังคีตสัมพันธ และ เพลงสังคีต

ประยุกต พ.ศ. 2496 พลโท หมอมหลวงขาบ อธิบดีกรมประชาสัมพันธในขณะน้ัน มอบหมายใหครู

เอื้อ สุนทรสนาน และครูพุม บาปุยะวาทย พัฒนาใหเครื่องดนตรีไทยเดิมและเครื่องดนตรีสากล 

บรรเลงรวมกันไดตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที ่7 

เพื่อเปนการสืบสานและพัฒนาเพลงไทยเดิมใหไดรับความนิยมมากข้ึน ดวยการปรับเสียงเครื่องดนตรี

ไทยใหสอดคลองตามหลักของดนตรีสากลจึงสามารถบรรเลงพรอมกับเครื่องดนตรีสากลไดอยาง

กลมกลืน ไพเราะและเกิดการแตงเพลงไทยสากลที่นําช่ือ ทํานอง หรือเรื่องราวมาจากเพลงไทยเดิม

เรียกวา เพลงสังคีตสัมพันธ โดยครูเพลงเชน ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูเวส สุนทรจามร ครูแกว อัจฉริยะ

กุล ฯลฯ บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ มีเพลงที่ไดรับความนิยมมากเชน เชนเพลง กระแต 

กุหลาบงาม คลื่นกระทบฝง เจริญศรี ดําเนินทราย ฯลฯ ในขณะเดียวกันครูสมาน กาญจนะผลิน ซึ่งมี

ความรูความชํานาญในเพลงไทยเดิมอยูกอนแลวก็นําเครื่องดนตรีไทยเดิมมาเลนสลับกับเครื่องดนตรี

สากลโดยบรรเลงกันคนละทอน ซึ่ง คุณสุวัฒน วรดิลก เรียกช่ือวา เพลงสังคีตประยุกต มีความไพเราะ

ไมแพเพลงสังคีตสัมพันธ ครูเพลงที่รวมกับครูสมาน กาญจนะผลิน แตงเพลงสังคีตประยุกตเชน สุนทรี

ยา ณ เวียงกาญจน เกษม ช่ืนประดิษฐ ฯลฯ เชนเพลง สาบานรัก ขอใจใหพี่ จูบเยยจันทร ชีวิตเมื่อคิด

ไปบทเรียนกอนวิวาห วิหคเหินลม รักพี่นะ ออเซาะรัก สัญญารัก ฯลฯ  

8. เพลงเก่ียวกับความรัก ความสมหวัง ความผิดหวัง เพลงแนวน้ีมีอยู

มากกวาเพลงในแนวอื่น เพราะครูเพลงผูประพันธคํารองมักมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความรัก ความ

สมหวัง ความผิดหวัง มากกวาอยางอื่น เพราะเปนเรื่องใกลตัว และมักเปนเพลงที่โดนใจคนฟง และ

มักเปนเพลงที่ไดรับความรับความนิยมกันมาก อาจเพราะเปนเสมือนเครื่องปลอบใจที่มีความทุกขทะ

รมจากความรักก็เปนได เชนเพลง รักตองหาม อาลัยรัก รักเอย ปลูกรัก รักเอยรักขา คิดจะปลูกตนรัก

อีกกอ ทําไมถึงทํากับฉันได ความรัก ฯลฯ  

9. เพลงชื่นชมสาวงามและธรรมชาติ เพลงในแนวน้ีครูเพลงมักนําความ

สวยงามของธรรมชาติ เชนพระจันทร ดาวบนฟา ความงามของสัตว เชน นก กวางทราย ความหอม

ของดอกไม ฯลฯ มาเปรียบเทียบถึงความงามของผูหญิงหรือบางก็นํานางในวรรณคดี เชน สีดา บุษบา 

อิเหนา ละเวงวัลลา ฯลฯ มาอางอิง ทําใหเกิดอรรถรสและความหมายที่กินใจ เมื่อประกอบกับทอง

ทํานองของเพลง และการถายทอดอารมณของนักรองผูมีความสามารถเหลาน้ัน จึงทําใหเพลงมี

ความหมายไพเราะเปนอมตะไดรับความนิยมตลอดมา เชนเพลง หยาดเพชร ยอดอนงค ชมละเวง 

นางฟาจําแลง สาวงาม ฟางามยามค่ํา งามชายหาด คืนโสมสองฟา นกสีชมพู ไพรพิศดาร สวรรคสวน

แตง ฯลฯ  
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10. เพลงท่ีใชทํานองจากตางชาติ เน้ือไทย ทํานองเทศ เพลงประเภทน้ี 

เกิดข้ึนเมื่อมีผูนําแผนเสียงเพลงสากลจากตางประเทศมาฟงกันและวงดนตรีตางชาติชาวฟลิปปนส 

และวงดนตรีของไทย เชน วงดนตรีเรนโบ ของหลวงสุขุมนียประดิษฐ วงดนตรีของบริษัทไทยฟลม วง

ดนตรีของกรมโฆษณาการยุคแรก ๆ ก็ไดนํามาบรรเลงในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งเพลง

เอกจากภาพยนตรในระยะหลังซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน 

เปนตน ตอมาจึงมีผูสนใจแตงคํารองเปนภาษาไทย โดยใชทํานองเพลงตนฉบับมาใช และไดรับความ

นิยมมากเชนเพลง คิดถึง (Gypsy moon) เจ็ดวันที่ฉันเหงา (Seven lonely day) เธอเปนทุกสิ่งของ

ฉัน (You mean everything to me) ใครจะเศรากวาฉัน (เถียนมีมี่) เปนตน (ลําดับเพลงมินิ

คอนเสิรตเพลงแหงสยามครั้งที่ 5 ตอน เพลงประทับใจเน้ือไทย ทํานองเทศ 2552 อางอิงใน โชติรส  

ทิมพัฒนพงษ 2553 : 91)  

11. เพลงรําวงมาตรฐาน เปนเพลงที่ใชทํานองของเพลงรําโทน ซึ่งเปนเพลง

พื้นบานที่ใชเครื่องดนตรี เชน ฉ่ิง กรับ โทน ตีเปนจังหวะ ประกอบการรํา ตอมามีผูแตงเน้ือเพลง

ประกอบข้ึนและมักรํากันเปนวงกลมรอบเสาไฟฟา หรือตะเกียงเจาพายุ ที่จุดไวกลางลานหรือกลาง

เวที จึงเรียกกันวา รําวง เพราะรํากันเปนวง เชน คณะรําวงชาวสามยาน ไดแตเน้ือเพลงรําวงข้ึนใหม

และไดรับความนิยมมีการบันทึกแผนเสียงเปดกันแพรหลายไปทั่ว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2      

พ.ศ. 2487 รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงครามไดมอบหมายใหกรมศิลปากรแตงเน้ือรองและปรับ

จังหวะรําวงข้ึนใหมโดยนําทารําของนาฎศิลปมาประยุกต เชน ทาสอดสรอยมาลา ทาชักแปงผัดหนา 

ทานแขกเตาเขารัง ฯลฯ แลวเรียกช่ือวา รําวงมาตรฐาน ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม เปนผูริเริ่ม

และผูผลักดันใหเกิดรําวงมาตรฐาน โดยแตงคํารองรวมกับจมื่นมานิตนเรศร (เฉลิม เศวตนันท) สวน

ทํานองแตงโดย ครูมนตรี ตราโมท และครูเอื้อ สุนทรสนาน สวนทารํามี ศุภลักษณ ภัทรนาวิก มัลลี 

คงประภัทร และลมุล ยมะคุปต เปนผูประดิษฐทารําทั้งหมด 14 แม ทาสวนใหญจะเปนทารักแมบท

เดิม เครื่องดนตรีเดิมประกอบดวยฉ่ิง ฉาบ กรับ และโทน สวนการแตงกายไมไดกําหนดเฉพาะเจาะจง

สามารถแตงไดหลายอยางเพลงรําวงมาตรฐานมีอยู เปนตนดวยกัน 10 เพลง ไดแก คืนเดือนหงาย 

งามแสงเดือน ยอดชายใจหาญ รําซิมารํา บูชานักรบ ใกลเขาไปอีกนิด และหญิงไทยใจงาม   

12. เพลงสําหรับลีลาศ หรือ เตนรํา เน่ืองจากวงดนตรีสุนทราภรณมีกําเนิด

มาจากวงดนตรีลีลาศ กรมโฆษณาการ ดังน้ันนอกเหนือจากงานบรรเลงดนตรีเพื่อสงกระจายเสียงทาง

สถานีวิทยุแลว ยังตองออกแสดงตามงานที่ทางราชการรองขอมา ซึ่งสวนมากจะเปนงานรื่นเริง ลีลาศ 

รําวง ที่กําลังนิยมกันมากในยุคน้ัน โดยเฉพาะครูเอื้อ สุนทรสนาน มีประสบกาณโดยตรงจากการเลน

ดนตรีเพื่อการลีลาศมากอน จึงทําใหวงดนตรีสุนทราภรณไดรับความนิยมใหไปบรรเลงตามงานตาง ๆ 

ตลอดมา เพราะจังหวะแนน เตนรําสนุก ฟงเพลงก็ไพเราะ ที่สําคัญคือ เพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ

เพื่อการลีลาศน้ัน มีครบทุกจังหวะ ทั้งจังหวะบอลรูม เชน วอลซ ควิกสเต็ป แทงโก จังหวะละติน เชน 
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บีกิน รุมบา ชะชะชา จังหวะรําวง ตําลุงและจังหวะเพลงใหม ๆ จากตางประเทศที่กําลังไดรับความ

นิยมจากนักลีลาศเชน ลิมโบรอก ออฟบิด เมอเร็งเก โซล ฯลฯ เพลงลีลาศเชนเพลง ริมฝงน้ํา ชา ชา 

พาเพลิน เฮฮาวาตูซี เปนตน  

13. เพลงสะทอนสังคม ชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรม เพลงไทยสากลใน

แตละยุคสมัย ผูแตงจะหยิบเอาเหตุการณและสังคมความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในแตละยุค

แตละสมัยตลอดจนบอกกลาวถึงความขับแคนของใจในอาชีพ มาแตงเปนเพลง อาทิเพลง ชีวิตกสิกร 

กสิกรรมกร ชีวิตบานนา บานนา ขวัญใจเจาทุย ชาวทุง ลูกน้ําเค็ม ชีวิตชาวเขา สาวชาวสวน สวรรค

ชาวไร ชาวไรออย กรรมกรรถราง ชีวิตครู แมพิมพของชาติ สามลอแคน กวยเต๋ียว กวนกาละแม 

ทหารนอกกรม จากยอดดอย พระจันทรบานนา กลิ่นโคลนสาบควาย รีรีขาวสาร มอญซอนผา เกี่ยว

ขาวแปลง ลิเกชีวิต ลิเกรัก สวรรคในเรือเพลง เปนตน  

1.3.2  แนวคิดเรื่องการผลติซ้ํา(Reproduction) 

ในยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) หรือหลังป1960 ศิลปะเขาไปอยูปนเป

กับการดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึนเทคนิคของการทําซ้ํากอใหเกิดการกําหนดความสัมพันธทาง

วัฒนธรรมกับความหมาย กลาวคือ ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมช้ันสูง และวัฒนธรรมมวลชนจะ

ถูกทําลายลง และมีการใหความสําคัญกับการแสดงออกถึงอารมณ และความรูสึก ( นิโลบล โควา

พิทักษเทศ 2535) 

สําหรับการทําซ้ําในงานศิลปะ Eco Umberto ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ

ทําซ้ําไวดังตอไปน้ีการทําซ้ํา (Repetition) หมายถึง การทําบางสิ่งบางอยางเปนครั้งที่สอง หรือทําซ้ํา

แลวซ้ําเลาแบงออกเปน 

1. การทําซ้ําในลักษณะของการนํามาใหม (the retake) หมายถึงกระบวน

กลับมาใหมของลักษณะของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอนแลว เพื่อที่จะแสวงหาประโยชนจากสิ่ง

น้ัน การนํามาใหม (retake) น้ีข้ึนอยูกับการตัดสินใจทางการคา ไมมีกําหนดตายตัววาตองนํามาใหม

ทําหมด หรือเพียงบางสวนเทาน้ัน 

2. การทําซ้ําในลักษณะของการทําใหม (the remake) การทําใหมจะเปนการ

บอกเลาอีกครั้งหน่ึงของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอน เราพบตัวอยางจากงานประวัติศาสตรศิลปะ 

และวรรณกรรมที่จะมีลักษณะการทําใหมเทียมโดยจะอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหแตกตางออกไปได

ทุกครั้ง ถาการทําใหมมีลักษณะนาสนใจก็สามารถหนีจากการทําซ้ําได 

3. การทําในลักษณะของการทําเปนชุด (the series) การทําเปนชุด หมายถึง 

การบอกเลาเรื่องราวของตัวละครตัวหน่ึงตอเน่ืองกันหลายตอน แตละตอนจะมีตัวประกอบเรื่อง

เปลี่ยนแปลงไป และเรื่องราวจบลงในแตละตอนดวย ความรูสึก (นิโลบล โควาพิทักษเทศ 2535) 
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จากแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยตระหนักวา ในยุคสมัยใหม(Postmodernism) 

การผลิตซ้ํา(reproduction)ในงานศิลปะเปนเรื่องที่ทํากันอยางแพรหลาย ศิลปะผูกพันกับการคา

อยางหลีกเลี่ยงไมไดและเพลงลูกกรุงก็สอดคลองกับการทําซ้ําในลักษณะของการนํามาใหม (the 

retake) และการทําใหม (theremake) เพื่อที่ผูผลิตจะไดแสวงหาผลประโยชนจากการผลิตซ้ํา 

(reproduction) ทั้งการใชนักรองคนใหมนอกจากน้ี การผลิตซ้ํา(reproduction) ยังมีสวนสนับสนุน

ใหงานศิลปะแกคนรุนใหม หรือสนับสนุนใหเพลงคงอยูตอไปดวย 

1.1.3  ประวัติและขอมูลเพลง อาลัยรัก 

ศิลปน  ชรินทร นันทนาคร 

คํารอง  ชาลี อินทรวิจิตร 

ทํานอง  สมาน กาญจนะผลิน 

เน้ือเพลง 

 ฉัน รักเธอ รักเธอ ดวยความ ไหวหว่ัน  

 วาสักวัน ฉันคง ถูกทอดทิ้ง 

 มินานเทาไหร แลวเธอก็ไป จากฉันจริง  

 เธอทอดทิ้ง ใหอาลัย อยูกับความรัก 

 แม มีปก โผบิน ไดเหมือนนก  

 อก จะตองธนู เจ็บปวดนัก 

 ฉันจะบิน มาตาย ตรงหนาตัก  

 ใหยอดรัก เช็ดเลือด และนํ้าตา 

 

เพลงน้ี บันทึกเสียง โดย ชรินทร นันทนาคร เมื่อ พ.ศ. 2505 ปเดียวกับ เพลง

หนามชีวิต  (เพ็ญศรี พุมชูศรี) และ เพลงปลอยฉันไป (สวลี ผกาพันธุ) ไดรับรางวัล แผนเสียงทองคํา 

พระราชทาน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2514 

เพลงน้ี ครูชาลี อินทรวิจิตร ไดรับ ความบันดาลใจ จากสวนบทสุดทายของ นว

นิยาย เรื่อง สงครามชีวิต ของ ศรีบูรพา หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ นักหนังสือพิมพ นักประพันธช่ือ

ดังผูย่ิงใหญของไทย ในอดีต ( พ.ศ. 2448 – 2517) ที่ สุวัฒน วรดิลก สงมาใหอาน       

นวนิยาย เรื่อง สงครามชีวิต ของ ศรีบูรพา จุดมุงหมายของนวนิยายเรื่องน้ี 

เพื่อใหคนทั้งหลายมีความเห็นอกเห็นใจกันและกัน จะนําความสุขมาใหทุกคน และอํานาจของความ

รักทําใหเกิดความสุขความเศราและความผิดหวัง ใหคนใชชีวิตอยางไมประมาทในเรื่องของความรัก  
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เรื่องราวในนวนิยาย เปนการเขียนจดหมายของคูรัก "รพินทร" ที่สงไปถึง 

"เพลิน"  ที่อยูตางประเทศ  ทั้งสองเคยรักกัน  แตดวยเพราะ ศักด์ิฐานะที่ตางกัน  ทําให  "เพลิน"  

จําเปนตองไปแตงงานกับชายอื่นที่ตางประเทศ  แลวก็ทิ้งให  "รพินทร" โศกเศราเสียใจไป 

เปนตอนที่ ระพินทร พระเอกของเรื่อง เขียนจดหมายถึง เพลิน สาวที่ตนรักและ

หมายปองวา “... ถาฉันเปนนก ฉันคงจะบินติดตามเธอไปทุกหนทุกแหง แมวา เมื่อบินไปในระหวาง

ทาง ตัวฉันจะตองถูกธนู ฉันก็จะอุตสาหพยุงกายบินไปตกตรงหนาตักเธอ และเมื่อยอดรักไดเช็ดเลือด

และนํ้าตาใหฉันสักครั้งหน่ึง ฉันก็จะหลับตาตายดวยความเปนสุข...” 

เปนเพลงรัก ที่สรางความเกรียวกราว แกวงการเพลงเมื่อสิบปกอน หนุมสาว

หลายคูหลายคนสมัยน้ัน ยอมซาบซึ้งเปนอยางดี และเมื่อยามประสบมรสุมแหงความรัก เสียง เพลง

อาลัยรัก จะเปนเสียงปลอบอยูใกลๆ 

ช่ือเพลงอาลัยรัก คําวา อาลัย คือ หวงใย, พัวพัน, ระลึกถึงดวยความเสียดาย. 

น. ความหวงใย, ความพัวพัน, ความระลึกถึงดวยความเสียดาย อาลัยรัก ก็คือ การคิดถึงความรักที่

สูญเสียไป หรือการคิดถึงความรักที่สูญเสีย  

เน้ือเพลง ใหความหมายถึงคนคนหน่ึงที่คิดถึงคนรักที่ไดทอดทิ้งไป  หรือสูญเสีย

ไปดวยเพราะเหตุผลบางบางอยาง แตถึงคนคนน้ันจะทอดทิ้งใหเสียใจหรือเจ็บชํ้าอยางไร คนที่ถูก

ทอดทิ้งไปก็ยังคงรักยังคงคิดถึงคนคนน้ันเสมอ 

เพลงอาลัยรักไดมีการนํากลับมาเรียบเรียงใหม 5 ครั้งเพื่อความรวมสมัยข้ึนตาม

ยุคตามสมัย ดังน้ี 

พ.ศ. 2540  ศิลปน อรวี สัจจานนท   อัลบั้ม ดาวรอยเดือน ๓  

พ.ศ. 2545  ศิลปน ฝน ธนสุทร  อัลบั้ม รักหมดใจ 

พ.ศ. 2547 ศิลปน มาชา  วัฒนพานิช  ประกอบภาพยนตร เรื่อง ไอฟก 

พ.ศ. 2554  ศิลปน ณภัทร  อินใจเอื้อ  ประกอบละครเรื่อง เรือนแพ  

พ.ศ. 2556  ศิลปน โดม จารุวัฒน เชียวอราว ประกอบละครเรื่อง บวงรัก 

 

จากขอมูลของเพลงลูกกรุง การผลิตซ้ํา และบทเพลงอาลัยรัก ผูศึกษาไดนํามา

เปนแนวทางในการวิเคราะหเพลง การตีความของเพลง ที่จะนํามาสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทย

สากลในครั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลและการตีความที่ถูกตองเปนไปตามเน้ือหาของเพลง และการผลิตซ้ําก็

สงผลใหบทเพลงมีความชีวิตอยูไดทุกยุคทุกสมัย 
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1.4 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) 

วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณที่มนุษยสรางข้ึน วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่มนุษยจะตอง

เรียนรูและตองมีการถายทอด การถายทอดวัฒนธรรมก็คือ การสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณ

ของสังคมที่มีการตกลงกันไววาประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งการถายทอดวัฒนธรรมมีอยู 2 ลักษณะคือ 

การถายทอดวัฒนธรรมในแนวต้ัง เปนการถายทอดวัฒนธรรมในสังคมเดียวกันที่สืบทอดจากคนรุน

หน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง เชน กระบวนการเรียนรูที่พอแมอบรมสั่งสอนลูก และอีกลักษณะหน่ึงคือ การ

ถายทอดวัฒนธรรมในแนวนอนเปนการถายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหน่ึงไปสูอีกสังคมหน่ึง ซึ่ง

นอกจากมนุษยจะถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหน่ึงไปยังคนอีกรุนหน่ึงแลว มนุษยอาจจะรับ 

วัฒนธรรมบางสวนจากสังคมอื่นมาในระยะแรก ๆ อาจเรียกวา การยืมวัฒนธรรม แตเมื่อนาน ๆ ไปก็

กลายเปนการรับวัฒนธรรม การยืมวัฒนธรรมและการรับวัฒนธรรมเปนจุดเริ่มตนของการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได (อมรา พงศาพิชญ 2549 : 31) 

แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม Popular Culture คําวา "Popular Culture"       

มีการใชภาษาไทยในหลายคํา เชน วัฒนธรรมสมัยนิยมวัฒนธรรมประชานิยมไมวาจะใชคําใดก็ตาม 

การพิจารณาวาสิ่งๆน้ันเปนความนิยมของผูคนในยุคสมัยหรือเปนวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือไมน้ัน อาจ

พิจารณาไดจากเกณฑทั้ง 4 ประการ ไดแก 

1. เปนสิง่ที่ช่ืนชอบหรือยอมรบัโดยผูคนจํานวนมาก 

2. เปนสิง่ที่ถูกมองวาตํ่าช้ันและไรคุณคาหรือรสนิยมทางศิลปะ 

3. เปนสิง่ที่ออกแบบมาหรือสรางข้ึนเพื่อใหคนจํานวนมากช่ืนชอบเพื่อประโยชนทาง

การคาและบริโภคนิยม 

4. เปนสิง่ทีส่รางข้ึนโดยผูคนเพือ่พวกเขาเอง 

การใหคํานิยามที่ครอบคลุมชัดเจนจะเปนการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมสมัยนิยมมากข้ึนดังที่

Storey John ไดจัดหมวดหมูความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนกลุมๆ ไดแก 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและช่ืนชอบของคน

จํานวนมาก นิยามน้ีครอบคลมุเน้ือหาวัฒนธรรมโดยทั่วไป แตไมสามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจง

ของวัฒนธรรมแตละอยางได ซึ่งมักจะมีรายละเอียดและแตกตางหลากหลายกันในหลายดาน เชน 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายตอวิถีชีวิตของผูเปน

เจาของหรือมีสวนรวมในวัฒนธรรมน้ัน 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยูจากการใหคํานิยามวัฒนธรรม

ชนช้ันนําหรือวัฒนธรรมชนช้ันสูง ในแงน้ี วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงอยูตรงขามกับวัฒนธรรมของชนช้ัน

นําหรือวัฒนธรรมของชนช้ันสวนใหญในสังคม 
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วัฒนธรรมสมัยนิยม  หมายถึง วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) เปนวัฒนธรรมที่

ถูกผลิตเผยแพรและโฆษณาในตลาดสินคาของระบบทุนนิยมสมัยใหมที่ไดรับความนิยมอยางเชน 

แฟช่ัน เครื่องสําอาง กีฬา เกมสออนไลน และมักเช่ือมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมตะวันตกหรือ

วัฒนธรรมทุนนิยม โดยมีสื่อเปนตัวกลางสําคัญ 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน เปน

วัฒนธรรมขนานแทและด้ังเดิมของประชาชนหรือชาวบานรานตลาดทั่วไป น่ันก็คือ วัฒนธรรม

ประชาชน เชน ละครโทรทัศนนํ้าเนา 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึง พื้นที่หรืออาณาบริเวณของการตอสูระหวางพลังของ

กลุมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกับกลุมคนที่มีอํานาจครอบงําในสังคมในแงน้ีวัฒนธรรมสมัยนิยมจงึไมใช

ทั้งของชนช้ันนําหรือชนช้ันผูเสียเปรียบ แตเปนวัฒนธรรมที่เกิดจากการตอสู ตอรอง ชวงชิงทาง

อุดมการณและผลประโยชนของคนสวนใหญในสังคม เชน การเรียกรองสิทธิของกลุมหญิงรักหญิง 

และ ชายรกัชาย 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่เกิดข้ึนภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การขยายตัวของชุมชนเมือง แงน้ีสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและการคมนาคมสื่อสารของ

โลกสมัย ใหมที่มีบทบาทสําคัญในการกอรูปและขยายตัวของวัฒนธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ และ

เปนเสมือนกระแส ไมมีรูปแตสัมผัสได บริโภคได และใชมันอยูในชีวิตประจําวัน Pop culture จะ

ปรากฎอยูทั่วไปในหลายรูปแบบ ไดแก  

- วัตถุสิ่งของ เชน เสื้อสายเด่ียว กลองดิจิตตอล the dog ตุกตาหม ี 

- รายการโทรทัศน เพลง หนังสือนิตยสารที่ฮอตฮิต  

- พฤติกรรม เชน การเตน B-boys การสัก การเจาะ เลนเกมสออนไลน) 

- เทรนด เชน แอโรบิค อินด้ี ไฮเทคโนโลยี 

- เหตุการณ เชน การกอการราย สวยตํารวจ  

-  บุคคลที่มีช่ือเสียง เชน D2B ภราดร เบคแฮม  

การทําความเขาใจวัฒนธรรมสมัยนิยมชวยใหมองเห็นและเขาใจกระบวนการสื่อ

ความหมาย ตางๆในสังคม (signification) ในระดับที่กวางมากข้ึนและเห็นเปนกระบวนการ

ปฏิสัมพันธเชิงวิภาษวิธีของเงื่อนไข ปจจัยและกลุมคนในสังคมมากข้ึน วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนสวนที่

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เต็มไปดวยพลวัต ตองเช่ือมโยงวัฒนธรรมสมัยนิยมใหเขากับบริบทของโลก

ยุคหลังทันสมัยที่ทําให กําเนิดและพลิกเปลี่ยนโฉมหนาปริมณฑลของชีวิตประจําวัน บริบทที่สําคัญ

เหลาน้ัน ไดแก กระแสโลกาภิวัตน การขยายตัวของเมืองและชนช้ันกลางในเมือง อิทธิพลของ

สื่อมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสทองถ่ิน 
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ลักษณะสําคัญหรือเน้ือหาของวัฒนธรรมสมัยนิยม 

1. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมแหงความเปนไปได (anything goes) มีการ

เกิดข้ึนเปลี่ยนแปลง และเสื่อมสูญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา ย่ิงในยุคโลกา     

ภิวัตน ย่ิงเต็มไปดวยกระแสความนิยม เหตุการณ สื่อบันเทิง สินคาและบริการ สิ่งตางๆเหลาน้ีลวนแต

มีศักยภาพในการถูกนําเสนอหรือไดรับการยอมรับโดยผู คนจํานวนมาก ทําใหมีโอกาสกลายเปน

กระแสนิยมทางวัฒนธรรมได 

2. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน(ordinary/common 

culture in the realm of everyday life) เปนเรื่องธรรมดาในการดํารงชีวิตของมนุษยเปนที่นา

สังเกตวาชีวิตประจําวัน เปนคําที่เต็มไปดวยความขัดแยงในตัวเอง เพราะเปนคําที่เขาใจงายเหมือนสิ่ง

ตางๆที่อยูรายรอบตัวเองของแตละคน ชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมา 

3. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมแหงวัยรุน (culture of the youth) วัฒนธรรม

สมัยนิยมอาจมีผลกระทบหรือเปนที่ช่ืนชอบโดยผูคนทุกเพศทุกวัยทุกชน ช้ันในสังคม แตวัฒนธรรม

สมัยนิยมสวนใหญจะเปนเรื่องของคนหนุมสาว โดยเฉพาะวัยรุนและวัยทํางานคนกลุมน้ีมีกําลังผลิต 

กําลังซื้อ กําลังบริโภค และกําลังในการติดตามแสวงหาความสนุกสนานรื่นรมยของชีวิตที่ไดจาก

กระแส วัฒนธรรมสมัยนิยมรูปแบบตางๆ 

4. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางโลก (culture of the 

mundane) กระแสนิยมเกือบทั้งหมดเปนกิจกรรมทางโลกียะแทบทั้งสิ้น ผูคนในกระแสนิยมจึงเปน

ฐานที่ต้ัง เปาหมายและเปนเครื่องมือในการผลิตและการบริโภคสื่อวัฒนธรรมสมัยนิยมทุกรูปแบบ 

วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงยากที่จะหลีกพนจากกําไรของธุรกิจการคา เงินตรา อํานาจและคานิยมทาง

สังคม เพราะเปนความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษย 

5. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมพันธุผสม ( hybrid culture) วัฒนธรรมสมัย

นิยมเกิดข้ึนจากหลายแหลงที่มา และเกิดจากการดัดแปลงหรือรวมเอาองคประกอบปลีกยอย จากทั้ง

ในและนอกวัฒนธรรมข้ึนมาแลวนําเสนอเพื่อสรางกระแสการยอมรับและตอบสนองรูปแบบตางๆจาก

สังคมโดยการผสมผสาน ดัดแปลง หรือผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในลักษณะที่อยูนอกเหนือความ

คาดหมาย 

6. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมที่เกิดจากรวมกันเขาของการแยกสวนและแตก

ตัว (fragmented culture) ไมอาจมองโดยการเนนการทําความเขาใจภาพรวม เน้ือหาที่เปน

เอกลักษณในขอบเขตที่ชัดเจนได วัฒนธรรมสมัยนิยมจํานวนมากเต็มไปดวยการแยกสวน แตกตัวและ

ไมจําเปนตองใหความหมายที่สัมพันธกับรากฐานหรือความเปนมาด้ัง เดิมของตนเอง หรือบริบทของ

สังคมใหมที่หลอเลี้ยงกระแสอยู 
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7. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนวัฒนธรรมแหงการบริโภค (consumers' culture) หรือ

เปนวัฒนธรรมตลาดซึ่งถูกผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมในปริมาณมากและกระจาย ผลผลติออกไปสูกลุม

ผูบริโภคในวงกวาง เพื่อที่จะสรางกระแสในการบริโภคใหเกิดข้ึนในสังคม หรืออาจเรียกไดวา 

"วัฒนธรรมตลาด" เกิดข้ึนและเปนไปตามกลไกของตลาด ขายดี มีคนซื้อ มีคนนิยมชมชอบมาก 

นอกจากน้ียังมีนัยแฝงถึงทุกคน ทุกชนช้ัน โดยเฉพาะชาวบานคนธรรมดาสามัญคนเล็กคนนอยเขาถึง

และมีสวนรวมในกระแส วัฒนธรรมสมัยนิยม 

8. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนผลผลิตของความกาวหนาทางเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร 

หรือวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน (mass media-saturated culture) วัฒนธรรมสมัย

นิยมจํานวนมากจึงเปนความจริงที่เกิดจากการนําเสนอโดยสื่อมวลชน เปนความจริงที่ตองทําความ

เขาใจดวยอาศัยตรรกะของสื่อมวลชนและวิเคราะหทําความเขาใจในนัยตางๆที่ซอนอยูในเน้ือหาของ

วัฒนธรรมที่เปนผลจากการนําเสนอโดยสื่อมวลชนสมัยใหม 

9. วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนเรื่องของแฟช่ันและกระแสความนิยม (culture of fashion 

and popular trend) วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงเกิดเร็ว ไดรับความนิยมเร็ว รวมทั้งหายไปเร็ว เพราะถูก

แทนที่ดวยกระแสอื่นที่ใหมกวา และเราความสนใจของผูคนไดมากกวา กระแสนิยมจึงเปนเสมือนคลื่น

ลูกเกาไลหลังคลื่นลูกใหม แตกระแสคลื่นเหลาน้ันก็กอตัวข้ึน เพิ่มพลังเรื่อยมา 

10. วัฒนธรรมนิยมเปนเรื่องของการสราง คนหา ตอรอง และผลิตซ้ําตัวตนหรืออัต

ลักษณ (battles of cultural identities/selves) ผูคนในกระแสนิยมอยูเพื่อคนหา เลือก ตอรอง 

และหรือปฏิเสธสังกัดของตนเอง ไมวาจะเปนสไตลชีวิต กลุมเพื่อน ครอบครัว ที่ทํางาน ชุมชน สมารถ

ในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หรืออาจทําความเขาใจการตอสูเพื่อ

คนหาตัวตนของคนที่แตกตางชาติพันธุ ชนช้ัน รุนอายุ และภูมิหลังตางๆในกระแสสมัยนิยม เพราะ

กระแสวัฒนธรรม สมัยนิยมใหพื้นที่และเครื่องมือในการตอรองและโตเถียงกันของตัวตนหรืออัต

ลักษณในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองและมีชีวิตชีวา 

ผูศึกษาไดนําแนวคิดทางดานวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประชานิยม มาเปนแนวคิดใน

การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(ลูกกรุง) เพื่อกลุมคนรุนใหม เน่ืองจากเพลงลูกกรุงเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมไทย แตการที่จะอนุรักษวัฒนธรรมใหอยูไดนานน้ันตองมีการปรับเปลี่ยนบางตามยุค

ตามสมัย ตามวัฒนธรรมประชานิยมของคนในแตละยุคแตละสมัยที่ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมการบริโภคเพลงในยุคสมัยน้ีที่เปนไปตามยุคตามสมัยอีกทั้งวัฒนธรรมทางการแตงกาย 

กระแสความนิยม และเทคโนโลยีใหม 
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2. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

วัลลภา  อัศชลิสังกาศ  (2548) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการของแนวคิดการสรางสรรคคมิวสิค  

วิดีโอเพลงไทยสากลจากผลวิจัยพบวา การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเปนสวนหน่ึงในธุรกิจความบันเทิง 

ซึ่งทุกวันน้ีธุรกิจบันเทิงไดเช่ือมโยงกันหมด ไมวาจะเปนธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจเพลง 

รวมไปถึงธุรกิจสิ่งพิมพ ทั้งน้ีเรียกวาธุรกิจบันเทิง บทบาททางสังคมของมิวสิควิดีโอ ก็มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมหรือวิธีการเสพงานดนตรี ที่เกิดกลุมของคนที่ชอบดูชอบชมงานมิวสิควิดีโอโดยตรง คนก็

ไมไดตองการฟงแตเพลงแลว เกิดคนที่มีความสุขเพลิดเพลินจากการดูเพลง เกิดวิถีการบริโภค        

มิวสิควิดีโอเพื่อความผอนคลาย ตอบสนองความรูสึกผานทางอารมณ ซึ่งพัฒนาการทางแนวคิดการ

สรางสรรคมีผลตอการเสพงานดนตรี ที่นอกจากเปลี่ยนวิถีการเสพจากการฟงเพลง ไปสูการดูภาพไป

พรอมๆกับการฟงเพลงแลว การสรางสรรคมิวสิควิดีโอที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยังคงมีผลตอความรื่นรมยที่

เกิดจากการชมมิวสิควิดีโอดวยดังน้ี 

1. การสรางสรรคมิวสิควิดีโอในยุคแรก ทําใหผูชมเพลิดเพลินไปกับดารชมเรื่องราวที่เปน

แบบภาพยนตร 

2. การสรางสรรคยุคมิวสิควิดีโอที่เนนภาพลักษณศิลปน  ผูชมเกิดความรื่นรมยตอการแสดง

ในอิริยบทตางๆ ไมวาจะเปนการเตน การย้ิม 

3. การสรางสรรคมิวสิควิดีโอในยุคไรรูปแบบ เน่ืองจากมีการนําเสนอในแบบซ้ําๆมามากใน

แงของการสรงสรรคจึงเปนการฉีกจากแบบเดิมทั้งหมด  

4. การสรางสรรคมิวสิควิดีโอในยุคผสมผสาน เปนการนําเอาลักษณะเดนในแตละยุคมา

ผสมผสานกันอยางลงตัว ผูชมไดความรืม่รมยทุกรสชาติ ยุคน้ีจะมีเรื่องราวประกอบกับการเห็นนักรอง

ศิลปน 

นอกจากมิวสิควิดีโอจะตอบโจทยในแงการสรางสรรคภาพที่มีความกาวหนาแลวทาง

เทคโนโลยีดิจิตอล การตัดตอภาพ การสรางภาพกราฟกทางคอมพิวเตอร มาสื่อสารในมิวสิควิดีโอ

ทั้งสิ้น ผูชมอาจจะไมชอบศิลปนคนน้ัน แตหากมิวสิควิดีโอมีภาพที่นาสนใจ ก็สามารถดึงดูดใหเกิด

ความนาเพลิดเพลินในการรับชมได  

 

สรีจันทร ทองแสง (2553) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและผลของการใชสื่อมิวสิควิดีโอเพื่อการ

ตัดใจบริโภคอัลบั้มของวัยรุนไทย จากการวิจัยพบวา วัยรุนไทยมีพฤติกรรมการเปดรับสื่ อที่

หลากหลาย มิวสิควิดีโอมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอัลบั้มเพลงของศิลปนในระดับสูง ซึ่งรูปแบบที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ มิวสิควิดีโอที่มีภาพนักรองและมีภาพเรื่องประกอบเพลง โดยมีตัวนักรอง

รวมแสดงดวย มิวสิควิดีโอจึงเปนชองทางในการประชาสัมพันธที่สําคัญสําหรับวงการเพลงไทย ทําให
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ผูชมเกิดการรับรู จดจํา และติดตามไดงาย รวมทั้งเปนเครื่องมือในการสื่อสารผลงานของศิลปนในคาย

เพลงไปสูผูบริโภคไดเปนอยางดี 

จากการศึกษาผูวิจัยนําผลวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการสรางสรรคมิวสิควิดีโอมาปรับใชในงาน

การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหม โดยการใชการรูปแบบสรางสรรคมิวสิควิดีโอใน

ยุคผสมผสานมาใชกับการผลิตในครั้งน้ีเพื่อใหผูชมไดรับความรื่นรมยในทุกรสชาติ และไดรับ

สุนทรียภาพ ทั้งการเลาเรื่องราวผานเพลงและการใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิตอล เทคนิคการ

สรางสรรคภาพตางๆมาใชในการผลิตมิวสิควิดีโอใหมีความนาสนใจย่ิงข้ึน 

พรรณวิภา  สุขเกษม (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง

โดยใชเทคนิคเทคนิคสตอปโมช่ัน ผลการศึกษาวิจัยพบวา การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงโดยใช

เทคนิคสตอปโมช่ัน เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจจําเปนตองอาศัยเทคนิค องคประกอบดาน

ศิลปะที่ตองนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเน้ือหาที่สอดคลองกับเพลง ตลอดจนใหความสําคัญ

กับการทํางานทุกข้ันตอน โดยผานกระบวนการวางแผนที่มีความละเอียด ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูล

ดังกลาวนํามาคิดสรางสรรคและผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงโดยใชเทคนิคสตอปโมช่ัน เพลง เงิน เงิน 

เงิน ความยาว 2 นาที 16 วินาที ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอํานาจของเงินที่ทําใหมนุษยยอมทําทุกอยาง

เพื่อแลกมา โดยมีเน้ือหา เทคนิค การนําเสนอที่แปลกใหมนาสนใจ ทั้งยังใหความบันเทิง จาการประ

เทินสิทธิผลมิวสิควิดีโดเพลง เงิน เงิน เงิน กลุมตัวอยานักศึกษาสวนใหญช่ืนชอบและพึงพอใจตอ

เน้ือหาและเทคนิครวมถึงวิธีการนําเสนอของมิวสิควิดีโอ โดยใหเหตุผลวาถายทอดเรื่องราวไดนาสนใจ 

การนําเสนอที่ใหอารมณยอนยุค และประยุกตเพลงลูกกรุงกับเทคนิคไดอยางลงตัว นอกจากน้ียัง

พบวาสื่อออนไลนเปนชองทางในชองรับชมมากที่สุด จึงตองเผยแพรมิวสิควิดีโอไปตามเวบไซตตางๆ

เพื่อใหกลุมเปาหมายและผูชมทั่วไปไดรับชม อีกทั้งยังเปนการเผยแพรเพลงลูกกรุงใหเปนที่รูจักมาก

ข้ึน ตลอดจนเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษและสืบสานเพลงลูกกรุง ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแก

และมีคุณคาอีกดวย 

จากผลการวิจัยเรื่องการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงโดยใชเทคนิคเทคนิคสตอปโมช่ัน

สามารถนํามาเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) สามารถนํามาปรบัใชไดคือ 

มิวสิควิดีโอที่มีการเลาเรื่องและการใชเทคนิคใหมๆเขามาในการผลิตทําใหเปนที่หนาสนใจของกลุมคน

รุนใหม อีกทั้งการเผยแพรมิวสิควิดีโอลงไปในเว็บไซตตางๆ จะเปนชองทางที่ทําใหกลุมเปาหมายไดรับ

ชมและสนใจเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

3. ผลงานท่ีเก่ียวของและมิวสิควิดีโออางอิง 

มิวสิควิดีโอ เพลง เจ็บปวดท่ีงดงาม  

ศิลปน ปาง นครินทร ความยาว 5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2 แสดงภาพประกอบมิวสิควิดีโอเพลง  เจ็บปวดที่งดงาม  

 

ดานเน้ือหา มิวสิควิดีโอรูปแบบการเลาเรื่องและการรองเพลงประกอบ (Line Sync)

ประกอบจากนักรองเปนมิวสิควิดีโอ เน้ือหาเลาถึงผูชายที่คิดถึงผูหญิงที่ทิ้งไป ยอนภาพถึงเรื่องราวใน

อดีตตางๆที่เคยไดทํารวมกัน  

ดานภาพและองคประกอบศิลป  มีการจัดองคประกอบภาพที่สวยงาม สีและโทนของภาพ

ใหอารมณกับเพลง ฉากที่ใชถายทําเปนเหมือนโกดังรางๆ ใหความรูสึกถึงความเศรา รวมถึงแฟช่ัน 

เครื่องแตงกาย  อุปกรณฉากในมวิสิควิดีโอมีความรวมสมัยแตมีกลิ่นอายความเปนยอนยุค หรือวินเทจ  

ดานเทคนิคลูกเลนในการเลาและตัดภาพระหวางปจจุบันมีความนาสนใจ  

ดานเทคนิคการถายทํา มีการใชเทคนิคการตัดตอเช่ือภาพที่นาสนใจ โดยการใชการ

เคลื่อนที่ของวัตถุสองเฟรมที่ไปในทางเดียวกันเพื่อการตัดตอที่เกิดความตอเน่ือง และเปนลูกเลนที่ทํา

ใหมิวสิควิดีโอมีความนาสนใจข้ึน เปนการตัดสลับระหวางภาพในปจจุบันกับภาพในอดีต มีเทคนิคการ

ปรับภาพใหชา (Slow motion) มีความสอดคลองและเขากับบทเพลงเปนอยางมาก 
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จากมิวสิควิดีโอตัวน้ี จะนําเปนแนวทางในเรื่องของภาพและเทคนิคการถายทํา การยอน

อดีตการคิดถึงอดีต โดยการเช่ือมภาพที่มีความนาสนใจ ซึ่งตองมีการวางแผนการถายทําเปนอยางดี

และรวมไปตลอดจนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่มีความรวมสมัย แตก็มีกลิ่นอายวินเทจ 

มิวสิควิดีโอ เพลง รักเขาไปกอนดีไหม 

ศิลปน พีท พีระ ความยาว 7 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-3 แสดงภาพประกอบมิวสิควิดีโอเพลง รักเขาไปกอนดีไหม 

 

ดานเน้ือหา มิวสิควิดีโอตัวน้ี เรื่องราวเกี่ยวกับผูชายที่มีความสัมพนัธอันลึกซึ้งกับผูหญิงที่มี

เจาของอยูแลว 

ดานภาพ การจัดองคประกอบภาพสวย การใหแสงและสีสวยเขากับความรูสึกของเพลง 

ออกไปแนวยอนยุค ดวยเสื้อผาและจากตางๆ 

ดานเทคนิคการถายทํา ไมเนนเทคนิค การการถายภาพใหสวยงาม จัดแสงสวยงาม และ

การเลาเรื่องที่มีเรื่องราวใหคนดูติดตามจนจบเรื่อง 

การปรับใชในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอ คือการเลาเรื่องที่ทําใหคนดูอยากติดตามจนจบ วา

ตัวละครทั้งสามตัวจะมีจุดจบเปนอยางไร  มีเทคนิคการลําดับเรื่องราวที่นาสนใจ และการใหโทนสีของ

ภาพมีความนาสนใจ โดยการใชสีโทนสม และเครื่องแตงกาย สถานที่ตางๆ ที่ใหบรรยากาศยอนยุค  
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มิวสิควิดีโอ เพลง รักฉันเทาท่ีเธอจะรักได  

ศิลปน พลพล ความยาว 7.40 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-4 แสดงภาพประกอบมิวสิควิดีโอเพลง รักฉันเทาที่เธอจะรักได 

ดานเน้ือหา มิวสิควิดีโอตัวน้ีมีการเลาเรื่องโดยการตีความหมายกับเน้ือเพลง เรื่องราว

เกี่ยวกับผูชายรักผูหญิงคนหน่ึงที่มีคนรักอยูแลว แตผูหญิงคนน้ันโดนทิ้ง ผูชายคนน้ันพยายามที่จะเขา

ไปรักษาใจ แตก็ยากเพราะผูหญิงคนน้ันยังรักผูชายคนน้ันอยู จนสุดทายผูหญิงก็ยอมรับรัก  การเลา

เรื่องมีการใชบทพูดสนทนาในการสื่อสารกับคนดู 

ดานภาพ การจัดองคประกอบภาพสวย การจัดแสงมีความสวยงามเขากับบรรยากาศของ

เพลง  

ดานเทคนิคการถายทํา ไมเนนเทคนิค เนนการถายภาพใหสวยงาม และมีการยอมสีใหดูจัด

จานข้ึน การปรับใชในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอ คือการเลาเรื่องที่ทําใหคนดูอยากติดตามจนจบ

เชนเดียวกับ วาตัวละครจะมีจุดจบเปนอยางไร  การใหโทนสีของภาพและการจัดแสงมีความนาสนใจ 

รวมถึงสถานที่ที่ใชในการถายทํามีความเหมาะสมกับบทเพลงที่จะใชในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
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จากแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และผลงานอางอิงทั้งหมดขางตนน้ัน ลวนเปน

ประโยชนและแนวทางในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง)ใชเปนกรอบในการศึกษา 

การนําเสนอและวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตผลงาน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาครั้ง

น้ี อีกทั้งเพื่อการผลิตผลงานมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) เพื่อคนรุนใหมที่มีคุณภาพ สามารถ

นําไปเผยแพรใหกับคนรุนใหมได อีกทั้งยังสามารถเปนแนวทางในการอางอิงเพื่อการศึกษาในข้ันตอไป

ได 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติมิวสิควิดีโอ 

 

การศึกษาเรื่อง"การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม" 

เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหมโดย

มุงเนนศึกษาในเรื่องของเน้ือหาองคประกอบดานศิลปะดานการถายภาพและการจัดแสง รวมถึง

เทคนิคและรูปแบบในการนําเสนอการวางแผนงานในการผลิตข้ันตอนกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ

รวมถึงเทคนิคการตัดตอใหมีความสัมพันธกับจังหวะตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกกลุมเปาหมาย

และผูเช่ียวชาญในการผลิตมิวสิควิดีโอเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอใหมีความสมบูรณ

และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด  

 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง "การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม" 

ในครั้งน้ีผูศึกษาไดนําวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชให

เปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตมิวสิควิดีโอตอไปโดยผูศึกษาไดทําการรับชมและศึกษามิวสิควิดีโอ

เพื่อเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอในดานองคประกอบตางๆการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาหลัง

จากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง

เพื่อคนรุนใหมรวมทั้งทําการประเมินผล ช้ินงานมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนใหม โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interview)   โดยการสงช้ินงานมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก และแบบสอบถามไปยัง

กลุมเปาหมายใหตอบกลับมาโดยผลการประเมินที่ไดจะใชเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษา

อภิปรายผล และปรับปรุงแกไขช้ินงานรวมถึงทําใหทราบถึงความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอ

งานช้ินน้ีอีกดวย 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาการผลิตมิวสิควิดีโอครั้งน้ีแบงเปน 2 กลุม

ดังตอไปน้ี 

2.1.1 ประชากรท่ีเปนผูผลิตมิวสิควิดีโอ หมายถึงผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวน

เกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ 
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2.2.2 ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของการรับชมมิวสิควิดีโอ หมายถึงกลุมคนรุน

ใหมที่มี อายุ 18-25 ปและ กลุมประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 26ป ข้ึนไปที่สนใจในเพลงลูกกรุง 

2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและการผลิตมิวสิควิดีโอครั้งน้ีเก็บขอมูลโดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้ง 3 กลุมคือกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ

กอนการผลิต จํานวน 2 คน  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกอนการผลิต จํานวน 123  คน และ

กลุมตัวอยางที่ประเมินผลโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 25 คนซึ่งกลุมตัวอยางทั้ง 3 

กลุมสามารถแบงไดดังน้ี 

2.2.1 กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หมายถึง

กลุมผูผลิตมิวสิควิดีโอหรอืผูที่มสีวนเกี่ยวของในการผลิตมิวสิควิดีโอดังตอไปน้ี 

1. คุณเอกสิทธ์ิ    ตระกูลเกษมสุข ตําแหนงผูกํากับมิวสิควิดีโออิสระในเครือ  

     บริษัท แกรมมี่และอารเอสและอื่นๆ 

2. คุณซึง   ดวงมณี  ตําแหนงผูกํากับภาพและแสงมิวสิควิดีโอ   

     และภาพยนตร 

การสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูลแนวคิดกระบวนการ

ทํางานในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอและแสดงความเห็นรวมถึงขอเสนอแนะในการสรางสรรคมิวสคิวิดี

โอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหมเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนในการจูงใจผูชม

ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอในปจจุบันที่ใชองคประกอบในหลายๆ

ดานเชนดานเน้ือหาของมิวสิควิดีโอองคประกอบดานศิลปะองคประกอบดานภาพแสงและสีเทคนิค

การผลิตรูปแบบการนําเสนอและการตัดตอใหมีความสัมพันธกับจังหวะเพื่อใหเกิดความนาสนใจและ

ไดช้ินงานที่สมบูรณ 

2.2.2 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) หมายถึงกลุมคนรุนใหมที่

เปนนิสิตนักศึกษาและวัยเริ่มทํางานที่มีอายุระหวาง 18-25 ปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

2.2.3 กลุมตัวอยางประเมินผลมิวสิควิดีโอ หมายถึงวัยนักศึกษาและวัยเริ่มทํางาน

อายุ 18-25 ป จํานวน  15 คน  กลุมประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 26ปข้ึนไปที่สนใจในเพลงลูกกรุงจํานวน 

10 คน โดยมีวิธีคัดเลือกผูสัมภาษณโดยการถามคําถามเกี่ยวกับขอมูลความสนใจในเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง) เชน ชอบฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)เพลงไหนบาง  ชอบศิลปนเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง)ทานใดบาง เปนตนเพื่อประเมินผล ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) หลังจากที่ไดรับชมมิวสิควิดีโอแลว จํานวนทั้ง 2 กลุมเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจที่มีตอช้ินงานมิวสิควิดีโอ  โดยสงผลงานมิวสิควิดีโอที่ทําการผลิตเสร็จสมบูรณให

กลุมเปาหมายไดชมและขอคําถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก ไป
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ยังกลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุม เพื่อนํามาวิเคราะห สรุปผล เปรียบเทียบ และนําขอเสนอแนะตาง ๆ มา

ใชในการปรับปรุงมิวสิควิดีโอตอไป 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง "การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหม" ผูศึกษาไดกําหนด

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล

หลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอดังตอไปน้ี 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอมีดังน้ี 

3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณ

ผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอโดยมีคําถามดังน้ี 

- คําถามดานข้ันตอนและกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

- คําถามดานเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

- คําถามดานองคประกอบศิลปและเทคนิคการนําเสนอมิวสิควิดีโอ 

- คําถามดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอและ

ความตองการดานเน้ือหารูปแบบวิธีการนําเสนอของมิวสิควิดีโอผานทางออนไลนโดยมีแนวคําถาม

ดังน้ี 

ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

ตอนที่ 3 : ประสบการณในการรับฟงเพลงไทยสากลประเภทเพลงลูกกรุง 

ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อ 

         คนรุนใหม 

ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค 

มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอมีดังน้ี 

3.2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใหผูฟงกลุมเปาหมาย

เปนผูประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนเพื่อนําไปสูการสรุปผลวิจัยการอภิปรายผลการวิจัยและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงช้ินงานในหัวขอ"ความพึงพอใจจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง

เพลงอาลัยรัก" ซึ่งประกอบดวยแนวคําถามในการประเมินผลดังน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ  

สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอในมิวสิควิดีโอ  
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟคเคลื่อนไหว  

สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแกไขช้ินงาน   

 

4. การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือเปน

แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอและใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น เพื่อ

ประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนมาโดยผูศึกษาไดมีการทดสอบเครื่องมือ

โดยไดทดสอบคาความตรง(Validity) และคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถามแบบ

สัมภาษณรวมถึงแนวคําถามที่ใชในการประเมินผลโดยการใหกลุมผูเช่ียวชาญดานการสื่อสารมวลชน

และกลุมผูผลิตมิวสิควิดิโอไดทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถามเน้ือหารวมถึงภาษาที่ใชในการ

ต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ 

 

5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอนคือการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอและการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ประเมินผลมิวสิควิดีโอดังตอไปน้ี 

5.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

ข้ันตอนที ่1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมลูจากหนังสือและเอกสาร

ทางดานวิชาการบทความตางๆทางอินเตอรเน็ตวิทยานิพนธตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการ

ผลิตมิวสิควิดีโอและเพลงลูกกรุงเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรกั 

ข้ันตอนที ่2 ผูศึกษาไดทําการรับชมมิวสิควิดีโอที่มีรูปแบบการเลาเรื่องราวเพื่อนํามา

วิเคราะหรูปแบบเน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนวามีลักษณะอยางไรบางโดยนําแนวคิดดาน

กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอมาใชในการศึกษาวิเคราะหคนหากลวิธีการสรางสรรคมิวสิควิดีโอรูปแบ

วิธีการนําเสนอเทคนิคการใชภาพในการเลาเรื่ององคประกอบดานศิลปะและจังหวะการติดตอเพื่อ

นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหม 

ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ

คําแนะนําและความคิดเห็นจากผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในระบบการผลิตมิวสิควิดีโอ

ซึ่งไดนําผลการศึกษาคนควาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงมาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการผลิตกลวิธีในการผลิตเขียนบทเทคนิค
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ในการนําเสนอการตัดตอตลอดจนการแกปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอจากน้ันจึง

นํามาทําการวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางใชข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรักที่สมบูรณตอไป 

ข้ันตอนที ่4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลนชนิดใหกลุมตัวอยางกรอก

คําตอบเอง (Self-Administered) ซึ่งเปนกลุมนักศึกษาและกลุมวัยเริ่มทํางาน ที่มีอายุ 18-25 ป

จํานวนทั้งสิ้น 123 คนโดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางดานเอกสารมาเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับและความตองการทั้งในดานเน้ือหาและ

รูปแบบการนําเสนอของมิวสิควิดีโอเพื่อเปนแนวทางในการวางโครงสรางการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูก

กรุงใหสอดคลองกับความตองการกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนที ่5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ (Pre-Production) โดยนํา

ขอมูลทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมไดมาจัดทําสตอรี่บอรด (Storyboard) และจัดทําตารางการ

ดําเนินงานการผลิตมิวสิควิดีโอทั้งหมด 

5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูเพือ่ประเมินผลมิวสิควิดีโอ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการผลิตมวิสิควิดีโอเสร็จสิ้นแลวดวยวิธีการสํารวจความ

คิดเห็น (Survey) ในหัวขอ“ความพึงพอใจการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) เพลง

อาลัยรัก”ดวยการสงมิวสิควิดีโอ และแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึนทั้งในดานเน้ือหารูปแบบการนําเสนอเทคนิคที่ใชและ

องคประกอบดานศิลปะตอลดจนภาพรวมของมิวสิควิดีโอเพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษา

และทราบความพึงพอใจชองกลุมเปาหมายที่มีตอการสรางสรรคผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคน

รุนใหม   อีกทั้งยังสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขงานได 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอในครั้งน้ีผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในแตลสวนดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําวิเคราะหเพลงลูกกรุงและรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงและเพลงไทย

สากลของกลุม คนรุนใหมต้ังแตวันที ่4-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพื่อขอคําแนะนําและความคิดเห็นจากผูผลิตมิวสิควิดีโอ

หรือผูที่มีสวน เกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอต้ังแตวันที่ 9 กันยายน– 30 กันยายน พ.ศ. 

2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามเพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับและความ

ตองการของกลุมเปาหมายจํานวน 123 คน ต้ังแตวันที ่17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 

สัปดาหจาก ทางการทําแบบสอบ ถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต www.gmail.com 
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6.4 ผูศึกษาไดทําโครงสรางมิวสิควิดีโอ (Pre-Production Book)และสตอรี่บอรด (Story 

Board) รวมถึงการเตรียมการกอนการผลิตมิวสิควิดีโอและการดําเนินการผลิตมิวสิควิดีโอในชวง

ระหวางเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2556 

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลมิวสิควิดีโอดวยวิธีการสํารวจความคิดเห็นดานความพึง

พอใจของกลุมเปาหมายจํานวน 15 คนภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

บรรยาย(Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นําเสนอในการรวบรวมขอมูลแจกแจงขอมูลและ

การบรรยายคุณลักษณะของขอมูลซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอและการ

วิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอดังตอไปน้ี 

7.1 การวิเคราะหขอมูลการผลิตมิวสิควิดีโอ 

ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากการรับชมมิวสิควิดีโอที่มี

การเลาเรื่องราวประกอบเพลงโดยการจําแนกลักษณะของเน้ือหารูปแบบการนําเสนอเทคนิคที่ใช

องคประกอบดานศิลปะและการตัดตอเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

ปรับใชในการผลิตมิวสิควิดีโอได 

ข้ันตอนที่  2 ผู ศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก         

(in-depth Interview)โดยการนําคําตอบของผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ

ผลิตมิวสิควิดีโอที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียงมาปรับใชในการวางแผนออกแบบเน้ือหา

ออกแบบสตอรี่บอรด (Storyboard) และเทคนิคตางๆเพื่อใชในการผลิตมิวสิควิดีโอตอไป 

ข้ันตอนที ่3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติข้ันพื้นฐาน

โดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถามมาทําการคํานวณผลทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ยและ

แจกแจงความถ่ีดานพฤติกรรมการเปดรับตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของมิวสิค  

วิดีโอรวมถึงขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่งเติมในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายเพื่อ

ประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ไดจากการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุมเปาหมายมา

ศึกษาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอ

การสรางสรรคผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหมพรอมทั้งเปรียบเทียบผลเปรียบเทียบผล

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายนักศึกษาและวัยเริ่มทํางานอายุ 18-25 ปกับกลุมประชาชนที่สนใจใน

เพลงลูกกรุงมีอายุมากกวา 26 ปรวมถึงไดขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขช้ินงานตอไป 
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8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอในครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ได

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตมิวสิควิดีโอโดยแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

8.1 การนําเสนอในข้ันตอนกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 1 นําเสนอขอมูลจากการสํารวจและการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

ประเภทเพลงรักไมสมหวัง 

สวนที่ 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการขอมูลจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-depthInterview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว 

สวนที่  3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 123 คน 

8.2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงสรางของมิวสิควิดีโอซึ่งจะประกอบทุกสวนของมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 2 นําเสนอสตอรี่บอรด (Storyboard) และเพลงที่จะใชการผลิตมิวสิควิดีโอคือ 

เพลงอาลัยรัก 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตมิวสิควิดีโอเพื่อใหทราบถึงทุกข้ันตอนของการ

ผลิต มิวสิควิดีโอ 

8.3 การนําเสนอมิวสิควิดีโอที่สมบูรณ นําเสนอมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงสําหรับคนรุนใหม

เพลงอาลัยรักที่เสร็จสมบูรณความยาว 7 นาที  

8.4. การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตอมิวสิควิดีโอนําเสนอผลการประเมินการ

ผลิตมิวสิค วิดีโอเพลงลูกกรุงสําหรับคนรุนใหมที่ไดทําการประเมินจากกลุมผูชมเปาหมายดวยวิธีการ

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุมเปาหมายทั้งในทาง

เน้ือหาเทคนิคที่ใชรูปแบบการนําเสนอและองคประกอบดานศิลปะตลอดจนภาพรวมของมิวสิควิดีโอ

แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็นเพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายที่มีตอการสรางสรรคผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหม 
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9. การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรกัโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

9.1 รวบรวมผลการวิจัยไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) การแจก

แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางมิวสิควิดีโอ  

(Pre-Production Book) และออกแบบสตอรี่บอรด (Storyboard) รวมไปถึงการเตรียมงานกอนการ

ถายทํา 

9.2 จัดทําตารางดําเนินงานในการผลิตมิวสิควิดีโอ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงระยะ 

เวลาและเปาหมายการดําเนินงานต้ังแตการเก็บรวบรวมของมูลไปจนถึงการประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

การผลิตมิวสคิวิดีโอ 

การศึกษาและผลิต “มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม” ใชวิธีการ

ศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา วิธีการ

นําเสนอที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง  เพลง อาลัยรัก  ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจาก

ผูผลิตมิวสิควิดีโอ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ ใหสอดคลองกับความตองการของผูชม

มากที่สุด โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอออกเปน 3 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ  

2. ผลการวิจัยกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

3. การนําเสนอช้ินงานมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก  

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

1.1 บทวิเคราะห เน้ือหา วิธีการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่มีรูปแบบการเลาเรื่องราวและเทคนิค

ตางๆที่สอดคลองกับ จํานวน 2 ช้ิน   มิวสิควิดีโอเพลงเจ็บปวดแตงดงาม ศิลปน ปาง นครินทร      

มิวสิควิดีโอ เพลงรักเขาไปกอนไหม ศิลปน พีท พีระ 

1.2 บทวิเคราะหผลการสัมภาษณสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ

คําแนะนําและความคิดเห็นจากผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในระบบการผลิตมิวสิควิดีโอ 

จํานวน 2 ทาน  

1.3 บทวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง

ไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน 

เว็บไซต  www.doc.google.com/forms  ใหกับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตนักศึกษาและคนวัยเริ่ม

ทํางานที่มีอายุระหวาง  18-25 ป จํานวนทั้งสิ้น  123 คน 

1.4 การนําเสนอโครงรางมิวสิควิดีโอ และสตอรรี่บอรด (Storyboard) เรื่องราวมิวสิควิดีโอ  
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2. ผลการวิจัยกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

2.1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอมิวสิควิดีโอ        

ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะห เน้ือหา และวิธีการนําเสนอในมิวสิควิดีโอในชวงเดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2556  ดังน้ี 

1. มิวสิควิดีโอเพลง  เจ็บปวดแตงดงาม ศิลปน ปาง นครินทร  

2. มิวสิควิดีโอเพลง รักเขาไปกอนไหม  ศิลปน พีท พีระ  

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหมิวสิควิดีโอแยกแตละสวนดังน้ี  

สวนที่ 1  เน้ือหาความหมายเพลง  

สวนที่ 2  เรื่องราวมิวสิควิดีโอ 

สวนที่ 3 เทคนิควิธีการนําเสนอ 

2.1.1 มิวสิควิดีโอเพลง เจ็บปวดแตงดงาม  ศิลปน ปาง นครินทร 

เน้ือเพลง 

จบกันไปนานแลวเวลาของเรา   

แตจากวันน้ันหัวใจฉันยังไมเคยวางเปลา 

ยังคงมีเธอในใจ ถึงแมตัวไกลจากกัน   

ไมเคยมีวันไหนที่ฉันลมืได  

บอยๆที่คิดถึงเธอเหลอืเกิน ยังคงรองไห  

มันยังเจ็บปวดในใจ ยังรักเธอมากอยางเคย 

 

ถึงแมเจบ็ชํ้าสักเทาไหร ยังรูสึกดีที่หัวใจ ไมลืมภาพเธอ  

ชีวิตยังเหลอืความสวยงาม ใหฉันจดจําไดเสมอ  

ยังคงมีเธอในหัวใจ อยูเหมือนเดิม รักเธออยูเหมือนเดิม 

ถึงนานแคไหน ก็ไมยอมใหเธอไปจากใจดวงน้ี 

เปนความเจ็บปวดที่งดงาม 

 

จะเกบ็เธอเอาไวในใจจนตายเปนสิ่งดีๆของชีวิตคนที่เคยแพพาย 

ยังพออบอุนในใจ ยังไดเจอเธอในฝน 

ถึงแมเจบ็ชํ้าสักเทาไหร ยังรูสึกดีที่หัวใจ ไมลืมภาพเธอ 

ชีวิตยังเหลอืความสวยงามใหฉันจดจําไดเสมอ 

ยังคงมีเธอในหัวใจอยูเหมอืนเดิม รกัเธออยูเหมือนเดิม 

ถึงนานแคไหน ก็ไมยอมใหเธอไปจากใจดวงน้ี 
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เปนความเจ็บปวดที่งดงาม 

มีเธอในหัวใจ อยูเหมอืนเดิม รกัเธออยูเหมือนเดิม 

ถึงนานแคไหน ก็ไมยอมใหเธอไปจากใจดวงน้ี 

เปนความเจ็บปวดที่งดงาม ที่งดงามอยูในใจตลอดไป 

 

ดานเน้ือหาความหมายเพลง เปนบทเพลงรักที่ไมสมหวัง เจ็บปวด  แตถึงจะ

เจ็บปวดอยางไร แตกเ็ปนความเจ็บปวดที่สวยงาม ถึงคนรักจะจากไปไกลนานแคไหน แตภายในใจ

ภาพเธอคนน้ันก็ไมอาจลบเลือนไปจากใจ 

ดานเน้ือหามิวสิควิดีโอ มิวสิควิดีโอรูปแบบการเลาเรื่องและการรองเพลง

ประกอบ (Line Sync) ประกอบจากนักรอง เปนมิวสิควิดีโอเน้ือหาเลาถึงผูชายที่คิดถึงผูหญิงที่ทิ้งไป 

ยอนภาพถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยไดทํารวมกัน ใชชีวิตรวมกัน รวมทุกขรวมสุขดวยกัน  

ดานวิธีการนําเสนอ 

องคประกอบภาพ มีการจัดองคประกอบภาพที่สวยงามสีและโทนของภาพให

อารมณกับเพลง ฉากที่ใชถายทําเปนเหมือนโกดังรางๆ ใหความรูสึกถึงความเศรา รวมถึงแฟช่ัน เครื่อง

แตงกาย อุปกรณฉากในมิวสิควิดีโอมีความรวมสมัยแตมีกลิ่นอายความเปนยอนยุคหรือวินเทจ ดาน

เทคนิคลูกเลนในการเลาและตัดภาพระหวางปจจุบันมีความนาสนใจ 

ดานเทคนิคการถายทํา มีการใชเทคนิคการตัดตอเช่ือภาพที่นาสนใจ โดยการ

ใชการเคลื่อนที่ของวัตถุสองเฟรมที่ไปในทางเดียวกันเพื่อการตัดตอที่เกิดความตอเน่ือง และเปน

ลูกเลนที่ทําใหมิวสิควิดีโอมีความนาสนใจข้ึน เปนการตัดสลับระหวางภาพในปจจุบันกับภาพในอดีต มี

เทคนิคการปรับภาพใหชา (Slow motion) มีความสอดคลองและเขากับ บทเพลงเปนอยางมาก 

จากมิวสิควิดีโอเพลง เจ็บปวดที่งดงาม  เปนแนวทางในเรื่องของภาพและ

เทคนิคการถายทํา การยอนอดีตการคิดถึงอดีต  โดยจะเปนการเลาเรื่องที่มีความซับซอนการยอนกลับ

ไปในอดีตเรื่อยๆใหคนดูติดตาม และการเช่ือมภาพที่มีความนาสนใจ และรวมไปตลอดจนเสื้อผาเครือ่ง

แตงกายที่มีความรวมสมัย แตก็มีกลิ่นอายยอนยุค อีกทั้งองคประกอบทางภาพ การจัดแสง ที่มีความ

สวยงาม เนนโทนสีขุนมัว ทําใหไดรับอารมณความรูสึกเศรา 
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2.1.2 มิวสิควิดีโอเพลง รักเขาไปกอนดีไหม  ศิลปน พีท พีระ 

เน้ือเพลง  

ควร ปลอยมือ แลวก็พอกอนไหม อยาใหเจบ็และเสียเวลาไปวันตอวัน 

เธอ กับฉัน รักกันในความลบั  คงตองกลับมาถามตัวเองกันดูสักครัง้ 

รักน้ีเพือ่อะไร สุดทายก็คงเสียใจอยูดี   

เพราะวาเธอจรงิๆ ก็มเีขา ฉันวาเราควรคิดดีๆ  

ถาหากวาแคเหงา รกัเขาไปกอนดีไหม 

เรื่องฉันเธอควรหยุดไว อยาใหเราน้ันตองไปหักหลังใคร   

หากวาเธอเหงา ใหเขาไดกอดแทนฉัน 

รักเราควรเปนอยางน้ัน หยุดปลอยใจยอนคิดอีกทีแลวกัน 

ฉันก็มีแตเสีย หมดทุกทาง คนรักของเธอกบัฉัน ถาเขารูเขาคงจะเสียใจ  

จริงอยางน้ัน เหมือนทีใครบอกไว 

คนบางคนมีไวใหเราแครัก เทาน้ัน 

เจอกันชา รกักันเพียงช่ัวคราว 

มันไมมีทางไหนใหเรากาวไกลกวาน้ี 

รักน้ีเพือ่อะไร สุดทายก็คงเสียใจอยูดี 

เพราะวาเธอจรงิๆ ก็มเีขา ฉันวาเราควรคิดดีๆ   

ถาหากวาแคเหงา รกัเขาไปกอนดีไหม 

เรื่องฉันเธอควรหยุดไว อยาใหเราน้ันตองไปหักหลังใคร 

หากวาเธอเหงา ใหเขาไดกอดแทนฉัน 

รักเราควรเปนอยางน้ัน หยุดปลอยใจยอนคิดอีกทีแลวกัน 

ฉันก็มีแตเสีย หมดทุกทาง 

คนรักของเธอกับฉัน ถาเขารูเขาคงจะเสียใจ 

ดานเน้ือหาและความหมายเพลง เปนเพลงรักที่ไมสมหวังเพราะเปนเรื่องราว

ความรักตองหาม  เน้ือเพลงเลาเรื่องผูชายเหงาคนหน่ึง มีจิตใจรักผูหญิงคนหน่ึงมาก จนยอมทําผิด 

เผลอไปมีสัมพันธรัก ในขณะที่ตัวผูหญิงเองก็มีแฟนอยูแลว  เพลงน้ีจึงเปนเหมือนตัวแทนผูชาย ที่จะ

สื่อสารออกไปใหผูหญิงรูวา อยาทําแบบน้ีเลยมันไมผิดอยากใหหยุดความสัมพันธลับๆของเราสอง ถา

ผูชายของคุณรูเขาจะเสียใจมากขนาดไหน  
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ดานเน้ือเรื่องมิวสิควิดีโอ  มิวสิควิดีโอตัวน้ีเปนมิวสิควิดีโอแบบเลาเรื่องราว 

เปนเรื่องราวของผูชายที่ไปหลงรักผูหญิงที่มีเจาของแลว โดยผูหญิงคนน้ันก็มีใจใหกับผูชายจึงแอบ

ลักลอบกันคบชู ในที่สุดผูชายก็เริ่มคิดไดวาสิ่งที่ทําน้ันมันไมควร จึงตัดสินใจออกไปจากชีวิตผูหญิงคน

น้ัน 

ดานวิธีการนําเสนอ มีการใชสัญญะเปนเทคนิคในการเลาเรื่อง อยูตลอดเวลา  

แทนการใชคําพูดตางๆ คือ พระเอกเปนชางตัดผม ก็จะมีการถายภาพการตัดผมอยูบอยครั้ง จน

สุดทายมีชอต (shot) ที่พระเอกตัดผมผูหญิงที่ตนแอบคบชูเพื่อสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธที่กําลังโดน

ตัดขาด  การจัดองคประกอบภาพสวย การใหแสงและสีสวยเขากับความรูสึกของเพลง ใหอารมณยอน

ยุค ดวยเสื้อผาและจากตางๆ 

ดานเทคนิคการถายทํา ไมเนนเทคนิคการถายภาพใหสวยงามจัดแสงสวยงาม 

และการเลาเรื่องที่มีเรื่องราวใหคนดูติดตามจนจบเรื่อง 

จากการวิเคราะหพบวา มิวสิควิดีโอเพลงรักเขาไปกอนดีไหมเนนการเลา

เรื่องราวที่ทําใหคนดูติดตามไปไดดี และคนดูอยากติดตามตอวาเหตุการณจะจบลงอยางไร  การเลา

เรื่องจะมีการเลาเรื่องจากตนจบจบไมมีความซับซอน แตเนนการสื่ออารมณการเลาเรื่อง อีกทั้งยังมี

การใชสัญญะเลาเรื่องราวแทนการเลาเรื่องโดยใชคําพูด  คือ การใชสัญญะที่เปนการการตัดผมเพื่อ 

แทนความหมายของการตัดความสมัพันธ   อีกทั้งมีองคประกอบภาพและองคประกอบศิลปที่สวยงาม 

มีทิศทางไปทางเดียวกัน 

2.2 ผลการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตมิวสิควิดีโอและผูท่ีมีความเก่ียวของ

ในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ   

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิตมิวสิควิดีโอ จากผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอใน

ระหวางวันที่ 10 และ 17 กันยายน พ.ศ 2556  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการ

ผลิตมิวสิควิดีโอจํานวน 2 ทาน ดังน้ี  

1. คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข  ตําแหนง ผูกํากับมิวสิควิดีโออิสระ  

2. คุณซึง ดวงมณี    ตําแหนง ผูกํากับมิวสิควิดีโอและกํากับภาพ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและรวบรวมบทสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอทั้ง 2 ทาน โดย

แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอและการผลิตมิวสิควิดีโอ  

สวนท่ี 2 เน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

สวนท่ี 3 เทคนิคการกํากับการแสดงเทคนิคการนําเสนอองคประกอบภาพและศิลป 
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สวนท่ี 4 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการผลิต      

มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(อมตะ)ลูกกรุง สําหรับคนรุนใหม  

 

2.2.1 ขอมูลท่ัวไปและขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

1) แนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอในปจจุบัน 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา แนวทางการผลิตมิวสิควิดีโอใน

ปจจุบันน้ัน ผลิตข้ึนเพื่อปอนและสงเสริมตลาดในวงการเพลงเพราะสมัยกอนการเปนนักรองมันเปน

อาชีพที่สรางรายไดที่ดีจากการจําหนายเทป วีซีดี ตางๆ  แตในปจจุบันน้ันเปนกลายอาชีพที่ไมคอย

มั่นคง สรางรายไดไมแนนอน  ศิลปนและคายเพลงตองหารายไดจากการเกินสายงานโชวตัว         

งานอีเวนทตางๆ ซึ่งในบางครั้งมิวสิควิดีโอที่คุณภาพไมดี ก็สามารถทําใหนักรองมีช่ือเสียงไดเชนกัน  

อีกทั้งตองอาศัยการตลาด และการสรางกระแสตางๆ เพื่อสงเสริมเพลงและสรางรายไดใหกับบริษัท

วงการเพลงตางๆ    

 คุณซึง ดวงมณี กลาววา มิวสิควิดีโอในปจจุบันน้ันผลิตข้ึนมาเพื่อสงเสริมบท

เพลงใหมีความเปนที่นิยม และสงผลดีใหกับบริษัทคายเพลงและตัวศิลปนวิดีโอ ในปจจุบันน้ันมี       

มิวสิคหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามสไตลเพลงและเน้ือหาของเพลง  อีกทั้งยังเปนเหมือนงาน

แฟช่ันและงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ  

 แนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอในปจจุบัน ผู เช่ียวชาญ มีความเห็นวา       

มิวสิควิดีโอในปจจุบันน้ันทําข้ึนเพื่อโปรโมทและสงเสริมเพลงและศิลปนใหเปนที่นิยมและเกิดเปน

กระแส และใชเปนเครื่องมือทางการตลาด เพราะธุรกิจเพลงในปจจุบันตองอาศัยการตลาดเขามาชวย

มากกวาแตกอน  อีกทั้งในปจจุบันน้ันมิวสิควิดีโอยังถือเปนผลงานทางศิลปะและงานแฟช่ัน  

2) ขั้นตอนกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอความแตกตางกับการผลิตสื่ออ่ืนๆ 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา ข้ันตอนกระบวนการในการผลิต    

มิวสิควิดีโอ แบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลักๆ คือ ข้ันตอนการเตรียมการกอนผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอน

การผลิตมิวสิควิดีโอ  และข้ันตอนหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ ซึ่งเปนข้ันตอนทั่วไปเหมือนกับการผลิต สื่อ

ตางๆทั่วไป เชน ภาพยนตร รายการ แตจะตางกันในสวนของรายละเอียดการทํางาน  เชน 

กระบวนการคิด กระบวนการถายทํา  

ข้ันตอนเตรียมการถายทํา  ทางบริษัทที่ผลิตผลงานเพลงจะทําการสงเพลง

มาใหฟง และตีความ จากน้ันทางบริษัทจะทําการนัด ติดตอ พูดคุยกับผูกํากับเพื่อกําหนดทิศทางการ

ผลิตมิวสิควิดีโอ อยางที่บริษัทตองการ เชน การใหขอมูลศิลปนเจาของผลงานเพลง  ศึกษา ตัวอยาง

ผลงาน (Refferent) จากน้ันใหผูกํากับก็ทําการคิดวิเคราะห ออกแบบรูปแบบและกําหนดทิศทาง   

มิวสิควิดีโอใหมีความเขากับเพลง เชน  การผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบเลาเรื่อง  มิวสิควิดีโอรูปแบบเตน
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ประกอบเพลงและทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับทางคายที่จะมีหนาที่กําหนดทิศทางมิวสิควิดีโอใหผูกํากับ  จากน้ันก็

เปนกระบวนการคิดสรางสรรคงาน  การคิดเสนเรื่องหลักที่ตองการจะนําเสนอ  จัดทํา Story Board 

หรือสคริปต กําหนดทิศทางของงานและวางแผนกอนการผลิตมิวสิควิดีโอ เชน ดานองคประกอบภาพ 

องคประกอบศิลป เสื้อผา อุปกรณประกอบ บุคลากรและติดตอสถานที่ถายทําตางๆ   

ข้ันตอนการถายทํามิวสิควิดีโอ ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่ตองรักษาเวลาเปน

อยางมากเพราะการถายทํามันมักจะมีอุปสรรค หรือขอผิดพลาดที่ตองแกไขเฉพาะหนาเสมอ ทีมงาน

แตละฝายจะตองมีสมาธิในการทํางานที่สูงมาก และตองความรับผิดชอบ  อีกทั้งยังตองมีการ

จัดเตรียมฉากตางๆกอนการถายทํา ซึ่งหนาที่ผูกํากับก็จะตองดูแลกํากับในทุกๆสวน ใหภาพรวม

ออกมาอยางที่คิดไวในข้ันตอนการกอนเตรียมถายทํามากที่สุด  

ข้ันตอนหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนน้ีเปนหนาที่รับผิดชอบของฝายตัด

ตอและฝายเทคนิค ซึ่งผูกํากับก็จะตองทําการควบคุมการตัดตอ ลําดับภาพใหเปนไปในทิศทางที่

ตองการ  

คุณซึง  ดวงมณี กลาววา การผลิตมิวสิควิดีโอ ก็มี 3 ข้ันตอนหลักๆ

เหมือนกันการผลิตสื่อประเภทอื่น คือ ข้ันตอนกอนการถายทํา ข้ันตอนการถายทํา ข้ันตอนหลังการ

ถายทํา  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดน้ัน มีความเหมือนกันในการถายทําภาพยนตร แตจะแตกตางในการ

ถายทํารายการ เพราะรายการ  ทั้งกระบวนการคิด และถายทํา  การคิดรายการ ตองคิดเปนภาพใหญ 

ภาพรวม และแตกเปนตอนหลายๆตอน  แตมิวสิควิดีโอเพลงเดียวจบ  โดยสวนมากถายทําโดยใช

กลอง 3 ตัว การเซทอุปกรณไฟเปนจุดๆ แตละตําแหนง เรียบรอย แตสําหรับมิวสิควิดีโอน้ัน มีการใช

กลองแค 1 หรือ 2 ตัวเทาน้ัน เพราะในการจัดแสงภาพ ตองคํานึงถึง นํ้าหนัง เงาตางๆ จึงตองมีการ

ยายเปลี่ยนทิศทางการจัดไฟตลอดการถายทํา 

ผูเช่ียวชาญทั้งสองใหขอมูลวา ในการผลิตมิวสิควิดีโอมี 3 ข้ันตอนหลัก

เหมือนกับการถายทําอื่นๆทั่วไป คือ ข้ันตอนกอนการผลิต คือ การเตรียมงานตางๆ ข้ันตอนการผลิต

มิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนการจะมีความคลายกันกับภาพยนตร แตจะแตกตางจากการถายทํารายการ 

โดยเฉพาะกระบวนการคิดสรางสรรค การเขียนบท การถายทํา เชนการใชกลองจะถายแคหน่ึงถึงสอง

กลอง และการจัดแสงที่มีการเปลี่ยนไปตามขนาดภาพ และการไลนํ้าหนักสีภาพ 

3) สาเหตุท่ีมิวสิควิดีโอไมไดรับความนิยม 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา  สาเหตุที่ผลิตมิวสิควิดีโอผลิตออก

มาแลวไมไดรับความนิยม คือ อันดับแรกข้ึนอยูกับเพลง ถาเพลงไมมีความไพเราะมิวสิควิดีโอก็ไมได

รับความนิยม  บางครั้งหากคนฟงชอบเพลง เพลงเพราะ คนฟงก็อาจจะตามไปหามิวสิควิดีโอดู

ภายหลัง  และถามิวสิควิดีโอน้ันดีก็สงเสริมเพลงใหเพราะข้ึนไปอีกดวย  อีกทั้งกลุมเปาหมายก็
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เชนเดียวกัน โดยเฉพาะที่เปนกลุมวัยรุนคนรุนใหมก็มักจะชอบเสพมิวสิควิดีโอที่มีองคประกอบภาพที่

สวย มีเทคนิคที่นาติดตาม แตบางครั้งก็ไมเสมอไป ตองดูจากตลาดดวย หากเพลงที่ผลิตและนําเสนอ

ออกมาไดรับความนิยมมิวสิควิดีโอก็จะผลิตตามมาทีหลัง   

คุณซึง  ดวงมณี กลาววา สาเหตุที่มิวสิควิดีโอไมไดรับความนิยมอาจจะมา

จากตัวบทเพลง การตลาดสวนใหญ  การโปรโมทที่ไมเพียงพอ เพลงที่ไมไดความนิยมทําใหคนสนใจดู

มิวสิควิดีโอนอยเพราะไมมีกระแส  

สาเหตุที่มิวสิควิดีโอไมไดรับความนิยมผูเช่ียวชาญมีความเห็นวามิวสิควิดีโอที่

ไมไดรับความนิยมน้ัน เปนเพราะ บทเพลงที่ไมเปนที่นิยมและการตลาดที่มีการโปรโมทไมเพียงพอ 

และเน้ือหาในมิวสิควิดีโอที่ไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

4) การนําเพลงลูกกรุงท่ีกลับมาทําใหม เรียบเรียงเสียงประสานใหม  มาผลิต

เปนมิวสิควิดีโอ 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา การทํามิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงโดยใช

เพลงลูกกรุงที่นํามาเรียบเรียงและกลับมาทําใหม เรียบเรียงเสียงประสาน โดยใหคนรุนใหมมารอง ก็

ถือวาเปนสิ่งที่เหมาะสม เพราะหากนําของตนฉบับจริงมาทํา คนดูที่เปนกลุมคนรุนใหมก็นาจะให

ความสนใจนอยลง เพราะคิดวา เพลง ทํานอง มันเกา มันเชย เหมาะกับคนรุนผูใหญมากกวา  แตใน

ปจจุบันกระแสการเรียบเรียงเพลงใหม มักจะเกิดประสิทธิผลในการนํามาประกอบละครมากกวา  

คุณซึง  ดวงมณี กลาววา  ตองศึกษาและสํารวจวากลุมเปาหมายชอบไมชอบ

แบบไหน ตองการรับฟงประเภทไหน  แตการเลือกเพลงที่นํามารองใหมน้ันก็มีสวนทําใหเปนที่สนใจ

ของกลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหมมากข้ึน ดวยทํานอง ดวยเสียงรองที่เขากับยุคสมัย 

การนําเพลงลูกกรุงที่กลับมาทําใหม เรียบเรียงเสียงประสานใหม  มาผลิต

เปนมิวสิควิดีโอผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา การนําเพลงที่นํามารองใหม มีดนตรีเขากับยุคสมัยมาทํา

เปนมิวสิควิดิโอ ทําใหกลุมเปาหมายสนใจรับฟงเพลงลูกกรุงมากข้ึน อีกทั้งมิวสิควิดีโอยังจะชวย

สงเสริมใหเพลงเปนที่สนใจย่ิงข้ึน ถามิวสิควิดีโอน้ันสอดคลองกับบทเพลง แตในปจจุบันกระแสการ

เรียบเรียงเพลงใหม มักจะเกิดประสิทธิผลในการนํามาประกอบละครมากกวา   
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2.2.2 เน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

1) เน้ือหาของมิวสิควิดีโอมีผลตอการรับเลือกชมของกลุมเปาหมาย 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา  ตองเริ่มจากเพลง เน้ือเพลง เรื่องราว

ของเพลงตองเปนที่สนใจของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก  ไมวาจะเปน

รักรูปแบบใด แอบรัก   เศรา หึงหวง หรือเขากับสภาวะจิตใจของผูชมตอนน้ัน หรือแมกระทั้ง มิวสิค 

วิดีโอ ที่มีการตบตีรุนแรงก็ไดรับความนิยม  อีกทั้งรับชมเพราะศิลปนนักรองที่ช่ืนชอบ  

คุณซึง ดวงมณี กลาววา ตองเริ่มจากการหาขอมูลวา คนกลุมเปาหมายน้ี 

สนใจอะไรบาง สนใจในเน้ือหาประเภทไหน สนใจการนําเสนอแบบไหน เมื่อไดขอมูลมาก็จะไดควบคุม

ทิศทางการสรางสรรคเน้ือหาใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

เน้ือหาของมิวสิควิดีโอมีผลตอการรับเลือกชมของกลุมเปาหมาย ผูให

สัมภาษณ ผู เ ช่ียวชาญทั้งสองทานมีความเห็นวา ตองข้ึนอยูกับความสนใจของกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายจะเลือกรับในสิ่งที่ตนสนใจกอน  โดยเฉพาะในกลุมวันรุนน้ัน มิวสิควิดีโอที่เพลงน้ันมี

เน้ือหาเกี่ยวกับความรักหลากหลายรูปแบบ  เน้ือหาก็จะตองมีความสอดคลองกับบทเพลง ทําใหคน

สวนใหญช่ืนชอบเน้ือหาที่เกี่ยวกับความรัก นอกจากน้ันการสํารวจความสนใจของกลุมเปาหมาย เพื่อ

นําขอมูลมาควบคุมทิศทางการนําเสนอ เรื่องราวใหเหมาะกับกลุมเน้ือหา  แตก็ตองอยาลืม อาจจะ

ตองมีการทําการสอบถามขอมูลตางๆเพื่อนํามาสรางสรรคเปนเน้ือหามิวสิควิดีโอ  

2) ความสอดคลองกันระหวางเน้ือหาเพลงกับภาพท่ีนําเสนอ  

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา  เน้ือหาของมิวสิควิดีโอกับความ

สอดคลองกับบทเพลง ถือวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึง เพราะจะทําใหเปนการชวงสงเสริมซึ่งกันและกัน

ระหวางบทเพลงกับมิวสิควิดีโอ ทําใหคนดูเขาใจเรื่องราวและเน้ือเพลงไดดีข้ึนและรูสึกรวมไปกับเพลง   

 คุณซึง ดวงมณี กลาววา เน้ือหาของมิวสิควิดีโอจะเปนไปในทิศทางใดน้ัน

ข้ึนอยูกับเน้ือเพลง ถาย่ิงสอดคลองมากเทาไหร คนดูก็จะรูสึกมีอารมณรวมมากเทาน้ัน อาจจะเปนแค

เสนเรื่องหลักก็ได  ไมจําเปนตองตรงทุกๆเน้ือรอง  แตในขณะเดียวกับก็ไมจําเปนอาจจะข้ึนอยูกับ

เทคนิคตางๆที่ดูแลวสอดคลองกบัเพลงข้ึนอยูกับทิศทางของผูกํากับ 

ความสอดคลองกันระหวางเน้ือหาเพลงกับภาพที่นําเสนอทําใหมิวสิควิดีโอ

ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา ในการผลิตมิวสิควิดีโอที่เน้ือหามีความสอดคลองกับบทเพลง  ทําใหชวย

เพิ่มประสิทธิภาพสรางอารมณรวมใหกับคนดูมากข้ึน  แตในขณะเดียวกันก็อาจจะข้ึนอยูกับเทคนิค

ตางๆที่อกใชเพื่อเลาเรื่องแลวสอดคลองกับเพลง ก็จะสงผลใหผูชมมีอารมณรวมกับมิวสิควิดีโอเชนกัน 
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3) เทคนิคการเลาเรื่อง ลําดับเรื่องราวใหมีความแปลกใหมนาสนใจ 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา เทคนิคในการเลาเรื่องลําดับเรื่องราว 

ใหมีความนาสนใจก็เปนสวนหน่ึงที่จะทําใหคนดูรูสึกคลอยไปตามอารมณของเรื่องและบทเพลง  เชน

การ เลาเรื่องจาก 1-3 ไมจําเปนตองเลา จาก 1 เสมอไป อาจจะเลาจาก 3 แลวคอยยอนกลับไป      

1  อาจจะมีเทคนิคการเลาเพื่อหลอกลออารมณคนดูใหรูสึกรวมและติดตามมิวสิควิดีโอไปจนจบ 

ข้ึนอยูกับทิศทางของผูกํากับวาจะใหออกมาในทิศทางใด  ทั้ง น้ีก็ควรดูกลุมเปาหมาย หาก

กลุมเปาหมายเปนผูใหญ ก็ควรเลาเปนระเบียบตามลําดับใหเขาใจงาย แตถาเปนกลุมวัยรุนก็จะมี

เทคนิคการเลาแปลกๆเพื่อใหไมเชย   แตในบางกรณีก็ไมสนใจกลุมเปาหมาย ทิศทางตางๆน้ันมาก

จากความตองการของคายเพลงและตัวศิลปนเอง 

คุณซึง ดวงมณี กลาววา เทคนิคในการเลาเรื่องน้ันมีอยูมากมายไมมีแบบไหน

ผิดหรือถูกข้ึนอยูกับการนํามาปรับใชใหเขากับเรื่องราวเน้ือหาของมิวสิควิดีโอและดูแลวเขาใจในเรื่อง 

ราวที่นําเสนอ และทําใหเกิดความแปลกใหม   อีกทั้งควรดูกลุมเปาหมายเปนหลักดวยวาการเลาเรื่อง

ประเภทไหนเหมาะสมกับกลุมคนดูประเภทไหน  

เทคนิคการเลาเรื่องทําใหการนําเสนอเรื่องราวมีความนาสนใจ เรื่อง 1 เรื่อง 

สามารถเลาไดหลากหลายแบบอาจจะเปนการเลาเรื่องที่เรียบ งาย จากตนจนจบ หรือ อาจจะเริ่มเลา

จากจุดจบแลวกลับมาจุดเริ่มตน หรือเริ่มเลาจากชวงกลางของเรื่อง  แตเทคนิคการเลาเรื่องในแตละ

แบบน้ันก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเรื่องราวดวย วาควรจะเลาไปในทิศทางใดจึงจะเกิดความ

นาสนใจ และการดูกลุมเปาหมายดวยเชนกัน วากลุมเปาหมายประเภทไหนเหมาะกับการเลาเรื่อง

ประเภทที่เลางายๆ หรือเทคนิคการเลาแบบซับซอน หลอกลอคนดู 

4) ขอเสนอแนะ เน้ือหา การนําเสนอมิวสิควิดีโอเพลงไทยอมตะ(ลูกกรุง)   

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา ทิศทางเน้ือหาเพลงอาลัยรัก ดวย

ความที่เน้ือหาเปนเรื่อง รักสามเศรา เรื่องราวมีความธรรมดาและช่ือเพลงก็มีความไมทันสมัย  ถาจะ

ผลิตเปนมิวสิควิดีโอ เน้ือหาเพลงในรูปแบบรักสามเศรามีอยูมากมาย ทิศทางนาจะเปนการเสียดสี 

ลอเลียนเรื่องราวความรักสามเศรา เปนแบบตลกขบขัน อาจจะเปนภาพที่ดูยอนยุค แลวเลียนแบบ

ละครหรือหนังไทยสมัยกอน ใหมีความนาสนใจข้ึน  หรือถาจะทําแบบเศรา ซึ้ง ก็นาจะยังคงอารมณ 

กลิ่นอาย ยอนยุค จะไดสงเสริมเพลงย่ิงข้ึน   และการทําใหตัวละครมีความเปนมนุษยไมดีไมรายก็เปน

สวนดี แตจะตองไมทําใหเน้ือเพลง หรือใจความสําคัญของเพลงหายไป เพราะไปยึดติดกับ คาเรคเตอร

หรือบุคลิกของตัวละครมากไป  หรืออาจจะแคใสบุคลิกหรือสัญญะเล็กนอยพอประมาณ คนดูก็นาจะ

เขาใจไดแลวอีกทั้งตัวละครที่เปนผูถูกกระทําน้ันตองทําใหคนดูรูสึกรวมหรือสงสารใหไดมากที่สุด 
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คุณซึง ดวงมณี กลาววา เน้ือหาของมิวสิควิดีโอน้ันควรคํานึงความสอดคลอง

ของบทเพลง ถาเปนเพลงลูกกรุงที่ฟงยาก  อีกทั้งเปนเพลงเกาเน้ือหาก็ควรที่จะเขาใจงายข้ึน มีการ

ตีความมาแลวประมาณหน่ึงและใหคนดูมีการตีความบาง  สําหรับเพลงอาลัยรักเปนเพลงที่มีเน้ือหา

เศรา ก็ควรจะเนนเน้ือหาที่ทําใหคนดูเกิดอารมณรวมไปกับบทเพลงใหมากที่สุดที่สําคัญอยากใหคนดู

รูสึกอยางไรกับงาน ก็ควรเนนไปในสวนน้ันใหมากที่สุด เน้ือหาที่มาจากการคิดและตีความแลวน้ันไมมี

ผิดหรือถูก ข้ึนอยูกับความเหมาะสมมากกวา การเลาเรื่องทําใหคนดูรูสึกอยากติดตาม อีกทั้งการวาง

คาเรคเตอรตัวละครก็มีความนาสนใจ เขากับเน้ือหาเพลง แตตองทําหรือกํากับใหคนดูเช่ือและสง

อารมณใหถึงคนดูใหได 

ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ เน้ือหาการนําเสนอมิวสิควิดีโอเพลง

ไทยอมตะ(ลูกกรุง)เน้ือหาจะไปในทิศทางไหนก็แลวแต ตองใหมีความสอดคลองบทเพลง อีกทั้งบท

เพลงลูกกรุงเปนเพลงที่ฟงแลวตองตีความมากกวาบทเพลงประเภทอื่น เน่ืองดวยการใชภาษาที่

สละสลวย  ทําใหคนดูรับรูและเขาใจในสิ่งที่จะเสนอออกมาและการทําใหคนดูเช่ือและรูสึกรวมไปกับ

ตัวละคร สรางเหตุผลใหกับตัวละครและการเลาเรื่องที่มีความนาสนใจ ไมงายหรือไมยากจนเกินไป 

หรือการใชสัญญะเพื่อใหคนดูเกิดการคิดและตีความดวยตัวเอง ดานการนําเสนอข้ึนอยูกับการตีความ

ของผูกํากับวาอยากไดอารมณภาพหรือองคประกอบภาพเปนอยางไร แตควรมีความเหมาะสมและ

ความเขากันกับทุกๆองคประกอบ 

2.2.3 เทคนิคการกํากับการแสดง เทคนิคการนําเสนอองคประกอบภาพ 

องคประกอบศิลป 

1) เทคนิคท่ีชวยในการกํากับการแสดง 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา เทคนิคในการกํากับการแสดงควร

เลือกนักแสดงที่มีศักยภาพในการแสดงทําใหบทมีความแข็งแรงได  และความรับผิดชอบเพียงพอใน

การแสดง อีกทั้งหากเปนการแสดงที่ตองใชอารมณเศราก็ควรจะตองละเอียดเปนพิเศษเพื่อใหสง

อารมณไปใหถึงคนดู  โดยเฉพาะการกํากับกับนักแสดงมือใหม เทคนิคในการกํากับน้ัน คือ การให

นักแสดงลองแสดงดวยตัวเองกอน หากมีปญหาแกไขอะไรก็คอยปรับและแนะนํา  

คุณซึง ดวงมณี กลาววา อธิบายแนะนําเน้ือเรื่องตางๆ ใหนักแสดงเขาใจ 

และใหนักแสดงแสดงไปตามความคิด ความเขาใจ จากน้ันคอยปรับและแกไขอยางที่เราตองการ แต

คงความเปนธรรมชาติของนักแสดงไว 

ผูใหสัมภาษณใหขอคิดเห็นกันวาควรเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาท 

และใหนักแสดงไดเสนอหรือแสดงไปตามที่นักแสดงเขาใจกอนและจึงคอยปรับและพัฒนาแกไข แต

ควรคงความเปนธรรมชาติของนักแสดงไว 
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2) ความสําคัญของ องคประกอบภาพแสง สี แสง ในมิวสิควิดีโอ 

คุณเอกสิท ธ์ิ ตระกูล เกษมสุข กลาววา องคประกอบภาพ สี  แสง             

มีความสําคัญมากในการทํามิวสิควิดีโอเพราะมิวสิควิดีโอ คือ ภาพเลาเรื่องดังน้ัน องคประกอบเหลาน้ี

สําคัญมาก โดยเฉพาะชางกลองหรือผูถายภาพเปรียบเสมือนเปนตาของผูกํากับ ถามีฉากสวยงามมาก

ขนาดไหน แตถาการจัดองคประกอบภาพไมดี ก็ทําใหงานไมดีเหมือนกัน  และการจัดแสงก็จะตองมี

การไลนํ้าหนักแสง ใหเขาและสอดคลองกับอารมณของภาพและเน้ือหาที่ตองการจะสื่อ  

คุณซึง ดวงมณี กลาววา  องคประกอบภาพแสง สี  เปนปจจัยสําคัญของ 

มิวสิควิดีโอเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับบทเพลงน้ันๆ หากมิวสิควิดีโอ ภาพสวย แสงสวย ก็ทําให   

มิวสิควิดีโอและเพลงๆน้ันดูมีคุณคาเพราะการผลิตมิวสิควิดีโอน้ัน ปจจัยๆหลัก คือ เพลงกับภาพ ตอง

สงเสริมซึ่งกันและกัน บางครั้งเพลงไมเพราะ ภาพที่สวยทําใหคนดูอยากติดตามดูมิวสิควิดีโอไปจนจบ

เพลง โดยเฉพาะเรื่องของแสง  แสง สามารถใหความรูสึกตางๆได ตีความไดหลายๆแบบ  

ในดานความสําคัญขององคประกอบภาพ แสง สี ในมิวสิควิดีโอ ผูเช่ียวชาญ

ใหความเห็นวา องคประกอบภาพ แสง สี มีความสําคัญกับมิวสิควิดีโอมาก เพราะมิวสิควิดีโอคือการ

เลาเรื่องโดยใชภาพประกอบเพลง โดยเฉพาะชางกลองหรือผูถายภาพ เปรียบเสมือนเปนตาของผู

กํากับ ถามีฉากสวยงามมากขนาดไหน แตถาการจัดองคประกอบภาพไมดีก็ทําใหงานไมดีเหมือนกัน  

และความเหมาะความเขากันไดดีในองคประกอบดานตางๆ  ไมวาจะเปนองคประกอบภาพ 

องคประกอบแสงที่สื่ออารมณ การใชสีที่ใชองคประกอบทางศิลปะเขาชวยใหเกิดความสวยงามจะชวย

สงเสริมใหมิวสิควิดีโอมีคุณคาและนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

3) คําแนะนําในการจัดแสงใหเหมาะสมกับเรื่องราวและการนําเสนอ 

คุณซึง ดวงมณี กลาววา ในการจัดแสงน้ัน จําเปนตองตัวอยางของเฟรม

ภาพมาดูเปนตัวอยาง เพื่อศึกษาทิศทางของแสงวามาจากจุดใดจากน้ันควรวางองคประกอบภาพ 

อุปกรณประกอบ ตางๆ ในเฟรมใหพรอม แลวจึงทําการกําหนดทิศทางของแสง จัดแสงใหไดอารมณ

ตามที่ตองการ อารมณแสงสีของภาพข้ึนอยูกับการตีความของผูกํากับ ไมมีถูกหรือผิดอีกทั้งควรมีการ

ไลนํ้าหนัก ใหมีระยะ ความลึก เพื่อใหเกิดมิติของภาพไมใหภาพมีความแบน  อีกทั้งยังสามารถนําไป

แกไขไดในข้ันหลังการถายทํา 

ในดานการจัดแสงใหเหมาะสมกับเรื่องราวและการนําเสนอผูเช่ียวชาญ 

แนะนําใหศึกษาตัวอยางแสงที่ตองการ แลวสังเกตทิศทางการเกิดแสงและเงาเพื่อการจัดแสงใหไดตรง

กับความตองการตรงกับอารมณแสงที่ตองการจะสื่อออกมา อารมณแสงสีของภาพข้ึนอยูกับการ

ตีความของผูกํากับ ไมมีถูกหรือผิด  อีกทั้งควรมีการไลนํ้าหนัก ใหมีระยะ ความลึก เพื่อใหเกิดมิติของ

ภาพ ไมใหภาพมีความแบน  อีกทั้งยังสามารถนําไปแกไขไดในข้ันหลังการถายทํา 
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4) เทคนิคภาพท่ีทําใหมิวสิควิดีโอนาสนใจขึ้น 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา เทคนิคการนําเสนอเทคนิคตางๆมีอยู

มากมาย ควรเลือกใชใหสอดคลองกับเน้ือเรื่องที่จะนําเสนอโดยการเลาเรื่องควบคูกับเทคนิคน้ันตอง

คํานึงถึงความเหมาะสม ความเขากันได และการสงเสริมกัน แตในความเปนจริงหากตองการจะ

นําเสนอเน้ือเรื่องราว เทคนิคภาพไมจําเปนมาก ควรเนนไปตรงการสื่อเน้ือหาและอารมณใหคนดู

คลอยตาม 

คุณซึง ดวงมณี กลาววา เทคนิคที่นําใชในการนําเสนอน้ันควรอยูบนพื้นฐาน

ของเสนเรื่องราว และแนวคิด เทคนิคน้ันควรมีความสัมพันธกับเรื่องราว และสงเสริมซึ่งกันและกัน  

ซึ่งในปจจุบันน้ันมีเทคนิคแปลกพิเศษมากมาย แตอยางไรก็ตามในการคิดสรางสรรคงาน แนวคิด เน้ือ

เรื่อง ตองมากอนเทคนิคการนําเสนอ ซึ่งเทคนิคการนําเสนอมีผลดีคือ ทําใหมีความแปลกใหม ต่ืนตา

ต่ืนใจ เชน ถาเปนเพลงชา เศรา เทคนิคภาพในการสโลวหรือภาพชา ก็ทําใหนาสนใจทําใหคนดูรับ

อารมณความรูสึกไดชัดเจน  

ดานเทคนิคภาพที่ทําใหมิวสิควิดีโอนาสนใจข้ึนผูเช่ียวชาญใหความคิดเห็น

วา การเลือกเทคนิคภาพการนําเสนอมาใชน้ันเปนสิ่งที่ดี ทําใหเกิดความนาสนใจเพิ่มข้ึน ควรใหมี

ความสอดคลองกับเน้ือเรื่อง เน้ือเพลง และที่สําคัญควรยึดเน้ือเรื่องเปนหลักกอนเลือกใชเทคนิคภาพ 

หรือเทคนิคการถายทํา  

5) การนําเสนอภาพท่ีมีกลิ่นอายแบบยอนยุคสรางความนาสนใจไดเพ่ิมขึ้น 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา การนําเสนอภาพเรื่องราวที่มีกลิ่น

อายยอนยุค ก็เปนสิ่งนาสนใจและเขากับความรูสึกของเพลง แตควรจะไปดวยกันทั้งหมด ทั้งเสื้อผา 

การแตงหนา และอุปกรณประกอบฉาก  

คุณซึง ดวงมณี กลาววา  วิธีการนําเสนอและอารมณ(Mood &Tone) ของ

มิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง จะนําเสนอไปในทิศทางใดน้ันไมวา จะเปนแฟช่ัน เสื้อผา ข้ึนอยูกับการตีความ

ของผูกํากับ ไมมีถูกและไมมีผิดเชนเดียวกัน อีกทั้งข้ึนอยูกับผลสํารวจของกลุมเปาหมาย หากมี

กลุมเปาหมายที่ชัดเจน ก็ควรนําเสนอใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  อีกทั้งการผลิตผลงานออกมา  

ไมวาจะเปนแนวหรือรูปแบบไหน เช่ือวาก็จะมีทั้งคนที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ 

ในการนําเสนอภาพที่มีกลิ่นอายยอนยุค ผูเช่ียวใหความเห็นวาเปนสิ่ง

นาสนใจหากสอดคลองและเขากับความรูสึกของเพลง แตควรจะไปดวยกันทั้งหมดทั้งเสื้อผา การ

แตงหนา และอุปกรณประกอบอีกทั้งทิศทางในการกําหนดวิธีการนําเสนอทางภาพน้ัน ไมมีผิดไมมีถูก

ข้ึนอยูกับการตีความ รสนิยมตางๆของผูกํากับ  และความตองการหรือความสนใจของกลุมเปาหมาย 
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2.2.4 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการผลิต     

มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล(อมตะ) ลูกกรุง สําหรับคนรุนใหม  

1) ปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไขปญหา 

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข กลาววา อุปสรรคทางดานสภาพอากาศ  

โดยเฉพาะการถายทําที่ตองออกนอกสถานที่ ทําใหเวลาการถายทําที่วางแผนไวตองเปลี่ยนแปลงไป

หมด  การแกไขปญหาโดยการ การจัดการคิวใหมเรียงลําดับการถายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ

ในชวงน้ันๆใหม  เปลี่ยนแปลงการแผนการถายทําเพื่อใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด ดานตัวนักแสดง ที่

ไมคอยมีความรับผิดชอบในการทํางาน  อาจจะเปนเพราะตนเองที่เลือกมาผิด การแกไขปญหาพูดกัน

ตรงๆถึงปญหาที่เกิดข้ึน ใหทําความเขาใจและรักษาความรับผิดชอบ  

คุณซึง  ดวงมณี กลาววา ปญหาการคิดงานมาดีขนาดไหน เมื่อถายทํามักจะ

มีปญหาหนากองใหแกไขเสมอและระยะเวลาที่มีจํากัด ผลงานจึงไมเปนอยางที่คาดหวังไว  ควร

วางแผนการถายทําใหดีที่สุด งานจะไดออกมาพลาดนอยที่สุด การแกปญหาตองใชประสบการณและ

สมาธิ เพื่อจัดกัดกับปญหาเฉพาะหนาใหไดหรือการใชข้ันตอนหลังการผลิตเขาชวยแกไขสิ่งที่ผิดพลาด  

ดานปญหาและอุปสรรค ของการผลิตมิวสิควิดีโอ ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา 

อุปสรรคทางดานสภาพอากาศ โดยเฉพาะการถายทํานอกสถานที่ มักจะทําใหระยะเวลาการวางแผน

ในการถายทํา คลาดเคลื่อน ควรวางแผนและสังเกตสภาพบรรยากาศกอนถายทํา และการแกปญหา

เฉพาะหนาดวยการโยกยายลําดับการถายทําจัดลําดับวางแผนการถายทําใหเหมาะสมกับสภาพ

อากาศ  อีกทั้งปญหาดานการข้ันตอนในการผลิตงานที่มักไปเปนไปอยางที่คิด 100 % และมีเวลาที่

จํากัดไมเปนอยางที่คาดหวังและเกิดความผิดพลาด การแกปญหาควรวางแผนการถายทําใหดีที่สุด 

ขอผิดพลาดจะไดเกิดข้ึนนอยที่สุดและตองใชประสบการณและสมาธิเพื่อจัดกัดกับปญหาเฉพาะหนา

ใหได หรือการใชข้ันตอนหลังการผลิตเขาชวยแกไขสิ่งที่ผิดพลาด  

2.2.5 สรุปขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (อมตะ) ลูกกรุง 

สําหรับคนรุนใหม  

คุณเอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข ใหขอเสนอแนะวาในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอน้ัน

การทําความเขาใจกับบทเพลง เปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะชวยสงเสริมบทเพลง การคิดสรางสรรคงาน

ตางๆใหดูแปลกใหม ทําใหเปนที่นาสนใจของคนดู แตทั้งหมดลวนแลวแตข้ึนอยูกับความสอดคลอง

ของบทเพลง เพลงแนวไหนประเภทไหนควรจะเนนอะไร อยางเพลงเศรา การทํามิวสิควิดีโอควรเนน

อารมณเปนหลักและผลงานนักศึกษา ก็เหมือนผลงานทดลอง สามารถทําหรือจินตนาการในสิง่ทีอ่ยาก

ทําได  คิดหาวิธีใหมๆมาประยุกต อยากทําอะไรทําอยางที่ตองการ  โดยไมมีขอจํากัดจากทนายทุน

ตางๆ ไมมีเรื่องการตลาด  ตางจากการออกมาทํางานในความเปนจริง ที่มีขอจํากัดตางๆมากมายทาง
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ความคิด อีกทั้งสิ่งที่สําคัญของการผลิตมิวสิควิดีโอคือการผลิตภาพใหสอดคลองกับบทเพลง ทําใหคน

ดูมอีารมณรวมกับช้ินงานน้ันใหไดอาจจะไมใชเรื่องที่แปลกมากเปนเรื่องธรรมดา  ไมมีบทพูด แตภาพ

สามารถเลาเรื่องไดไปพรอมกับเพลง  และมีการใชสัญญะตางๆเพื่อใหคนดูไดคิดตีความรวมไปดวย  

อีกทั้งการศึกษา ตัวอยาง (Referents) มิวสิควิดีโอศึกษาภาพยนตรเพิ่มเติม  

คุณ ซึง ดวงมณี ใหขอเสนอแนะวา  ในการคิดสรางสรรคช้ินงานน้ัน เน้ือหา 

รูปแบบการนําเสนอตางๆ ก็ข้ึนอยูกับทิศทางของผูกํากับเองแตละคนมีความเปนนักออกแบบในตัวเอง 

ตอบความตองการของตัวเองใหได   เปรียบกับการผลิตสินคามาชนิดเดียวกัน แตบรรจุภัณฑที่

แตกตางกัน  ช้ินหน่ึงบรรจุภัณฑมีลวดลายกนก  อีกช้ินบรรจุภัณฑมีความทันสมัยสินคาช้ินไหนจะขาย

ดีสุดข้ึนอยูกับความชอบของผูซื้อ  ทั้งสองแบบอาจจะขายไดดีเทากัน ทั้งน้ีก็เพื่อสื่อวาทิศทางการ

นําเสนอน้ันข้ึนอยูกับผูกํากับวาตีความใหออกมาเปนอยางไรและการมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนทําใหมี

ทิศทางสรางสรรคผลงานที่ชัดเจน ดังน้ันการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายน้ันเปนหน่ึงและที่

สําคัญตองทําใหเต็มที่ คิดและทําตามที่ใจตองการ เพราะการผลิตช้ินงานไมมีถูกหรือผิดแตควรมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกัน 

ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการผลิตมวิสิควิดีโอเพลงไทยสากล(อมตะ) ลูก

กรุง สําหรับคนรุนใหม วาการสรางสรรคมิวสิควิดีโอน้ันการทําความเขาใจกับบทเพลง เปนสิ่งที่สําคัญ

มากที่จะชวยสงเสริมบทเพลง  การคิดสรางสรรคงานตางๆใหดูแปลกใหมทําใหเปนที่นาสนใจของคนดู 

ไมวาจะเปน ดานเน้ือหา เทคนิคการเลาเรื่อง เทคนิคการนําเสนอแตทั้งหมดลวนแลวแตข้ึนอยูกับ

ความสอดคลองของบท  อีกทั้งเปนผลงานนักศึกษา ไมมีกรอบทางความคิดและเรื่องการตลาดเขามา 

สามารถคิดและทําอยางที่ใจตองการ แตตองเต็มที่กับทุกๆงานการคิดงานไมมีผิดหรือถูก ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสม และการออกแบบทิศทางของตัวผูกํากับเองวาจะใหเปนไปในทิศทางใด เพราะมิวสิควิ

ดีโอเปนงานศิลปะแนวหน่ึง ที่ตองใชปจจัยดานรสนิยมของคนมาตัดสินวาพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ  

หรือทิศทางการสรางสรรคน้ันอาจจะมาจากความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย อาจจะ

ตองมีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย 
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2.2.6 การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือนําไปใชใน

การจัดทําโครงรางมิวสิควิดิโอ (Proposal) เน้ือเรื่อง และการผลิตมิวสิควิดีโอ (Production) 

ในการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการผลิตมิวสิควิดีโอ พบวา ในดาน

แนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอในปจจุบัน มิวสิควิดีโอน้ันทําข้ึนเพื่อโปรโมทและสงเสริมเพลงและ

ศิลปนใหเปนที่นิยม และเกิดเปนกระแสใชเปนเครื่องมือทางการตลาด เพราะธุรกิจเพลงในปจจุบัน

ตองอาศัยการตลาดเขามาชวยมากกวาแตกอนอีกทั้งในปจจุบันน้ันมิวสิควิดีโอยังถือเปนผลงานทาง

ศิลปะ และงานแฟช่ัน  

ดานข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอน้ัน มี 3 ข้ันตอน ซึ่งดานความแตกตางของ

ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอกับการถายงานประเภทอื่น คือ ข้ันตอนกอนการผลิต คือ การเตรียมงาน

ตางๆ ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนการจะมีความคลายกันกับภาพยนตร แตจะแตกตางจาก

การถายทํารายการ โดยเฉพาะกระบวนการคิดสรางสรรค การเขียนบท การถายทํา เชนการใชกลอง

จะถายแคหน่ึงถึงสองกลอง เพราะการจัดแสงที่มีการเปลี่ยนไปตามขนาดภาพและการไลนํ้าหนักสี

ภาพ 

ดานการนําเพลงลูกกรุงที่กลับมาทําใหม เรียบเรียงเสียงประสานใหม  มาผลิต

เปนมิวสิควิดีโอผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา การนําเพลงที่นํามารองใหมมีดนตรีเขากับยุคสมัยมาทาํเปน

มิวสิควิดิโอ ทําใหกลุมเปาหมายสนใจรับฟงเพลงลูกกรุงมากข้ึน อีกทั้งมิวสิควิดีโอยังจะชวยสงเสริมให

เพลงเปนที่สนใจย่ิงข้ึน ถามิวสิควิดีโอน้ันสอดคลองกับบทเพลง แตในปจจุบันกระแสการเรียบเรียง

เพลงใหม มักจะเกิดประสิทธิผลในการนํามาประกอบละครมากกวา   

ดานเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ อันดับแรกข้ึนอยูกับเน้ือเพลงเน้ือหาควรมีความ

สอดคลองกับบทเพลง  และตองข้ึนอยูกับความสนใจของกลุมเปาหมายกลุมเปาหมายจะเลอืกรบัในสิง่

ที่สนใจ และในการผลิตมิวสิควิดีโอทีเ่น้ือหามีความสอดคลองกับบทเพลง ทําใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

สรางอารมณรวมใหกับคนดูมากข้ึน  แตในขณะเดียวกันก็อาจจะข้ึนอยูกับเทคนิคตางๆที่อกใชเพื่อเลา

เรื่องแลวสอดคลองกับเพลง ก็จะสงผลใหผูชมมีอารมณรวมกับมิวสิควิดีโอเชนกัน 

ดานเทคนิคการเลาเรื่องทําใหการนําเสนอเรื่องราวมีความนาสนใจ เรื่อง 1 เรื่อง 

สามารถเลาไดหลากหลายแบบ อาจจะเปนการเลาเรื่องที่เรียบ งาย จากตนจนจบ หรืออาจจะเริ่มเลา

จากจุดจบแลวกลับมาจุดเริ่มตน หรือเริ่มเลาจากชวงกลางของเรื่อง  แตเทคนิคการเลาเรื่องในแตละ

แบบน้ันก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเรื่องราวดวย วาควรจะเลาไปในทิศทางใดจึงจะเกิดความ

นาสนใจ และการดูกลุมเหมายดวยเชนกันวากลุมเปาหมายประเภทไหนเหมาะกับการเลาเรื่อง

ประเภทที่เลางายๆ หรือเทคนิคการเลาแบบซับซอน หลอกลอคนดู 
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ดานเน้ือหาเพลงลูกกรุงก็เชนเดียวกัน ควรมีความสอดคลองกับเน้ือเพลงและ

เปนเน้ือหาที่เขาใจงายเน่ืองจากเพลงลูกกรุงเปนเพลงที่มีภาษาที่สละสลวยตองทําความเขาใจ อีกทั้ง

ตองมีเทคนิคการเลาเรื่องที่มีความนาสนใจเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ดานการกํากับการแสดงและเลือกนักแสดง การคัดเลือกนักแสดงควรคัดเลือก

นักแสดงใหตรงและตอบความตองการของเน้ือหามิวสิควิดีโอและการวางคาเรคเตอรของตัวละครใหมี

ความนาสนใจและนาติดตาม ในดานเทคนิคการกํากับน้ันควรใหนักแสดงลองแสดงออกมากอนและจึง

คอยปรับเปลี่ยนแตยังคงความเปนธรรมชาติของนักแสดงเอาไว 

ดานองคประกอบภาพ แสง สี น้ันมีความสําคัญตอมิวสิควิดีโอมากเพราะเปน

การเลาเรื่องดวยภาพ ภาพที่สื่อออกมาควรมีความชัดเจนและเขาใจ สอดคลองกับบทเพลง อีกทั้งตอง

ใสใจในดานของการวางองคประกอบภาพ ทิศทางแสง การใชสีที่สวยงาม และนําทฤษฎีทางศิลปะเขา

มาชวย  

ดานวิธีการนําเสนอ ที่มคีวามรวมสมัยแตยังคงกลิ่นความยอนยุคก็จะทําใหเปน

ที่นาสนใจเพิ่มข้ึน แตในขณะเดียวก็ไมจําเปน ควรเนนความสอดคลองกันของภาพและเสียงใหไดมาก

ที่สุด เผื่อสื่ออารมณไปใหถึงคนดู ตัวเทคนิคภาพที่นํามาใชทําใหมีความนาสนใจข้ึน แตควรมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับเรื่องราว   

ดานอุปสรรคที่พบในการผลิตมิวสิควิดีโอ คือ ในข้ันตอนการผลิตงานผลงานที่

ออกมามักจะไมไดเปนไปตามที่วางแผนไวสมบูรณ เปนเพราะการเตรียมตัว และจัดการการถายทําที่

ไมดีพอ และภาวะขอจํากัดตางๆ จึงควรมีการเตรียมการวางแผนใหดีที่สุด มีการจัดเตรียม หรือ

ทดลองถายทํา การบลอกชอต (Block shot)กอนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการถายทํา อีกทั้ง

ปญหาฝนฟาอากาศ ในการถายนอกสถานที่ที่ควรจะมีสติในการจัดการปญหาและควบคุมเวลาให

เปนไปตามกําหนด  

ดานขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง การสรางสรรคมิวสิควิดีโอ

น้ันการทําความเขาใจกับบทเพลงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะชวยสงเสริมบทเพลง  การคิดสรางสรรคงาน

ตางๆใหดูแปลกใหมทําใหเปนที่นาสนใจของคนดู ไมวาจะเปนดานเน้ือหา เทคนิคการเลาเรื่อง เทคนิค

การนําเสนอทั้งเปนผลงานนักศึกษา ไมมีกรอบทางความคิดและเรื่องการตลาดเขามา สามารถคิดและ

ทําอยางที่ใจตองการแตตองเต็มที่กับทุกๆงาน การคิดงานไมมีผิดหรือถูกข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

และการออกแบบทิศทางของตัวผูกํากับเองวาจะใหเปนไปในทิศทางใด เพราะมิวสิควิดีโอเปนงาน

ศิลปะแนวหน่ึงที่ตองใชปจจัยดานรสนิยมของคนมาตัดสินวาพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจหรือทิศทางการ

สรางสรรคน้ันอาจจะมาจากความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย อาจจะตองมีการสํารวจ

ความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งสุดทายแลวมิวสิควิดีโอจะทําใหคนดูคลอยตามเน้ือเรื่องไดน้ัน 

ข้ึนอยูกับวาสิ่งที่สื่อออกไปทําใหคนดูเขาใจไดมากเพียงใด 
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การนําปรับมาประยุกตกับโครงสรางมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง ในดานการนําเอา

เพลงลูกกรุงที่มีการเรียบเรียงใหม และมีทํานองดนตรีที่ทันสมัยข้ึนมาผลิตเปนมิวสิควิดีโอ ผูเช่ียวชาญ

มีความเห็นวาจะทําใหกลุมคนรุนใหมสนใจย่ิงข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการในการผลิต 

และการใชรูปแบบมิวสิควิดีโอที่มีการเลาเรื่องประกอบเพลง ก็จะสามารถชวยสงเสริมบทเพลงและทํา

ใหคนดูติดตามดูมิวสิควิดีโอไปจนจบ การใช Mood & Tone ที่ใหความรูสึกและไดกลิ่นอายความ

ยอนยุคมาปรับใหเขากับยุคสมัยใหมในปจจุบัน เชนดานแฟช่ัน เสื้อผาเครื่องแตงกาย ก็ทําใหมิวสิควิดี

โอนาจะเปนที่สนใจของกลุมคนรุนใหมที่หลงรักแฟช่ันก็มีความสอดคลองกับความตองการผลิต      

แตปรับใหทุกองคประกอบไปในทิศทางเดียวกัน  การคัดเลือกนักแสดงที่มีคาเรคเตอรตรงความ

ตองการและสนับสนุนเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ 

ดานเน้ือหา   จากการวิเคราะหบทสัมภาษณ  การผลิตมิวสิควิดีโอใหสอดคลอง

กับบทเพลง ทําใหคนดูเขาใจและรูสึกรวมไปดวย  คิดเสนเรื่องและมุมมองของตัวละครหลักใหชัดเจน 

ปรับเปลี่ยนเน้ือหาตอนจบ ใหตรงและแทนกับความรูสึกของตัวละครที่เปนตัวหลักของเรื่องราว การ

เพิ่มเติมเทคนิคการเลาเรื่องที่ไมงายเกินไปและซับซอนคนไป  ใสสิ่งที่คนดูคาดไมถึงลงไปในเน้ือเรื่อง 

ทําใหคนดูต่ืนตาเกิดความคาดเดาไมถึง  เทคนิคการเลาเรื่องที่ไมงายเกินไปและซับซอนคนไป  อีกทั้ง

เพิ่มเติมการใชสัญญะประกอบการเลาเรื่องราวทําใหดูนาสนใจและใหคนดูไดดีความย่ิงข้ึน  แตตองให

คนดูเขาใจในสิ่งที่นําเสนอ 

ดานการผลิตมิวสิควิดีโอ การวางแผนการถายทําใหดีที่สุดใหการถายทํา

ผิดพลาดนอยที่สุด นําเทคนิคในการกํากับการแสดง โดยใหผูแสดงไดแสดงดูกอนแลวคอยปรับใหเขา

กับความตองการ   องคประกอบภาพที่ตองใชทักษะทางศิลปะเขาชวยใหมีความสวยงามเทคนิคใน

การจัดแสงเพื่อใหไดอารมณอยางที่ตองการจะสื่อและตีความ การจัดแสงและภาพใหเกิดมิติ เกิดเงา 

เกิดเฉด การใชข้ันตอนหลังการผลิต มาชวยแกปญหาในฟุตเทจ(footage) ที่ไดมาจากการถายทําการ

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณการถายทําใหพรอม และการทดลองซอมมือกอนการถายทําจริง 

2.2 ผลการสํารวจสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอ

เพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

ผู ศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน เ ว็บไซตสําหรับจัดทํา

แบบสอบถามออนไลน www.doc.google.com/forms  ใหกับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตนักศึกษาและ

คนวัยเริ่มทํางานที่มีอายุระหวาง  18-25 ป จํานวนทั้งสิ้น  123 คน กรอกคําตอบ ต้ังแตวันที่ 15-17 

กันยายน พ.ศ. 2556  โดยผูศึกษานําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลความคิดเห็นและ

ความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม  เพื่อเปน

แนวทางในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)เพื่อคนรุนใหมใหสอดคลองและ
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ตรงความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรและขอมูล

ทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะแสดงผลออกมาดังแผนภูมิตางๆตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 4-1 แผนภูมิแสดงคารอยละของกลุมตัวอยางทีจ่ําแนกตามเพศ 

จากภาพที่ 4-1 พบวากลุมตัวอยางทีเ่ปนเพศหญิง มจีํานวนมากที่สุด คือ 82 คน คิดเปน

รอยละ 67 และกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย มีจํานวนนอยทีสุ่ด คือ 41 คน คิดเปน รอยละ 33  

 

 
ภาพที่  4-2  แผนภูมิแสดงคารอยละของกลุมตัวอยางโดยจาํแนกตามอายุ 

จากภาพที่ 4-2 พบวากลุมตัวอยางทีม่ีอายุ 18-22  ป มีจํานวนมากที่สุด คือ  106 คน คิด

เปนรอยละ 86 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 23-25 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 17 คน คิดเปนรอยละ 14 
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ภาพที่ 4-3 แผนภูมิแสดงรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามอาชีพ 

จากภาพที่ 4-3  พบวากลุมประชากรที่ กําลังศึกษาอยูมีจํานวนมากที่สุด คือ  107 คน คิด

เปนรอยละ 87  รองลงมา คือ ทํางานแลว  13 คน คิดเปน รอยละ 11 และ อื่นๆ โดยระบุวา ศึกษา

ปริญญาตรีจบแลว และกําลังศึกษาตอปริญญาโท  2 คน คิดเปนรอยละ 2  และนอยที่สุดคือ ศึกษา

จบแลว ยังไมไดทํางาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 

ผลการสํารวจดานพฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุม

ตัวอยางแสดงออกมาเปนตารางและแผนภูมิตางๆดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 4-1 แสดงรอยละของชองทางในการรบัชมมิวสิควิดีโอของกลุมตัวอยาง ( โดยกลุมตัวอยาง 1 

คน สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

ชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอ จํานวน รอยละ 

1. สื่อโทรทัศน (ชองฟรีทีวี 3,5,7,9) 37 17 

2. สื่อโทรทัศน  (ชองโทรทัศนผานดาวเทียม และ Cable TV) 39 18 

3. สื่อออนไลน เชน การรับชมผานเว็บไซตตางๆ (Youtube, 

Facebook ) 

114 53 

4. สื่อสาธารณะ (การรับชมจากจอโทรทัศนในหางสรรพสินคา หรือตามปาย

รถเมล, การเปดจอ Wide Screen ในแหลงชุมชนของกลุมวัยรุน) 

16 7 

5. สื่อ VCD-DVD -Blu ray Disc มิวสิควีดโอ, คาราโอเกะ, คอนเสริต 10 5 

 รวม 216 100 

 

อื่นๆ

ทํางานแลว

ศึกษาจบแลว ยังไมไดทํางาน

กําลังศึกษาอยู
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จากตารางที่  4-1 พบวาชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด เปน

อันดับ 1 คือ   สื่อออนไลน เชน การรับชมผานเว็บไซตตางๆ ( Youtube, Facebook ) เปนจํานวน 

114  คน คิดเปนรอยละ 53 อันดับ 2 คือ สื่อโทรทัศน  (ชองโทรทัศนผานดาวเทียม และ Cable TV) 

เปนจํานวน  39 คน คิดเปน รอยละ 18  อันดับ 3 คือ สื่อโทรทัศน (ชองฟรีทีวี 3,5,7,9) เปนจํานวน  

37 คน คิดเปนรอยละ 17  อันดับ 4 คือ สื่อสาธารณะ (การรับชมจากจอโทรทัศนในหางสรรพสินคา 

หรือตามปายรถเมล, การเปดจอ Wide Screen ในแหลงชุมชนของกลุมวัยรุน) เปนจํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ  7 และชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอที่นอยที่สุด คือ สื่อ VCD-DVD -Blu ray Disc 

มิวสิควีดโอ, คาราโอเกะ, คอนเสิรต  เปนจํานวน 10 คน 10 คน คิดเปนรอยละ 5  

ตารางที่  4-2  แสดงรอยละของรปูแบบการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบมากทีสุ่ด 

รูปแบบการนําเสนอมิวสิควิดีโอ 
จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1. มิวสิควิดีโอที่นําเสนอเนนดานเรื่องราวทีส่อดคลองเน้ือหาของเพลง 39   32 

2. มิวสิควิดีโอที่นําเสนอเรื่องราวที่ไมสอดคลองกับเน้ือหาของเพลง 0   0 

3. มิวสิควิดีโอที่เนนดานเทคนิคภาพมากกวาเรือ่งราวประกอบเพลง 10   8 

4. มิวสิควิดีโอท่ีเนนท้ังดานเรื่องราวประกอบและเทคนิคภาพคูกัน 50  40 

5.มิวสิควิดีโอที่เนนการใชสญัลักษณในการสือ่ความหมายแทนการเลาเรื่อง  12  10 

รวม 123 100 

 

จากตารางที่  4-2 พบวารูปแบบการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบมากที่สุด คือ           

มิวสิควิดีโอที่เนนทั้งดานเรื่องราวประกอบและเทคนิคภาพคูกัน เปนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 40 

ลําดับที่2  คือ  มิวสิควิดีโอที่นําเสนอเนนดานเรื่องราวที่สอดคลองเน้ือหาของเพลง เปนจํานวน 39 

คน คิดปนรอยละ 32  อันดับที่ 3 คือ มิวสิควิดีโอที่เนนการใชสัญลักษณในการสื่อความหมายแทน

การเลาเรื่อง  จํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 10  อันดับ 4  คือ มิวสิควิดีโอที่เนนดานเทคนิคภาพ

มากกวาเรื่องราวประกอบเพลง เปนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8 และลําดับสุดทายของรูปแบบ

การนําเสนอมิวสิควิดีโอโดยไมมีผูเลือกเลย คือ  มิวสิควิดีโอที่นําเสนอเรื่องราวที่ไมสอดคลองกับ

เน้ือหาของเพลง 
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ตารางที่  4-3 แสดงรอยละของประเภทเน้ือหาของเพลงที่นํามาผลิตมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบ 

(โดยกลุมตัวอยาง 1 คน สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทเน้ือหาของเพลงท่ีนํามาผลิตมิวสิควิดีโอ 
จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1. เพลงที่เปนแนวรักสมหวัง จบแบบมีความสุข 50 18 

2. เพลงรักท่ีมีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเศราอกหัก รักไมสมหวัง  

การจากไปของคนรัก 
64 23 

3. เพลงรักประเภทแอบชอบ แอบฝนถึง 59 21 

4. เพลงใหกําลังใจ ปลอบโยนจิตใจ 39 14 

5. เพลงเตนทีเ่นนจงัหวะสนุกสนาน 57 20 

6. อื่นๆ 11 4 

 รวม 280   100 

 

ตารางที่  4-3 พบวาประเภทเน้ือหาและแนวเพลงที่กลุมตัวอยางชอบฟงและรับชมมิวสิค 

วิดีโอมากที่สุด คือ  เพลงรักที่มีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเศราอกหัก รักไมสมหวัง การจากไปของคนรัก 

เปนจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 23  อันดับที่ 2  เพลงรักประเภทแอบชอบ แอบฝนถึง  เปน

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 21 อันดับ 3 เพลงเตนที่มีจังหวะสนุกสนาน จํานวน 57 คน คิดเปน

รอยละ 20 อันดับที่ 4  เพลงแนวความรักสมหวัง จบแบบมีความสุข จํานวน 50 คน  คิดเปน รอยละ 

18  อันดับที่ 5 เพลงใหกําลังใจ ปลอบโยนจิตใจ จํานวน 39  คน คิดเปนรอยละ 14  และอันดับ

สุดทาย คือ อื่นๆ เปนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4 โดยสวนใหญระบุวา ชอบฟงทุกแนวเพลง 

โดยเฉพาะเพลงที่นักรองที่ตนช่ืนชอบรอง  อีกทั้ง เพลงที่พูดถึงหรือบรรยายความงามของธรรมชาติ 

และเพลงที่สะทอนมุมมองความคิดบางอยาง  
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ผลการสํารวจดานประสบการณในการรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) ของกลุม

ตัวอยาง แสดงออกมาเปนแผนภูมิและตารางดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 4-4 แผนภูมิแสดงคารอยละของประชากรที่รูจักและไมรูจักเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) 

จากภาพที่ 4-4 พบวามีกลุมตัวอยางรูจักและเคยรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)มี

จํานวนมากที่สุดคือ  114  คน คิดเปนรอยละ  และไมรูจักเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)มีจํานวนนอย

ที่สุด คือ  9  คน  คิดเปนรอยละ 3 

ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละของปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเคยรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) 

(โดยกลุมตัวอยาง 1 คน สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปจจัยท่ีทําใหเคยรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) 
จํานวน

(คน) 
  รอยละ 

1. การนําเพลงเกามาขับรองในคอนเสิรตของศิลปนสมัยใหม อีกท้ัง

ศิลปนสมัยใหมนํามา Cover ในแบบฉบับตัวเอง 
78 26 

2. รายการประกวดรองเพลงตางๆ (เชน รายการ  The Voice , The 

Star,  Academy Fantasia, KPN Award เปนตน ) 
76 25 

3. การนําเพลงลูกกรุง มาใชในประกอบละครโทรทัศนและภาพยนตร  72 24 

4. การนํามาผลิตเปนมิวสิควิดีโอหรือการทําคลปิรองและเลนดนตรี 

(cover)เผยแพรทางเว็บไซตเตางๆ เชน Youtube,เว็บไซตทีเ่กี่ยวกับ

เพลงลกูกรงุ 

36 12 

5. ฟงจากบุคคลใกลชิดที่สนใจฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรงุ) 38 13 

 รวม 300    100 

93%

7%

รูจัก
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จากตารางที่ 4-4 พบวาปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเคยรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

มากที่สุด คือ  การนําเพลงเกามาขับรองในคอนเสิรตของศิลปนสมัยใหม อีกทั้งศิลปนสมัยใหมนํามา 

Cover ในแบบฉบับตัวเอง เปนจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ26 อันดับที่ 2 คือรายการประกวดรอง

เพลงตางๆ (เชน รายการ  The Voice , The Star,  Academy Fantasia, KPN Award เปนตน)    

เปนจํานวน 76  คน คิดเปนรอยละ 25  อันดับที่ 3  คือ   การนําเพลงลูกกรุงมาใชในประกอบละคร

โทรทัศนและภาพยนตร  เปนจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24   อันดับที่ 4  คือฟงจากบุคคลใกลชิด

ที่สนใจฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) เปนจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13  และจํานวนที่นอย

ที่สุด  คือ การนํามาผลิตเปนมิวสิควิดีโอหรือการทําคลิปรองและเลนดนตรี (cover) เผยแพรทาง

เว็บไซตตางๆ เชน Youtube, เว็บไซตที่เกี่ยวกับเพลงลูกกรุง เปนจํานวน  36  คน คิดเปนรอยละ  12   

ตารางที่ 4-5 แสดงรอยละของบทเพลงลูกกรุงที่กลุมตัวอยางเคยฟง (โดยกลุมตัวอยาง 1 คน สามารถ

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

บทเพลงลูกกรุงท่ีเคยรับฟง 
จํานวน

(คน) 
รอยละ 

1. เพลง พรหมลิขิต ( ลาสุด ประกอบละคร วนิดา ศิลปน Jetseter 

ตนฉบับ วินัย จุลละบุษะปะ) 

70 26 

2. เพลง เสนหา ( ลาสุดประกอบโฆษณา Honda,ปอดโมเดิน 

ดอก,นันทิดา แกวบัวสาย ,รายการ The voice ตนฉบับ สุเทพ 

วงศ คําแหง)  

72 28 

3. เพลง อาลัยรัก (ลาสุด ประกอบละคร บวงรกั โดม เดอะสตาร ,กัน 

เดอะสตาร,ประกอบหนัง ไอฟก มาชา , ตนฉบับ ชรินทร นันทนาคร) 
39 15 

4. เพลง จําเลยรกั (ลาสุด ประกอบละครเรื่องจําเลยรกั พันซ วรกาญ 

ตนฉบับ สวลี ผกาพันธ ) 
50 19 

5. เพลง  ความในใจ (ลาสุด ปุย ดวงพร รองประกวด The voice TH 

season 1 ตนฉบับ สเุทพ วงศกําแหง ) 
21 8 

6. เพลงอื่นๆ 11 4 

  รวม 263 100 
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ตารางที่ 4-5 พบวา เพลงที่กลุมตัวอยางรูจักมากที่สุดคือ เพลง  เพลง เสนหา  เปนจํานวน  

72  คน คิดเปนรอยละ 28  อันดับที่ 2 คือเพลง พรหมลิขิต เปนจํานวน  70 คน คิดเปนรอยละ  26 

อันดับที่ 3 คือเพลง จําเลยรัก จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19  อันดับที่ 4 เพลงอาลัยรัก จํานวน 

39 คน คิดเปนรอยละ 15 อันดับที่ 5 คือเพลง ความในใจ  จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 8  และ

นอยที่สุดคือ เพลงอื่นๆ โดยระบุวา  เปนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4     

ตารางที่ 4-6 แสดงคารอยละของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) 

(โดยกลุมตัวอยาง 1 คน สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ความคิดเห็นท่ีมีตอเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) จํานวน(คน)    รอยละ 

1. มีความไพเราะ ภาษาคํารองสละสลวย แตกตางจากบทเพลงไทย

สากลในปจจุบัน 
105 43 

2. นักรองออกเสียงอักขระชัดเจนถูกตองตามหลักภาษาไทย 61 25 

3. ความหมายของเน้ือเพลงมีความรวมสมัย 54 22 

4. เกา โบราณ เน้ือรอง ดนตรี ทํานอง ไมทันสมัย ฟงแลวนาเบือ่ 14 6 

5. เน้ือรองฟงยากตองตีความ  12 5 

   รวม 246 100 

 

จากตารางที่ 4-6 พบวาทัศนะคติความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเพลงไทยสากลอมตะ 

(ลูกกรุง) มากที่สุดคือ  มีความไพเราะ ภาษาคํารองสละสลวย แตกตางจากบทเพลงไทยสากลใน

ปจจุบัน เปนจํานวน  คน 105 คิดเปนรอยละ 43 อันดับที่  2 คือ นักรองออกเสียงอักขระชัดเจน

ถูกตองตามหลักภาษาไทย  เปนจํานวน 61 คน  คิดเปนรอยละ  25 อันดับที่ 3  คือ ความหมายของ

เน้ือเพลงมีความรวมสมัย  เปนจํานวน 54คน คิดเปนรอยละ 22 อันดับที่ 4  คือ เกา โบราณ เน้ือรอง 

ดนตรี ทํานอง ไมทันสมัย ฟงแลวนาเบื่อ เปนจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6  อันดับที่ 5  คือ และที่

นอยที่สุดคือ  เน้ือรองฟงยากตองตีความ  เปนจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  5   
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ภาพที่ 4-5 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ที่นํา

กลับมาทําใหม   

จากภาพที่ 4-5 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเพลงไทยสากลอมตะ      

(ลูกกรุง)ที่นํากลับมาทําใหม การเรียบเรียงเสียงประสานใหม โดยนักรองรุนใหมๆ เพื่อใหเขากับยุค

สมัยใหม  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา   มีความเหมาะสม  เพราะทําใหเพลงมี

ความไพเราะข้ึน และทําใหบทเพลงยังคงเปนที่นิยมหลายยุคหลายสมัย  เปนจํานวน  119 คน คิดเปน

รอยละ 97 ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด และที่นอยที่สุด คือ ไมมีความเหมาะสม เพราะเราควรจะอนุรักษบท

เพลงตนฉบับด้ังเดิมไว เพราะคือมรดกของชาติ ไมควรเรียบเรียงหรือนํามาทําใหม เปนจํานวน 4 คน 

คิดเปน รอยละ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

มีความเหมาะสม  เพราะทําใหเพลงมีความไพเราะข้ึน และทําใหบท

เพลงยังคงเปนที่นิยม หลายยุคหลายสมัย

ไมมีความเหมาะสม เพราะเราควรจะอนุรักษบทเพลงตนฉบบัด้ังเดิมไว 

เพราะคือมรดกของชาติ ไมควรเรียบเรียงหรือนํามาทําใหม
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ผลการสํารวจดาน ระดับความสนใจการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรงุ) 

สําหรับคนรุนใหม ในหัวขอตางๆ แสดงออกมาเปนแผนภูมิและตารางดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่  4-6  แผนภูมิแสดงจํานวนเปนรอยละเกี่ยวกับระดับความนาสนใจของกลุมตัวอยาง

เปรียบเทียบระหวาง การนําเพลงลูกกรุง เพลงอาลัยรัก  ของคุณชรินทร นันทนาคร ตนฉบับ  มาผลิต

เปนมิวสิควิดีโอ กับเพลงอาลัยรัก ที่นํามาเรียบเรียงใหม ในเวอรช่ัน คุณมาชา วัฒนพานิช มาผลิตเปน

มิวสิควิดีโอ 

จากภาพที่  4-6  พบวา การเปรียบเทียบระดับความนาสนใจระหวาง การนําเพลงลูกกรุง 

เพลงอาลัยรัก  ของคุณชรินทร นันทนาคร ตนฉบับด้ังเดิมมาผลิตเปนมิวสิควิดีโอ กับเพลงอาลัยรัก ที่

นํามาเรียบเรียงใหม ในเวอรช่ัน คุณมาชา วัฒนพานิช มาผลิตเปนมิวสิควิดีโอที่มากที่สุดของการนํา

เพลง อาลัยรัก  ตนฉบับ คุณชรินทร นันทนาคร มาผลิตเปนมิวสิควิดีโอ  คือ ระดับความนาสนใจ  

ปานกลาง เปนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 41 แต  ระดับความนาสนใจที่มากที่สุด ของ เพลง 

อาลัยรัก เวอรช่ัน คุณมาชา วัฒนพานิช อยูในระดับ ความนาสนใจมาก   เปนจํานวน  62 คน คิดเปน

รอยละ 50  ทําใหพบวา การนําเพลง อาลัยรัก  รัก เวอรช่ัน คุณมาชา วัฒนพานิช อยูในระดับความ

นาสนใจของกลุมตัวอยางที่มากกวา การนําเพลงอาลัยรักของคุณชรินทร นันทนาคร ตนฉบับด้ังเดิม 

มาผลิตเปนมิวสิควิดีโอ  
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ภาพที่ 4-7 แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละระดับความสนใจ เกี่ยวกับ การนําเสนอเน้ือหามิวสิควิดีโอ 

เกี่ยวกับเรื่องราวความรักสามเศรา ที่ทําใหคนบางคนยึดติดอยูกับอดีตที่เจ็บปวดเนนเรื่องราว

สอดคลองกับเน้ือเพลงที่ยังคงเขากับยุคสมัย และการดําเนินเรื่องในลักษณะที่คนดูคาดไมถึง  

จากภาพที่ 4-7 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความสนใจเกี่ยวกับการนําเสนอเน้ือหามิวสิค 

วิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องราวความรักสามเศรา เนนเรื่องราวที่เขาใจงายสอดคลองกับเน้ือเพลงที่ยังคงเขากบั

ยุคสมัย แตการเลาเรื่องที่มีความซับซอนทําใหคนดูติดตามไปตลอด ระดับความนาสนใจที่ถูกเลือก

มากที่สุด คือ ระดับความนาสนใจมาก เปนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 42  อันดับที่ 2 คือ ความ

นาสนใจมากที่สุด เปนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26  อันดับที่ 3 คือ นาสนใจปานกลาง เปน

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 24  อันดับที่ 4 คือ นาสนใจเล็กนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ  8  

และอันดับสุดทาย ระดับความนาสนใจที่ถูกเลือกนอยที่สุด คือ ไมนาสนใจ จํานวน 2 คน คิดเปน  

รอยละ 2 
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ภาพที่ 4-8 แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละเกี่ยวกับระดับความสนใจ เกี่ยวกับ การนําเสนอเรื่องราวของ

มิวสิควิดีโอโดยใชโครงเรื่องที่การนําเสนอตัวละครในมิติความเปนจริงของมนุษย  

จากภาพที่ 4-8 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความสนใจ เกี่ยวกับการนําเสนอเรื่องราวของมิว

สิควิดีโอโดยใชโครงเรื่องที่นําเสนอตัวละครในมิติความเปนจริงของมนุษยที่มีทั้งดานบวกและและดาน

ลบ ที่ไมมีใครดีสุดหรือรายสุด มาถายทอดเปนเรื่องราว ที่มากที่สุด คือ ระดับความนาสนใจมาก เปน

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46 อันดับที่ 2 คือ ความนาสนใจมากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอย

ละ 28  อันดับที่ 3 คือ นาสนใจปานกลาง เปนจํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 22 อันดับที่ 4 คือ 

นาสนใจเล็กนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2  และที่นอยที่สุดคือ ไมมีความนาสนใจ จํานวน  2 

คน คิดเปนรอยละ 2     
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ภาพที่ 4-9 แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละเกี่ยวกับระกับความสนใจของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับ วิธีการ

นําเสนอ มีความรวมสมัย แตมีกลิ่นอายยอนยุค (Vintage) ที่ยังคงนิยมในปจจุบัน  

จากแผนภูมิที่ 4-9 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความสนใจ เกี่ยวกับ อารมณโทนแสงภาพ 

(Mood&Tone) การออกแบบการแตงกาย ฉาก แตงหนา ที่มีกลิ่นอายยอนยุค (Vintage)  ที่มากที่สุด 

คือ ระดับความนาสนใจมาก เปนจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 45  อันดับที่ 2 คือ ความนาสนใจ

มากที่สุด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 29  อันดับที่ 3 คือ นาสนใจปานกลาง เปนจํานวน  28 คน 

คิดเปนรอยละ 23 อันดับที่ 4 คือ ไมมีความนาสนใจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2  และที่นอยที่สุด

คือนาสนใจเล็กนอย จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 1     
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ภาพที่ 4-10 แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละเกี่ยวกับระดับความสนใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการใช

เทคนิคการภาพและการตัดตอเพื่อใชการเลาเรื่องยอนอดีตที่นาสนใจข้ีน  

จากภาพที่ 4-10 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความสนใจเกี่ยวกับ การใชเทคนิคการตัดตอ

เพื่อใชยอนอดีตที่นาสนใจข้ีน และการเลาเรื่องที่เลนกับความรูสึกคนดู มาใชใหสอดคลองกับการ

นําเสนอเรื่องราวใหเกิดความทันสมัยและนาสนใจข้ึน  ระดับความสนใจที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุด 

คือ ระดับความนาสนใจมาก เปนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 41  อันดับที่ 2 คือ ความนาสนใจ

มากที่สุด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 35  อันดับที่ 3 คือ นาสนใจปานกลาง เปนจํานวน  26 คน 

คิดเปนรอยละ 21 อันดับที่ 4 คือ นาสนใจเล็กนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2  และที่นอยที่สุด

คือ ไมมีความนาสนใจ จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 1     
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ภาพที่ 4-11 แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละเกี่ยวกับระดับความสนใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการให

ขอมูลสั้น ๆ เกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับบทเพลง เน่ืองจากเปนบทเพลงที่มีประวัติขอมูลที่นาสนใจมานําเสนอ

ในชวงตอนจบตอนทายของเพลง (End Credit) 

แผนภูมทิี่ 4-11 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความสนใจเกี่ยวกับการใหขอมูลสั้น ๆ เกร็ดเล็กๆ 

เกี่ยวกับบทเพลง หรือเวอรชันที่ผานมาทั้ง 6 รุนนักรอง เน่ืองจากเปนบทเพลงที่มีประวัติขอมูลที่

นาสนใจ มานําเสนอในชวงตอนจบตอนทายของเพลง (End Credit) ข้ึน  ระดับความสนใจที่กลุม

ตัวอยางเลือกมากที่สุด คือ ระดับความนาสนใจมาก เปนจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 47  อันดับที่ 

2 คือ นาสนใจปานกลาง  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26  อันดับที่ 3 คือ นาสนใจมากที่สุดเปน

จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 16อันดับที่ 4 คือ นาสนใจเล็กนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8  

และที่นอยที่สุดคือ ไมมีความนาสนใจ จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 2  
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ตารางที่ 4-7 แสดงคารอยละความคาดหวังของกลุมตัวอยางกับการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง) 

ความคาดหวังของกลุมตัวอยางจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง จํานวน    รอยละ 

1. เลือกบทเพลงลูกกรุงท่ีมีความไพเราะเน้ือหาเขากับยุคสมัย 96 20 

2. เน้ือเรื่อง มีความ นาสนใจ นาติดตาม และสอดคลองกบัเพลง  74 15 

3. เทคนิคการเลาเรื่องที่มีความแปลกใหม และดึงดูดคนดูใหติดตามไป

จนจบ 

80 17 

4. องคประกอบภาพ แสง สี ทีส่วยงามสอดคลองกับเพลง 77 16 

5. นักแสดงทีส่ามารถถายทอดอารมณไดดี 66 14 

6. เทคนิคภาพและการตัดตอที่มีความนาสนใจ 70 15 

7. ไดความรูและขอมลูเพลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงลกูกรงุที่ใชผลิตมิว

สิควิดีโอมากข้ึน 

18 3 

      รวม 481 100 
 

จากตารางที่ 4-7 พบวาความคาดหวังหรือสิ่งที่ตองการเห็นในการรับชมมิวสิควิดีโอมากที่สุด 

คือ  เลือกบทเพลงลูกกรุงที่มีความไพเราะเน้ือหาเขากับยุคสมัย เปนจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

20 อันดับที่  2 คือ  เทคนิคการเลาเรื่องที่มีความแปลกใหมและดึงดูดคนดูใหติดตามไปจนจบ  เปน

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 17  อันดับ 3  คือ องคประกอบภาพ แสง สี ที่สวยงามสอดคลองกับ

เพลง  เปนจํานวน 77  คน คิดเปนรอยละ 16  อันดับที่ 4 คือ   เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ นาติดตาม 

และสอดคลองกับเพลง  เปนจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 15  อันดับที่ 5 คือ  เทคนิคภาพและการ

ตัดตอที่มีความนาสนใจ เปนจํานวน 70 คน เปนรอยละ 15 อันดับที่ 6 คือ  นักแสดงที่สามารถ

ถายทอดอารมณไดดี เปนจํานวน 66 คน คิดเปน รอยละ 14  และที่นอยที่สุด คือ ไดความรูและ

ขอมูลเพลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเพลงลูกกรุงที่ใชผลิตมิวสิควิดีโอมากข้ึน เปนจํานวน 18 คน คิดเปน

รอยละ 3   
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยาง  

ดานเน้ือหา  

- เน้ือเรื่องอาจจะเปนเน้ือเรื่องที่ธรรมดา เลาเรื่องงายๆสอดคลองกับเพลงแตทรงเสนห 

และการทําใหคนดูเกิดอารมณรวมไปกับเน้ือเรื่องและเพลง 

- ควรมีสัญญะในเรื่องเพื่อใหคนดูไดตีความรวมไปดวยเพื่อไมใหเรื่องธรรมดาไป 

- ความคิดที่จะใชเพลงลูกกรุงมาทําเปนมิวสิควิดีโอ ที่เขาถึงคนรุนใหมไดเปนความคิดที่

ดีมาก (ขอช่ืนชมคะ เพราะ MV สมัยน้ันชวงแรกๆเคาจะเนนถายแตผูหญิงสวยๆยังไมไดทําเปน

เรื่องราว หรือแสดงอารมณของเพลงเทาไหร มีเปนชวงหลังๆ ที่จะสรางเปนเรื่องราว) 

ดานเทคนิคการนําเสนอ 

- การเลาเรื่องตองนาสนใจ เลนกับอารมณคนดู 

- เทคนิคภาพพิเศษที่เคลาคลอไปกับเรื่องไมอยากเห็นแคภาพสวยอยางเดียว หรือ

ดําเนินเรือ่งคลอยไปกบัเน้ือเพลงอยางเดียว 

- มีการใชเทคนิควิธีการการถายภาพ เลาเรื่องราว ที่ทันสมัย นาดู ดึงดูดความสนใจ 

ซึ่งอาจจะแฝงเน้ือหาที่มสีาระสามารถนําไปปรับใชเปนขอคิดในการใชชีวิตได 

ดานองคประกอบศิลป 

- อยากใหเครื่องแตงกาย แฟช่ัน ฉากที่มีกลิ่นอายยอนยุค 50s 60s  

- เครื่องแตงกายหรือฉาก อาจจะไมจําเปนตองยอนยุค อาจจะเปนแนวทันสมัยหรือล้ํา

สมัยไปเลย หากตองการทําใหรวมสมัยนาจะผสมผสานความเปนปจจุบันเขาไปดวยจะทําให ดู

นาสนใจและไมนาเบื่อ 

สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมมิวสิควิดีโอท่ัวไปและความ

ตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีมีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทย

สากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับคนรุนใหม 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห พฤติกรรมรับชมมิวสิควิดีโอทั่วไป และความตองการในดาน

รูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะสําหรับคนรุนใหม 

จํานวนทั้งสิ้น 123 คน  อายุ 18-25 ป สามารถสรุปไดวามีจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย คิดเปนรอยละ 67  มีผูที่กําลังศึกอยูมากกวาผูที่ทํางานแลว ถึงรอยละ 87  ในดานพฤติกรรม

การเปดรับมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีการเปดรับชมผาน สื่อออนไลน เชน การรับชมผานเว็บไซตตางๆ 

(Youtube, Facebook) มากที่สุด  โดยสนใจรับชมมิวสิควิดีโอในรูปแบบที่เนนทั้งดานเรื่องราว

ประกอบและเทคนิคภาพคูกัน  ประเภทแนวเพลงที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบรับฟงมากที่สุด คือเพลงรักที่

มีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเศรา  อกหัก รักไมสมหวัง การจากไปของคนรัก   
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ในดานประสบการณการรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) พบวากลุมตัวอยางที่เคยรับ

ฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง)  น้ันมีจํานวนมากถึงรอยละ 97 โดยสวนใหญมีโอกาสไดรับฟง รับ

ฟงจาก เพราะมีการนําเพลงลูกกรุงมาขับรองในคอนเสิรตของศิลปนสมัยใหม อีกทั้งศิลปนสมัยใหม

นํามาเรียบเรียง ในแบบฉบับตัวเอง และ รายการประกวดรองเพลงตางๆ (เชน  รายการ  The Voice, 

The Star,  Academy Fantasia, KPN Award เปนตน) และการนําเพลงลูกกรุงมาใชในประกอบ

ละครโทรทัศนและภาพยนตร  โดยบทเพลงที่เปนที่นิยม ช่ืนชอบ และไดยินบอยครั้งมากที่สุด ไดแก

เพลง เพลง เสนหา  เพลง พรหมลิขิต  เพลง จําเลยรัก เพลง อาลัยรัก ตามลําดับ โดยสวนใหญมี

ความคิดเห็นตอเพลงลูกกรุงวา มีความไพเราะ ภาษาคํารองสละสลวย แตกตางจากบทเพลงไทยสากล

ในปจจุบัน  และกลุมตัวอยางสวนใหญยังแสดงความคิดเห็นกับบทเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ที่นํา

กลับมาทําใหม การเรียบเรียงเสียงประสานใหม โดยนักรองรุนใหมๆ เพื่อใหเขากับยุคสมัยใหมวา มี

ความเหมาะสม เพราะทําใหเพลงมีความไพเราะข้ึน และทําใหบทเพลงยังคงเปนที่นิยม หลายยุค

หลายสมัย  

 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับ

คนรุนใหม  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความสนใจมากกับการนํานําเพลง อาลัยรัก เพลง 

ตนฉบับของ คุณชรินทร นันทนาคร มาเรียบเรียงใหมและมีทํานองที่ทันสมัยและกระชับข้ึน ใน

เวอรชัน คุณมาชา วัฒนพานิช มาใชผลิตเปนมิวสิควิดีโอและเลาเรื่องในมุมมองหญิง และใหระดับ

ความสนใจมาก กับทุกๆแนวคิดในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับคน

รุนใหม  ไมวาจะเปนดานเน้ือหาการนําเสนอเรื่องราวความรักสามเศรา การนําเสนอตัวละครในมิติ

ความเปนจริงของมนุษยที่มีทั้งดานบวกและและดานลบ ที่ไมมีใครดีสุดหรือรายสุดมาถายทอดเปน

เรื่องราว  เทคนิคภาพที่สอดคลองกับการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความนาสนใจ   การออกแบบการแตง

กาย ฉาก แตงหนา ที่มีกลิ่นอายยอนยุค (Vintage) และ การใหขอมูลสั้นๆ เกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับบท

เพลง เน่ืองจากเปนบทเพลงที่มีประวัติขอมูลที่นาสนใจ มานําเสนอในชวงตอนจบตอนทายของเพลง 

(End Credit) และ 3 อันดับ ความคาดหวังสวนใหญของกลุมตัวอยางที่มีตอการผลิตมิวสิควิดีโอเพลง

ลูกกรุงช้ินน้ี คือ อันดับ 1 การ เลือกใชบทเพลงลูกกรุงที่มีเน้ือหาเขากับยุคสมัย อันดับ 2 เทคนิคการ

เลาเรื่องที่มีความแปลกใหมและดึงดูดคนดูใหติดตามไปจนจบ อันดับ 3 องคประกอบภาพ แสง สี ที่

สวยงามสอดคลองกับเพลง 

จากผลสรุปขางตนผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบโครงสรางเน้ือหาและรูปแบบการ

นําเสนอทั้งหมด ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับชมมิวสิควิดีโอและความตองการของกลุม

ตัวอยาง ในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่มีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ใหมาก

ที่สุด 
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การเชื่อมโยงผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถาม เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงราง   

มิวสิควิดีโอ (Proposal) เน้ือเรื่องมิวสิควิดีโอ (Story Board) และการผลิตมิวสิควิดีโอ 

(Production) 

การประยุกตใชในการจัดทําโครงรางมิวสิควิดีโอ (Proposal) ใชผลการสํารวจปรับรูปแบบ

การนําเสนอมิวสิควิดีโอ ในดานของรูปแบบมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุด  คือ มิวสิควิดีโอ

ที่เนนการเลาเรื่องและเทคนิคภาพคูกัน  การกําหนดชองทางการเผยแพรผานทางเ ว็บไซต 

Youtube.com ความนิยมของกลุมตัวอยางมีความสอดคลองกับโครงรางมิวสิควิดีโอ  การนําเพลงลูก

กรุงที่มีการเรียบเรียงใหมมาใชในการผลิตมิวสิควิดีโอน้ันสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย ที่มีความคิดเห็นวาเหมาะสม ดานรูปแบบวิธีการนําเสนอที่มีการใชเทคนิคภาพในการ

ยอนอดีตใหมีความนาสนใจ การนําเสนอในรูปแบบที่มีความรวมสมัย เปนปจจุบัน จะไดสื่อวาเพลงลูก

กรุงก็ยังคงมีความหมายที่เขากับยุคสมัย แตมีกลิ่นอายแฟช่ันยอนยุคที่ยังคงเปนที่นิยมอยูทุกวันน้ี     

ก็เปนที่นาสนใจมากกับกลุมตัวอยาง ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการของผูผลิต  

การประยุกตใชในการจัดทํา เน้ือเรื่องมิวสิควิดีโอ การเลือกใชเพลงประเภทที่มีเน้ือหา  

เกี่ยวกับความไมสมหวังในความรัก รักสามเศรา เปนที่นิยมและสนใจมากของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีความ

สอดคลองกันกับแนวทางของผูศึกษา  ดานการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักสามเศรา การจากไป

ของคนรัก และการนําเสนอมิติตัวละครที่มีความเปนมนุษยไมมีใครดีไมมีใครราย น้ันสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมตัวอยาง เพราะมีระดับความนาสนใจมาก จากดานขอเสนอแนะดานเน้ือหา  

เทคนิคการเลาเรื่องใหมีความนาสนใจ ไมซับซอนมากนัก เนนการสื่ออารมณและความสอดคลองกับ

เน้ือหาของเพลง เพิ่มใสสัญญะลงไปในเน้ือเรื่องเพื่อใหคนดูตีความ และปรับเน้ือเรื่องใหคนดูรูสึกมี

อารมณรวมไปดวย  

ดานการผลิตมิวสิควิดีโอผูศึกษาไดศึกษาการเลือกใชเทคนิคภาพที่มีความสอดคลองกับ

เน้ือหาของเพลง  เนนองคประกอบทางศิลปะ การวางองคประกอบภาพ  องคประกอบแสง สี ฉาก 

เสื้อผา ใหมีความลงตัว สวยงาม และสงเสริมเน้ือเรื่องมิวสิควิดีโอสื่ออารมณไดและเทคนิคการตัดตอที่

เลาเรื่องไดงาย 
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3. การนําเสนอชิ้นงานมิวสิควิดีโอ เพลงอาลัยรัก  

3.1 การจัดทําโครงรางการผลิตมิวสิควิดีโอ  

ท่ีมาและความสาํคัญ 

บทเพลงลูกกรุงเปนบทเพลงที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนานควรคาแกการ

อนุรักษและบทเพลงลูกกรุงน้ันยังไมมีการนํามาผลิตมิวสิควิดีโอที่มีการเลาเรื่องราวประกอบเพลง เพือ่

สงเสริมบทเพลงใหมีความนาสนใจย่ิงข้ึน ผูผลิตจึงมีความตองการที่จะผลิตมิวสิควิดีโอที่มีการเลา

เรื่องราวประกอบเพลง โดยใชบทเพลงที่มีการนํามาเรียบเรียงใหมที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรักที่ยังคง

เปนที่นิยมของคนทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งการใชเทคนิคภาพใหนาสนใจย่ิงข้ึน เพื่อใหเปนที่สนใจแกกลุม

คนรุนใหมสนใจในบทเพลงลูกกรุงมากข้ึน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนการอนุรักษบทเพลงลูกกรงุซึ่งเปนมรดกทางวันธรรมไทย 

2. เพื่อใหคนรุนใหมไดรูจักและสนใจเพลงลูกกรงุมากข้ึน 

3. เพื่อใหความบันเทิง 

เพลงท่ีใชในการผลิตมิวสิควิดีโอ  

ช่ือเพลง อาลัยรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 ภาพแผนเสียงเพลงอาลัยรกั 
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ขอมูลเพลงอาลัยรัก 

ศิลปน ชรินทร นันทนาคร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 แสดงภาพคุณชรินทร นันทนาคร 

 

เวอรชั่นท่ีใชในมิวสิควิดีโอ มาชา วัฒนพานิช 

คํารอง ชาล ีอินทรวิจิตร 

ทํานอง สมาน กาญจนะผลิน  

เน้ือเพลง 

Intro 

ฉัน รักเธอ รักเธอ ดวยความ ไหวหว่ัน 

วาสักวัน ฉันคง ถูกทอดทิง้ 

มินานเทาไหร แลวเธอก็ไป จากฉันจริง 

เธอทอดทิง้ ใหอาลัย อยูกับความรัก  Solo 

แม มีปก โผบิน ไดเหมอืนนก 

อก จะตองธนู เจ็บปวดนัก 

ฉันจะบิน มาตาย ตรงหนาตัก 

ใหยอดรัก เช็ดเลือด และนํ้าตา  Solo 

แม มีปก โผบิน ไดเหมอืนนก 

อก จะตองธนู เจ็บปวดนัก 

ฉันจะบิน มาตาย ตรงหนาตัก 

ใหยอดรัก เช็ดเลือด และนํ้าตา 
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ความยาวเพลง : 3.35 นาที 

ความยาวมิวสิควิดีโอโดยประมาณ  7 นาที 

ชองทางการนําเสนอ เว็บไซตเผยแพรวีดีโอ www.youtube.com 

โครงสรางมิวสิควิดีโอ  

 

 

 

 

 

 

แนวคิดของมิวสิควิดีโอ  (Concept) 

เพราะความรักทําใหใครบางคนยอมยึดติดอยูกบัอดีตทีเ่จบ็ปวด 

ธีม (Theme)  

นําเสนอเรื่องราวของผูหญิงที่ไมมีปลอยวาง ยึดติดอยูกับความผิดหวังในอดีต ตองยอม

ทนเจ็บปวดใจ และทําทุกทางเพื่อแคการไดใชชิวิตอยูกับคนที่ตนรัก และการนําเสนอตัวละครที่มีมิติ

ของความเปนมนุษยที่ไมมีใครถูกหรือผิดทั้งหมด 

สัญญะ (Symbolic) 

แอปเปล ผลไมแหงความรัก ตามความเช่ือของชาวกรีก  ในเรื่องนําเสนอวาเปนผลไมที่

ผูชายน้ันชอบกินแอปเปล ซึ่งเปรียบเปนตัวแทนบุคลิก นิสัยใจคอ ของตัวละครผูหญิง 2 คน  

แอปเปลสีแดง แทนผูหญิงคนแรก ภายนอกสีดูรอนแรงแข็งแกรง แตขางในหวาน  

แอปเปลสีเขียว แทน ผูหญิงคนที่ สอง  แทนเปนสีภายนอกดูสดช่ืน ออนโยน แตภาพ

ในมีความรายลึก  ซอนเปรี้ยว  อีกทั้งยังเช่ือมโยงสีของเปลือกแอปเปลใหเขากับสีของเสื้อผาตัวละคร 

คือสีแดง และสีเขียว  

เน่ือเรื่องยอ (Plot)  

เรื่องราวของผูหญิงชุดแดงที่ชิวิตสมบูรณแบบทุกๆอยาง แตกลับตองเสียใจและผิดหวัง

เพราะเรื่องของความรัก  เพราะโดนผูชายที่ตนรักทิ้งไปมีผูหญิงอีกคน หลังจากเหตุการณวันน้ันเธอมี

อาการซึมเศราคิดถึงคนที่รักตลอดเวลา จนวันหน่ึงเธอตัดสินใจฆาตัวตาย ดวยการใชมีดปาดคอตัวเอง 

ในที่ที่มีความทรงจําที่ดีกับผูชายที่ตนรัก พรอมกับตะกราแอปเปลสีแดง ซึ่งเปนผลไมแหงความรักและ

ความทรงจําของเธอกับผูชายที่เธอรัก ในการตัดสินใจฆาตัวตายน้ัน เพราะเธอคิดวาการที่ตนตายไป

เน้ือหาเรื่องราวมิวสิควิดีโอ(Story Content) 

ความยาว  4.30 นาที 

 ชวงจบ (End Credit) สัมภาษณศิลปน

ตนฉบับ นําเสนอขอมลูเพลง 

 รวม EndCredit 

ความยาว 2.30 นาท ี
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น้ัน ทําใหตนไดอยูกับคนที่ตนรักตลอดไป ทุกที่ทุกเวลา ในที่สุดเมื่อเธอตายไปเธอจึงไปหาและอยากใช

ชีวิตกับคนที่ตนรักเหมือนเดิม  โดยผูชายและผูหญิงชุดเขียวไมรูเลยวาตัวเธอน้ันเปนผี คิดแควาเธอ

อยากจะกลับมาขอคืนดี  เวลาผานไปไมนานความจริงน้ันเปดเผย โดยที่ผูหญิงชุดเขียวที่เปนคนรัก

ใหมของผูชาย รูสึกทนไมไหวที่เธอเขามาวุนวายกับผูชายของตน จนเกิดความโกรธเคือง จึงหยิบ

แอปเปลแดงซึ่งอยูในเปนตะกราที่ผูหญิงชุดแดงไดถือมาขวางทิ้ง และเผยทาสแทที่เปนคนรุนแรง

เพราะความหึงหวงออกมา  ซึ่งเปนตะกราแอปเปลเดียวกันกับที่ถือไวกอนจะฆาตัวตาย แตในขณะที่

ขวางแอปเปล แอปเปลในมือน้ันกลับกลายเปนแอปเปลเนา มีหนอนข้ึนคามือของตน และผูชายก็เห็น

เงาตัวเองเพียงคนเดียวในกระจก ทําใหรูผูหญิงชุดแดงคนน้ันไมใชคน เปนเพียงวิญญาณที่ยังคงรักและ

กลับมาหาตน เวลาผานไปเมื่อผูชายและผูหญิงชุดเขียว(คนรักใหม) ทั้งสองเขาใจและรับรูเรื่องราวทุก

อยางอยางจึงตัดสินใจไวอาลัยและขออโหสิกรรมที่หนาหลุมศพของผูหญิงชุดแดงที่จากตนไปแลว 

เพื่อใหเธอไปสูสุขติ  แตดวยความรักและการไมยอมปลอยวางอดีตของผูหญิงที่โดนทอดทิ้ง วิญญาณ

ของเธอก็ยังคงวนเวียนอยูกับผูชายที่ตนรักอยูเรื่อยไป 

ตัวละคร (Character) 

1. ผูหญิงชุดแดง (ตัวเอก)  

บุคลิก เปนคนที่ดูภายนอก มีมั่นมั่นใจในตัวเอง ตัดสินใจเด็ดขาด ลึกๆเปนคน

อบอุน  โกรธ หึงหวงงาย  

สัญญะตัวละคร เปรียบกับแอปเปลสีแดง ภายนอกสีดูรอนแรงแข็งแกรง แตขางใน

หวานออนโยน เสื้อผา สีแดง 

ขอมูลนักแสดง ช่ือ พัชรภร  สโมสร อายุ 20 ป  สวนสงู 168 ซ.ม. นํ้าหนัก 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 แสดงภาพตัวละครผูหญิงชุดแดง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ผูชาย   

บุคลิก มีเสนห เอาใจใสผูอื่น จิตใจออนไหวงาย เปนคนไมหนักแนน  

ขอมูลนักแสดง ช่ือ นายชานุพงษ พรหมสโรนัน  อายุ 20  ป  สวนสูง 176  ซ.ม. 

นํ้าหนัก 65 กิโลกรัม   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 แสดงภาพตัวละครผูชาย 

3. ผูหญิงชุดเขียว 

บุคลิก พูดนอย เรียบรอย ออนหวาน เปนคนหัวออน เช่ือคนงาย ไมมีความยับย้ัง    

ช่ังใจ  ภายในใจลึกๆมีความรายลึกซอนอยู 

สัญญะตัวละคร เปรียบกับ แอปเปลสีเขียว แทนเปน สีภายนอกดูสดช่ืน ออนโยน 

แตภาพในมีความรายลึก  ซอนเปรี้ยว  เสื้อผาสีเขียว 

ขอมูลนักแสดง นางสาวณัชชา  พูนสวัสด์ิ  อายุ 20 ป สวนสูง 165 ซ.ม.    

นํ้าหนัก  48 กิโลกรัม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-16 แสดงภาพตัวละครผูหญิงชุดเขียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบการนําเสนอ 

สวนที่ 1 อารม  ณและโทนสี (Mood & Tone) ของมิวสิควิดีโอเนนโทนแสงที่ให

ความรูสึกเศราหดหูหมองหมน แตก็จะมีการใชสีและแสงตามอารมณของแตละเหตุการณในเรื่องราว 

เชน ชวงที่มีความสุข โทนสีก็จะมีความสวางสดใสหรือฉากที่อบอุนเนนโทนแสงที่ใหความรูสึกอบอุน 

สวนที่ 2 ดานฉากและอุปกรณประกอบ เนนฉากที่มีความเปนวินเทจ ยอนยุคแตยังคง

กลิ่นอายความทันสมัยเขามาผสม 

สวนที่ 3 เสื้อผา เนนโทนสีสด และตามบุคลิกของตัวแสดงโดยเนนเปนแฟช่ันยอนยุคที่

ยังคงความรวมสมัย 

สวนที่ 4 เทคนิคที่ใช ใชเทคนิคตัดตอแบบใชความตอเน่ืองของการเคลื่อนไหวของวัตถุ

และการยอนกลับภาพในการเลาเรื่องยอนอดีตและเทคนิคภพชา (Slow motion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



97 

ตารางที ่4-8  แสดงภาพเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ เพลง อาลัยรัก (Story Board ภาพจรงิ) 

ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ LS 

ตัวละครสามคนเดินออกจากสุสาน 

 

ขนาดภาพ CU 

หนาผูหญิงชุดแดงเงยข้ึนมามองกระจก ดวยส ี

หนาที่เขมแข็งแตนัยนตายังคงเศรา 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดแดงหิ้วตะกราแอปเปลแดง 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดแดงหิ้วตะกราแอปเปลแลวเดินออกไป 

 

ตัดภาพ 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดเขียวและผูชายน่ังปอนแอปเปล 

เขียวกัน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดแดงเดินหิ้วตะกราแอปเปลเขามา 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดแดงวางแอปเปลเทียบกบัแอปเปลเขียว 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดเขียวมองตามสหีนาเศรา 

 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดเขียวมองตาม ผูหญิงชุดแดงกอดผูชาย 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดเขียวมองแอปเปล 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดเขียวผลักแอปเปลใสผูหญงิชุดแดง 

 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดเขียวผลักแอปเปลใสผูหญงิชุดแดง 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ตัดภาพกลับมา ผูหญงิชุดเขียวแคคิดไปเอง แต

ความเครียดแคนกลบักายเปนทําใหมีดบาดมอื 

 

ขนาดภาพ CU 

มีดบาดมือผูหญิงเสื้อเขียว 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูชายตกใจว่ิงออกไปหยิบยาและผาพันแผล 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูชายว่ิงออกมาหยิบยาทาแผลและกําลังเอาทํา

แผลใหผูหญิงชุดเขียว 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดแดงเดินมาและตองการรื้นพื้นความ 

ทรงจําของพระเอกเมื่อครัง้ทีร่ักกัน 

ภาพตัดไประหวางหมุน 

 

ขนาดภาพ CU 

ภาพในอตีดบนเตียงของผูหญิงชุดแดง กบัผูชาย 

 

 

 

ตัดมาปจจุบันผูฆญิงชุดแดงกบัผูชาย เลาโลมกัน

เรื่อยๆ ตัดสลบัภาพในอดีต 

 

 

ตัดสลบัภาพในอดีต ตอนทีผู่ชายยังใชชีวิตอยูกับ

ผูหญิงชุดแดง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

ภาพ รายละเอียด 

 

ตัดสลบัภาพในอดีต ตอนทีผู่ชายยังใชชีวิตอยูกับ

ผูหญิงชุดแดง 

 

ขนาดภาพ 2 shot 

ภาพในปจจบุัน 

ผูชายรูสกึตัวหลงัจากที่เคลิ้มไป 

 

ขนาดภาพ CU 

ภาพในปจจบุัน 

ผูชายผลกัผูหญงิชุดแดงออกไปเพราะไมอยากรื้อ 

ฟนความหลงัแลว 

ตัดไป 

 

 

ขนาดภาพ LS 

ภาพตอนที่โนผลักในอดีตกอนผูหญิงชุดแดงโดน

ทิ้ง 

 

 

ขนาดภาพ CU 

ภาพยอนอดีตชวงที่ผูหญิงชุดแดง สงสัยวา 

ใครอยูในหองนอนของตัวเอง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูชายกับผูหญิงชุดเขียวมีอะไรกันลบัๆ ใน 

หองของผูหญงิชุดแดง 

 

ขนาดภาพ MS 

หญิงชุดแดงเปดประตูมาเจอ 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดแดงดึงตัวชุดเขียวออกมาจะทําราย 

เพราะโกรธมาก 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูชายผลกัผูหญงิชุดแดงออก และว่ิงออกกัน 

ไป 

 

ขนาดภาพ CU 

ภาพถายคูในหองนอนชุดแดง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 

ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ CU 

ชุดแดงรองไห เสียใจหนัก 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดแดงคิดถึงเรื่องราวในอดีต 

 

ขนาดภาพ MS 

ภาพปจจบุัน ผูชายว่ิงออกไปจําไปทําแผล 

 

ขนาดภาพ 2 SHOT 

ผูชายกําลังทําแผลใหผูหญิงชุดเขียว 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดแดงเขามามาโอบกอด 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดเขียวทนไมไหว ลุกออกไป 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูหญิงชุดเขียวควาแอปเปลแดง 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูชายพยายามแยกตัวออกจากผูหญงิชุดแดง 

 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดเขียวกําลงัจะขวางแอปเปลแดง 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดเขียวจะขวางแอปเปลแดงแตแอปเปล

กลายเปนแอปเปลเนาเละ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูชายไมเห็นเงาผูหญิงชุดแดงในกระจก 

 

ขนาดภาพ CU 

หนาผูหญิงชุดแดงยอนความหลงัเรื่องราวทั้งหมด 

 

ขนาดภาพ CU 

ตัดภาพกลับไปในวันทีผู่หญิงชุดแดงฆาตัวตายมือ

หยิบแอปเปล 

 

ขนาดภาพ LS 

หญิงชุดแดงเดินหิ้วแอปเปลออกมาระเบียง 

 

ขนาดภาพ LS 

ภาพในอดีตเมื่อตอนผูชายยังรักกับผูหญิงชุด 

แดง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ CU 

ผูชายหยิบสรอยมาจากแอปเปลใสใหผูหญงิ 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูหญิงชุดแดงหยิบมีดข้ึนมาจะปาดคอ 

 

 

ตัดภาพไป 

 

 

ขนาดภาพ CU 

คิดถึงภาพในอดีตตอนที่ผูชายไซรคอผูหญิงชุด

แดง 

 

ขนาดภาพ CU 

ภาพในอดีตตอนที่ผูชายไซรผูหญิงชุดเขียว 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ CU 

มีดติดเลือดตก 

 

ขนาดภาพ CU 

ตระกราแอปเปลตก 

 

ขนาดภาพ CU 

หญิงชุดแดงตายจมกองเลือด 

 

ตัดไป 

 

ขนาดภาพ ECU 

แอปเปลเนามีหนอนข้ึนเต็มมอืผูหญงิชุดเขียว 

 

 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดเขียวทิ้งแอปเปลลงพื้นดวยความ

ขยะแขยง 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 ขนาดภาพ MS 

ผูชายเขาใจเรื่องราว วาผูหญงิชุดแดงน้ันไมได

เปนคนเปนเพียงวิญญาณทีก่ลบัมาหาตนเพราะ

รักตนมากเปน ผูชายเสียใจกับเรือ่งราวทีเ่กิดข้ึน

และตนก็เปนฝายผิด เดินเขาไปกอดผูหญงิชุด

แดง 

 
 

 

 

ขนาดภาพ CU   

หนาผูชายเสียใจและเห็นใจ 

 

 

ขนาดภาพ CU 

หนาผูหญิงชุดแดง รองไหดวยความปติทีผู่ชาย

เขามากอดตน ทั้งๆที่กอนหนาตนโดนผลักไสไล

สงตลอด 

ตัดไป 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ LS 

ไมกลางเขนหลุมศพผูหญิงชุดแดง 

 

 

ขนาดภาพ LS 

ผูชายและผูหญงิชุดเขียวมาแสดงความอาลัยแด 

ศพ 

 

 

ขนาดภาพ MS 

หนาผูชายและผูหญิงชุดเขียววางดอกไมไวอาลัย 

 

 

ขนาดภาพ MS 

จากดานหลังผูชายวางดอกไมไวอาลัย 

 

 

ขนาดภาพ MS 

ดอกไมหนาหลุมศพ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ขนาดภาพ MS  PAN RIGHT 

ผูหญิงชุดเขียวซบไหลผูชาย 

 

 

ขนาดภาพ MS 

ผูหญิงชุดแดงที่ตายไปแลวก็ซบไหลผูชายหนา 

หลุมศพของตัวเอง 

 

 

ขนาดภาพ LS 

ตัวละครสามตัวเดินออกจากสุสาน ผูหญงิชุด 

แดงถือดอกไมกลับ 

 

ตัดไป 

 

คลิปสมัภาษณศิลปนตนฉบบั 

เสียงรองสดเพลงอาลัยรัก  

จากศิลปนตนฉบับคุณชรินทร นันทนาคร 

ประกอบภาพคุณชรินทรเดินออกมาจากบานถือ

หนังสือรวบรวมผลงานเพลงลูกกรุงทั้งหมดที่ได

ขับรองไวมาสวนหนาบาน 

 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด 

 

ภาพเน้ือเพลงอาลัยรกั 

 

บทสัมภาษณขอมูลเกร็ดความรูเพลงอาลัยรัก 

เน้ือหา ประวัติความเปนมาของบทเพลงอาลัยรัก 

รางวัลที่ไดรับ  

ความสําคัญและคุณคาของเพลงลกูกรงุ 

การเผยแพรบทเพลงลูกกรุง                 

 ตัดไป 

 

กราฟฟคตัวอักษรคําคมจากศิลปนตนฉบบั

เกี่ยวกับเพลงลกูกรุง และกราฟฟคลายเซ็นของ

คุณชรินทร นันทนาคร ศิลปนนักรองตนฉบบั 

เพลงอาลัยรัก 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่  5 

การประเมินผลมิวสิควิดีโอ 

 

การประเมินผลช้ินงาน “มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับคนรุนใหม เพลง

อาลัยรัก” ผูศึกษาไดใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจ และความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในดานตาง ๆ รวมถึง

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุมเปาหมายและขอเสนอแนะตาง ๆ จากน้ันผูศึกษา

ไดนําผลการวิจัยที่ไดมาวิเคราะหขอมูล และเปรียบเทียบผลการประเมินของแตละกลุมเปาหมาย

รวมถึงขอเสนอแนะ ในดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการสรุปผลการอภิปรายผลการวิจัย และการปรับปรุง

แกไขช้ินงานตอไป 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลมิวสิควิดีโอ เพลง อาลัยรัก 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอ เพลงอาลัยรัก ของกลุมเปาหมายหลัก 

คือ กลุมนักศึกษาและวัยเริ่มตนทํางานอายุต้ังแต 18-25 ป จํานวน 15 ทาน และกลุมประชาชนทั่วไป

ที่สนใจในเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) อายุต้ังแต 26 ป ข้ึนไป จํานวน 10 ทาน โดยมีวิธีคัดเลือกผู

สัมภาษณโดยการถามคําถามเกี่ยวกับขอมูลความสนใจในเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) เชน ชอบฟง

เพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)เพลงไหนบาง  ชอบศิลปนเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ทานใดบาง เปน

ตน 

2. สรุปผลการประเมินมิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรกั  

เครื่องมือในการประเมินผลมิวสิควิดีโอ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสัมภาษณความคิดเห็นในการประเมินผลมิวสิควิดีโอ 

แบงออกเปน 5 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอในมิวสิควิดีโอ (Presentation) 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟกเคลื่อนไหว (Editing & Graphic) 

สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music video) 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแกไขช้ินงาน  (Sugguestion) 
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1. ผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอประเภทเพลงลูกกรุง เพลงอาลัยรัก  

1.1 ผลวิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึง

พอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมมิวสิควิดีโอประเภทเพลงลูกกรุง เพลง อาลัยรัก” ของกลุม

นักศึกษาและคนวัยเริ่มตนทํางานอายุต้ังแต 18-25 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากแบบสํารวจความคิดเห็น ในหัวขอ “ความพึงพอใจ

และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก” เพื่อประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตข้ึน 

ทําใหไดขอมูลดานความพึงพอใจ ความคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับจากกลุมเปาหมายหลักในชวงอายุ    

18-25 ป  ไดรับชมมิวสิควิดีโอจํานวนทั้งสิ้น 15 ทาน ดังน้ี 

1. คุณ ธีรกานต สมบูรณพร  อายุ 18 ป อาชีพ นักศึกษา 

2. คุณ ปฐมพงษ แพรสมบรูณ  อายุ 19 ป   อาชีพ นักศึกษา 

3. คุณ ภัทรภร รัตนภิรมย   อายุ 19 ป  อาชีพ นักศึกษา 

4. คุณ บุญสิตา ลิ้มประเสริฐ   อายุ 20 ป  อาชีพ นักศึกษา 

5. คุณ ณัฐวลี ขําเบ็ญจา   อายุ 20  ป   อาชีพ นักศึกษา 

6. คุณ ลักษิกา จันทรทบัทมิ  อายุ 21 ป  อาชีพ นักศึกษา 

7. คุณ วชิรวชิญ บุษบรรณ  อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 

8. คุณ พิษณุพงศ  รัตนา   อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 

9. คุณ ชลธิชา  ทองสุข    อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษา 

10. คุณ ณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ  อายุ 22 ป  อาชีพ นักศึกษา 

11. คุณ กวิน พงศนิยธรรม  อายุ 22 ป  อาชีพ นักศึกษา 

12. คุณปุญลักขษณ  ศุภธรรมรัตน  อายุ 23 ป   อาชีพ นักแสดง 

13. คุณ กีรติ ศุภวาห   อายุ 23 ป  อาชีพ พนักงานบริษัท 

14. คุณ ธัญนุช รอดเนียม   อายุ 23 ป  อาชีพ พนักงานบริษัท 

15. คุณ ลักษวรรณ เคย่ี  อายุ 24 ป อาชีพ พนักงานบริษัท 

 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาและการดําเนินเรื่องของมิวสิควิดีโอ (Content) 

ในดานความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควิดีโอน้ัน กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจในเรื่องราวของมิวสิควิดีโอที่นําเสนอ โดยสามารถเลาเรื่องราวของ    

มิวสิควิดีโออยางคราวๆออกมาไดถูกตองและมีความพึงพอใจตอเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ โดยใหเหตุผลวา  

เน้ือหาเขาไดใจงาย เน่ืองจากเปนเรื่องราวความรักเปนสิ่งใกลตัวเห็นไดจากในชีวิตจริงและตามสื่อ

บันเทิง การตีความออกมาจากเน้ือเพลงไดแปลก แตก็สอดคลองกับเน้ือเพลงในอีกมุมมองหน่ึงเลาใน

มุมมองความรูสึกของคนที่มีบุคลิกดูเปนตัวราย ที่แมจะตองผิดหวังในเรื่องความรัก แตก็ยังมั่นคงกับ
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ความรักและยึดติดอยูกับอดีต และอยากที่จะใชชิวิตรวมกับคนที่รักถึงแมจะตองเจ็บปวดใจซักเทาไหร

ก็ตาม  

ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นดานการดําเนินเรื่อง กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความพึงพอใจกับการดําเนินเรื่อง โดยใหเหตุผลวา การดําเนินเรื่องมีความดึงดูด ไมดําเนินเรื่อง

ตามลําดับเหตุการณกอนหลัง ถึงแมการดําเนินเรื่องราวแบบยอนจากผลไปสูเหตุสลับฉากไปมา แต

การนําเสนอเรื่องราวก็ยังชัดเจนทําใหไมสับสน  เกิดอารมณรวมไปดวย  อีกทั้งมีการหลอกลอคนดู

ดวยบุคลิกภายนอกของตัวละครที่ดูรายแตกลับเปนฝายที่นาสงสาร  จุดจบมีความนาสนใจเปนสิ่งที่

คาดไมถึง ทําใหรูสึกรวมไปดวยและจนมีความรูสึกอยากติดตามไปจนจบ ระหวางดูทําใหคิด

จินตนาการไปไดหลายทิศทาง มีคาดเดายาก เกิดสิ่งที่คาดไมถึงในเรื่องราว แตถาคนดูพลาดไปซัก

ชวงหน่ึงก็อาจจะทําใหดูแลวสับสนได แตในชวงที่เรื่องคลี่คลายก็ทําใหเขาใจเรื่องย่ิงข้ึน แตตองต้ังใจดู

เปนอยางมากถึงจะเขาใจเรื่องราวชัดเจน 

ดานความคิดเห็นของเน้ือหามิวสิควิดีโอกับความเขากันกับยุคสมัยในปจจุบัน กลุม

ตัวอยางใหความเห็นวา เน้ือหาที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของคนน้ันสามารถสื่อสารไดกับทุกยุคสมัย 

โดยเฉพาะเรื่องราวความรักสามเศราที่ยังอยูมีอยูในปจจุบัน แตสําหรับเรื่องราวของวิญญาณหรือผี 

อาจจะเปนเรื่องไกลตัวไปจากคนในสังคมปจจุบัน 

ในดานความพึงพอใจตอเน้ือหาดานขอมูลความรูเพลงลูกกรุงจากศิลปนตนฉบับเพลง

ในชวงทายของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความประทับใจและพอพึงพอใจเปนอยางมาก โดยใหเหตุผล

วา เปนชวงที่ทรงคุณคา เปนการใหเกียรติศิลปนตนฉบับ ไดฟงเสียงรองสดๆจากตนฉบับ อีกทั้งยังได

ความรูและความเปนมาเกี่ยวกับบทเพลงที่มีความนาเช่ือถือ มีความแปลกไมคอยมีมิวสิควิดีโอตัวไหน

ที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเพลง ทําใหเห็นถึงคุณคาของเพลงลูกกรุง  

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอในมิวสิควิดีโอ (Presentation) 

ในดานการถายทอดอารมณเรื่องราวของนักแสดงในมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจ โดยใหเหตุผลวา การถายทอดอารมณของนักแสดงสามารถถายทอดออกมาไดเปนอยางดี  

อีกทั้งบุคลิกที่มีความเหมาะสม นักแสดงทั้งสามคนมีการรับสงอารมณกันไดดี  โดยเฉพาะตัวเอง 

ผูหญิงชุดแดง ทําใหคนดูเช่ือไดวาเปนตัวละครน้ันจริงๆ บุคลิกที่ถายทอดออกมาดูมีความรายกาจ แต

ในทางกลับกันก็ยังมีความเศราที่ทําใหคนดูสามารถสัมผัสและเกิดความสงสารได ผูหญิงชุดเขียว ก็สื่อ

อารมณน่ิงๆ แตรายลึกไดออกมาดีในระดับหน่ึง สวนผูชายยังคงมีความเกร็งและน่ิงอยูบาง แตโดยรวม

แลวถือวาถายทออารมณออกมาไดดีกันทั้งสามคน แตบางคนก็ยังสับสนกับหนานักแสดงผูหญิงที่

หนาตายังคลายกัน แยกแยะออกยาก 
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ในดานการนําเสนอตัวละครที่มีมิติความเปนมนุษย กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ และ

มีความคิดเห็นวา การนําเสนอตัวละครมีความเหมาะสม มองจากเรื่องราวแลว ในเรื่องน้ีไมมีใครที่ดี

หรือราย โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ในหน่ึงตัวละครมีหลายบุคลิก เปนมนุษยทั่วไปที่มีหลายนิสัย

ในคนเดียว เชน ผูหญิงแอปเปลเขียวที่ดูเรียบรอย แตตอนโมโหก็กาวราวจะปาแอปเปลใส ใน

ขณะเดียวกันผูหญิงแอปเปลแดงที่ดูรายกาจตอนเศราก็นาสงสาร สวนผูชายก็มีทั้งมุมออนหวานและ

แข็งกราว สลับกันไปมาครบรส ทําใหเกิดความนาเห็นใจในทุกตัวละคร 

การนําเสนอในดานการกํากับภาพหรือมุมกลองในมิวสิควิดีโอ กลุมเปาหมายมีความพงึ

พอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา องคประกอบภาพมีความสวยงาม มีความใสใจในดาน

องคประกอบภาพ มุมกลองมีความแปลกตาและไมนาเบื่อ และสามารถเลาเรื่องและสื่ออารมณไดดี 

ทั้งในสวนของมิวสิควิดีโอและชวงสมัภาษณ 

ในดานการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยให

เหตุผลวา ดานการจัดแสงมีความแปลกตา สวยงาม แตก็มีความขัดๆตาบางในชวงแรกๆในสวนของ 

โทนสี เหมาะสมกับเพลงและเรื่องราว และอารมณความรูสึกของแตละฉาก ไมวาจะเปนโทนสีที่เศรา 

โทนสีสวางมีความสุข หรือโทนสีที่ทําใหรูสึกถึงความรายริษยา  โทนสีทําใหคนดูรูสึกคลอยตาม

ย่ิงข้ึนไปอีก   

ในดานองคประกอบศิลป ฉาก อุปกรณประกอบ เสื้อผา การแตงหนาทําผม กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา มีความใสใจในสวนน้ี มีความเขากันเปนอยางดี

ในทุกๆสวน สัมผัสไดถึงกลิ่นอายยอนยุค แตก็ยังคงมีความรวมสมัย ดานเสื้อผาชอบการเลือกสีใหมี

ความเช่ือมโยงกับสิ่งของประกอบฉากอยางแอปเปล เพื่อสื่อถึงบุคลิกภายนอกของตัวละคร อยางเชน 

ชุดสีแดงกับแอปเปลแดง ที่ทําใหบุคลิกภายนอกของตัวละครดูราย แตยังมีบางฉากก็ยังไมชัดเจน

เทาไหรนัก และเสื้อสีเขียวอยากใหสีเขมชัดกวาน้ี และหนอนในแอปเปลเนาที่ทําใหรูสึกขยะแขยงได

จริงๆ   

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟกเคลื่อนไหว (Edit&Graphic) 

ในดานภาพรวมของจังหวะตัดตอภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ (Effect) ในมิวสิควิดีโอ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยใหเหตุผลวา มีจังหวะการตัดตอแปลกตาดี การตัดตอมีจังหวะ

สอดคลองเสียงเพลง ความลื่นไหลในชวงแรกๆยังขัดตา แตชวงหลังลื่นไหลดี  มีการเนนและผอน

จังหวะอารมณทําใหนาติดตามนาสนใจ แตจะมีบางภาพที่ตัดภาพเร็วไปทําใหดูไมทันและทําให

อารมณบางชวงไมสุด ซึ่งในภาพรวมดูแลวไมขัดตา ดานเทคนิคเอฟเฟคตางๆมีความเขากันไมรก

จนเกินไป มีเทคนิคการเช่ือมฉากที่นาสนใจโดยเฉพาะฉากที่ผูหญิงจับผูชายหมุนผลักผูชายติดผนังแต

ตัดมาเปนผูหญิงลมลงบนเตียงการผลักลงบนตียงอีกที่หน่ึงอีกเวลาหน่ึง ทําใหดูนาสนใจข้ึน 
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ในดานกราฟกตัวอักษรตางๆที่ใหขอมูลในมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

และช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา มีความสวยงามในแบบเรียบงาย ดูสะอาดตา ตัวอักษรดูมีความทันสมัย

แตก็ยังมีกลิ่นความเกาเขากับบทเพลง กลุมตัวอยางช่ืนชอบกราฟกลายเซ็นของศิลปนตนฉบับเปน

อยางมากเน่ืองจากดูสวยงามและลื่นไหลดี แตก็จะมีตัวอักษรบางตัวที่บางเกินไปจนบางครั้งอานไมชัด  

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music 

video) 

ดานชวงหรือฉากที่ช่ืนชอบมากที่สุดในมิวสิควิดิโอ ฉากในมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางมี

ความช่ืนชอบที่เหมือนและแตกตางกันดังน้ี  

1. ช่ืนชอบฉากยอนความหลังของผูเสื้อแดงกับผูชายนอนลงบนเตียง ที่กอนหนาน้ัน

อยูอีกที่หน่ึงเหตุผลที่ชอบ เปนการเปลี่ยนและเช่ือมฉากไดแนบเนียนดีและนาสนใจดีอีกทั้งดานภาพมี

ความสวยงามและแสงทําใหไดอารมณความรูสึกถึงความรัก 

2. ช่ืนชอบฉากที่เดินไปฆาตัวตายที่ระเบียง มีความสวยงามและภาพสื่ออารมณไดดี

มาก 

3. ช่ืนชอบฉากที่ผูหญิงชุดแดงกําลังฆาตัวตาย แลวตัดไปในชวงที่กําลังไซรคอ นํ้าตา

ไหล ตัดกลับมามีดตก  แอปเปลหลนและกลิ้งลงบนพื้น โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลที่ช่ืนชอบวา  การ

นําเสนอภาพไมจําเปนตองเห็นชัดเจนวาเอามีดมาปาดคอ แตสามารถสื่อความหมายไดวากําลังฆาตัว

ตาย 

4. ช่ืนชอบฉากตอนจบที่สุสาน ชวงที่เห็นวามีคนแคสองคน เมื่อกลองเคลื่อนแลวเห็น

วามีผูหญิงชุดแดงที่ตายไปแลวยืนอยูดวย ทําใหความรูสึกคาดไมถึงและใหอารมณถึงความยึดติดไม

ปลอยวาง และรูสึกถึงความอาลัยรักมากๆ 

5. ช่ืนชอบฉากที่แอปเปลแดง กลายเปนแอปเปลเนามีหนอน เหตุผลที่ชอบ เปนสิ่งที่

คาดไมถึงวาจะกลายเปนแอปเปลเนาและหนอนก็นาขยะแขยงดี 

6. ช่ืนชอบฉากที่คลายปมวาผูหญิงเสื้อแดงตายแลวกลับมาหาพระเอก เมื่อพระเอก

เขาใจเรื่องราวแลวเขาไปโอบกอด ทําใหรูสึกเกิดความสงสารพรอมทั้งความปติยินดีไปกับผูหญิงชุด

แดง 

7. ช่ืนชอบชวงใหสัมภาษณ และเปดมาดวยเสียงรองของคุณชรินทร โดยใหเหตุผลวา 

รูสึกผอนคลายและรูสึกเปนกันเอง 

ดานเวลาในการนําเสนอมิวสิควิดีโอรวมถึงการใหขอมูลเพลงทั้งหมด  ใหเหตุผลวามี

ความเหมาะสมดี กําลังพอดี รวมทั้งสองสวนทั้งมิวสิควิดีโอและชวงสัมภาษณ ดูแลวเพลิน ไมไดรูสึกวา

คิดวายาวหรือสั้นเกินไป  
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ดานความนาสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับมิวสิควิดิโอเพลงลูกกรุงตัวเกา กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวา มีความนาสนใจ และทําใหมีความนาติดตามข้ึน โดยเฉพาะในสมัยน้ี

คนสวนใหญมักจะชอบหาดูมิวสิควิดีโอ โดยเฉพาะในสมัยน้ีคนมักจะชอบนิยมดูมิวสิควิดีโอที่มีการเลา

เรื่องและภาพสวยๆประกอบกับเพลงมากกวาการดูภาพนักรองและการตัดภาพจากการประกอบ

ละครหรือภาพยนตร มันทําใหเห็นมุมมองเรื่องราวแปลกๆที่มีความสอดคลองกับเน้ือเพลง และการ

เลือกเวอรช่ันเพลงใหมๆ ก็ทําใหนาสนใจเชนเดียวกันในกลุมคนรุนใหม 

ความคิดเห็นดานการสงเสรมิบทเพลงและการทําใหตระหนักถึงคุณคาของเพลงลกูกรงุ

ใน มิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวา  เน้ือหาของมิวสิควิดีโอ ทําใหเขาใจในความหมาย

เพลงมากข้ึน และภาพก็สงเสริมใหเพลงมีความนาสนใจข้ึน ทําใหมีความสนใจเพลงข้ึนบาง ไมมองวา

เพลงนาเบื่อ เห็นถึงความงามของการใชภาษา และมีความตองการที่จะหาเพลงตนฉบับมาฟง อีกทั้ง

ยังทําใหเห็นคุณคาของเพลงลูกกรุงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชวงสัมภาษณใหขอมูลและความรูเกี่ยวกบับท

เพลง  

ดานความพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเปนอยาง

มาก โดยใหเหตุผลวา เรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความนาติดตาม การดําเนินเรื่องทําใหมีความรูสึกอยาก

ติดตามอยูตลอดเวลาและคาดเดายาก ดูแลวเกิดความเพลิดเพลิน อยากดูซ้ําหลายรอบ  การถายทํามี

ความใสใจในงานดานภาพ แสง องคประกอบดาน ฉากและเสื้อผา การแตงหนา มีความเปนมืออาชีพ 

ทุกอยางมีความพอดีและลงตัว  แตอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆนอยๆไปบาง แตโดยภาพรวมแลวช่ืน

ชอบและพึงพอใจมาก ทั้งชวงที่เปนมิวสิควิดีโอและชวงที่ใหขอมูลเพลงจากการสัมภาษณศิลปน

ตนฉบับ  

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน  

กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา หากมีการผลิตมิวสิควิดีโอ อยากใหลอง

นําเสนอเน้ือหาเรื่องราวที่มีความใกลตัวเขาไป ใหเปนภาพปจจุบันมากกวาน้ี จะทําใหคนดูรูสึกมี

อารมณรวมที่เกิดจากความชินตา นาจะเพิ่มความนาสนใจข้ึนไปอีก และดานการตัดตอบางภาพ

อาจจะตัดไวไป อาจจะเปนเพราะเน้ือเพลงนอยกวาเรื่องราว ควรทิ้งอารมณภาพใหนานกวาน้ี  การตัด

ตอชวงแรกที่ยังขัดตาอยูบาง หนาตาของนักแสดงแยกแยะออกยาก และในสวนสัมภาษณกลัววาคนดู

จะดูมิวสิควิดิโอแลวปดไปกอน นาจะแบงมาไวชวงกอนมิวสิควิดีโอไดบาง 
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1.2  ผลวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ี

ไดจากการรับชมมิวสิควิดีโอประเภทเพลงลูกกรุง เพลง อาลัยรัก” ของกลุมตัวอยางท่ีเปน

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจและชื่นชอบการฟงเพลงลูกกรุง อายุต้ังแต 26 ป ขึ้นไป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก” เพื่อประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลติดข้ึน ทํา

ใหไดขอมูลดานความพึงพอใจ ความคิดเห็นและประโยชนที่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและช่ืน

ชอบการฟงเพลงลูกกรุง อายุต้ังแต 26 ป ข้ึนไป ไดรับชมมิวสิควิดีโอจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน ดังน้ี 

1. คุณนายดิฐพงศ  ประเสริฐไพฑูรย    อายุ 26 ป   อาชีพ อาจารย 

2. คุณชาตร ีชุมจิตร    อายุ 28 ป   อาชีพ นักรอง 

3. คุณศศิทร  หวังผล    อายุ 36 ป อาชีพ รับจาง 

4. คุณ เพ็ญศิณี  ภูสุขสิวะรัตน  อายุ 38 ป อาชีพ รับจาง 

5. คุณธฤษฎา  เมืองสีทอง   อายุ 38 ป   อาชีพ นักดนตรีไทย 

6. คุณ สราวุธ ทีปประสาน  อายุ 43 ป  อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

7. คุณ สมร  แกวเพชรมะดัน  อายุ 45 ป อาชีพ รับจาง 

8. คุณพีระพิชญ ไพโรจน   อายุ 44 ป  อาชีพ รับราชการครู 

9. คุณจุฑามาศ สมรรถประศาสน   อายุ 55 ป  อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

10. คุณ ทะนง  ปยะธนะศิริกุล  อายุ 60 ป อาชีพ คาขาย 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

ในดานความเขาใจและความพึงพอใจตอเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควิดีโอน้ัน กลุม

ตัวอยางที่เปนประชาชนที่สนใจในเพลงลูกกรุง โดยสวนใหญใหความเห็นวาเน้ือเรื่องและการเลาเรื่อง

มีความเขาใจยาก  ตองดูหลายรอบถึงจะเขาใจ  มีเพียงไมกี่ทานที่เขาใจและเลาไดตรงประเด็น แตก็ยัง

ไมชัดเจนมากนัก  ซึ่งโดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอเน้ือหามิวสิควิดีโอ โดยใหความเห็น

วา ชอบการตีความเรื่องราวของมิวสิควิดีโอที่ลึกซึ้ง และตีความแบบใหมในอีกมุมมอง แตกตางจากที่

เคยจินตนาการไวจากประสบการณที่เคยฟงเพลงอาลัยรักมาแลว  แตก็มีความสอดคลองกันระหวาง

เน้ือหาเพลงและเรื่องราวที่นําเสนอ การดําเนินเรื่องตองต้ังใจดูและทําความเขาใจมากข้ึน เพราะ

เรื่องราวมีความเขาใจยาก เปนเพราะการดําเนินเรื่องที่สลับไปมา และใชบุคลิกและความคิดของตัว

ละครหลอกคนดูไปมา ทําใหรูสึกสับสนบางแตเมื่อปมทุกอยางคลายก็เริ่มเขาใจเรื่องข้ึน อีกทั้งยังช่ืน

ชมและแสดงความคิดเห็นดานเน้ือหาวาเน้ือหามีการหยิบยกประเด็นการจมปลักสิ่งเดิมๆในอดีตของ

จิตใจมนุษยมาเลน การไมยอมปลอยวาง และการยึดติดในเรื่องของความรัก จนเกิดความรูสึกยังอาลัย

อาวรณในความรัก โดยนําเสนอมุมมองผานผูหญิงชุดแดงและในทางเดียวกันผูชายก็อาลัยรัก

เชนเดียวกัน มีความสอดคลองกับบทเพลง  
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ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นดานการดําเนินเรื่อง กลุมตัวอยาง โดยสวน

ใหญมีความพึงพอใจกับการดําเนินเรื่องในระดับปานกลาง โดยสวนใหญใหเหตุผลวา การดําเนินเรือ่งมี

ความแปลก คิดและลุนตามไปกับตัวละคร แตดูแลวยังสับสน เมื่อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆ ปมของเรื่อง

เริ่มคลายทําใหเขาใจย่ิงข้ึน แตสําหรับบางทานก็ยังมีความสับสนกับการดําเนินเรื่องราวเปนอยางมาก  

ดานความคิดเห็นของเน้ือหามิวสิควิดีโอกับความเขากันกับยุคสมัยในปจจุบัน กลุม

ตัวอยางใหความเห็นวา ยังมีความรวมสมัย เน้ือหาดานความรักเขากับทุกยุคทุกสมัย โดยเน้ือหาแบบ

น้ีเรียกไดวายังมีความเขากับยุคสมัยปจจุบันและกลุมวัยรุนสมัยน้ีมากกวาสมัยที่แตงเพลงดวยซ้ํา 

เพราะวาการทํารายตัวเองหรือคนอื่นในเรื่องความรักมักจะพบเห็นและมีความทวีคูณมากข้ึนใน

ปจจุบัน อาจเปนเพราะคนในปจจุบันบางกลุมรักแลวทุมสุดตัว เห็นไดจากขาวในปจจุบัน เพราะความ

รักจนสามารถเอาชีวิตเขาแลกได ถาตองผิดหวังกับเรื่องของความรักก็จะบินมาตายตรงหนาตัก ให

ยอดรักเช็ดเลือดและนํ้าตา  

ในดานความพึงพอใจตอเน้ือหาดานขอมูลความรูเพลงลูกกรุงจากศิลปนตนฉบับเพลง

ในชวงทายของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความประทับใจและพอพึงพอใจเปนอยางมาก โดยใหเหตุผล

วา มีความนาสนใจ เปนการไดรับฟงทัศนะคติของศิลปนตนฉบับ ไดรับความรูที่มาเบื้องลึกเบื้องหลัง

ของบทเพลงลูกกรุงที่มีคุณคา ซึ่งนอยคนนักที่จะไดรับรูขอมูลสวนน้ี เน้ือหาสัมภาษณที่นําเสนอมี

ความครอบคลุมทั้งตัวบทเพลงและเพลงลูกกรุงทั้งหมด เปนชวงที่ดูแลวเพลิดเพลิน และชอบการข้ึน

ขอความเปนเหมือนคําคมจากบทสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอในมิวสิควิดีโอ (Presentation) 

ในดานการถายทอดอารมณเรื่องราวของนักแสดงในมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางที่มี

ความสนใจเพลงลูกกรุง มีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวา บุคลิกและอารมณของนักแสดงมีความเขา

กับบทบาทของตัวละคร ชอบการแสดงของผูหญิงชุดแดงมากที่สุด เน่ืองจากสงอารมณความรูสึกได

หลากหลาย ผูหญิงชุดเขียวก็รูสึกปกติ แตสามารถสงอารมณถึง สวนผูชายยังมีความไมเปนธรรมชาติ 

ขาดเสนหอยูบาง อารมณการแสดงยังไมสุด แตโดยรวมแลวถือวาแสดงไดสมบทบาท   

ในดานการนําเสนอตัวละครที่มีมิติความเปนมนุษย กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ และ

มีความคิดเห็นวา การนําเสนอตัวละครในเรื่องน้ีมองวาไมมีใครดีหรือรายไปกวากัน คนทุกคนมีความ

รัก โลภ โกรธ หลง อยูในตัวเองอยูแลว มิวสิควิดีโอน้ีทําใหเกิดความนาเห็นใจกันทุกๆฝาย 

การนําเสนอในดานการกํากับภาพหรือมุมกลองในมิวสิควิดีโอ กลุมเปาหมายมีความ

พึงพอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา องคประกอบภาพมีความสวยงาม ช่ืนชอบมุมกลองหลายๆมุม 

แตมีบางภาพที่ยังไมชัดและเบลออยูบาง  

ในดานการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยให

เหตุผลวา ดานการจัดแสงมีความเขากับบทเพลงเปนอยางดี โทนของสีใหความหมนหมอง แตยังมี
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ความจัดจานของสีตามบุคลิกตัวละคร และในชวงสัมภาษณแสงสีภาพทําใหรูสึกเปลี่ยนอารมณภาพได

ดี สบายตาข้ึน ซึ่งกอนหนาน้ีเปนมิวสิควิดีโอที่มีโทนสีที่นําพาอารมณเขาไปสูเรื่องราวความที่เศรา

หมนหมอง  

ในดานองคประกอบศิลป ฉาก อุปกรณประกอบ เสื้อผา การแตงหนาทําผม กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา มีความเขากันเปนอยางดี นาสนใจตรงที่ดูไม

ออกวาเปนยุคสมัยไหน แตมีทั้งกลิ่นความเปนยอนยุคและความรวมสมัย จากทั้งภาพและการตัดตอ

ดวย มีความเขากันกับเพลง เสื้อผาที่ดูมีลักษณะยอนยุคก็ดูสวยงามมีเสนหเหมือนกับบทเพลงที่มี

ความสวยงาม  อีกทั้งสังเกตไดวามีการแยกสีเสื้อผาเพื่อแสดงอารมณบุคลิกตัวละครออกมาไดชัด แต

สวนของสีเขียวอยากใหชัดข้ึนกวาน้ี 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟกเคลื่อนไหว (Edit & Graphic) 

ในดานภาพรวมของจังหวะตัดตอภาพ เสียงในมิวสิควิดีโอกลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจโดยใหเหตุผลวา จังหวะการตัดตอไหลลื่นดี เขากับอารมณเพลงในแตละชวง มีเทคนิคการ

เปลี่ยนฉากดี แตก็มีบางภาพชวงแรกๆที่ตัดเร็วไปทําใหดูไมทัน และสะดุดตาบาง แตภาพรวมแลวถือ

วาดี 

 ในดานกราฟกตัวอักษรตางๆที่ใหขอมูลในมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

และช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา ตัวอักษรมีความละมุน มีความเปนสากลแบบไทย เรียบงาย และในสวน

ที่เปนลายเซ็นมีความสวยงามมาก 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music 

video) ดานชวงหรือฉากทีช่ื่นชอบมากที่สุดในมิวสิควิดิโอฉากในมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางทั้ง 10 

ทาน มีความช่ืนชอบที่เหมือนและแตกตางกันดังน้ี  

1. ช่ืนชอบฉากที่วางแอปเปลแดงใกลแอปเปลเขียว ใหความรูสึกตรงขามกันดี 

2. ช่ืนชอบฉากที่สุสานหลุมศพ ใหความรูสึกวาคนเราชอบจมปรักอยูกับสิ่งเดิมๆ ยังมี

หวงและยึดติดอาลัยอาวรณอยูกับสิ่งเดิมๆ 

3. ช่ืนชอบฉากที่นอนตาย โดยใหเหตุผลวา ใหอารมณและความรูสึกสะทอนสังคมดี 

4. ช่ืนชอบฉากที่ผูหญิงชุดแดงโดนทิ้งแลวน่ังคิดถึงความหลัง ใหความรูสึกเหมือนชีวิต

จริงที่คนเราเมื่อไมวาจะผิดหวังในเรื่องใด ก็มักมาน่ังยอนรําลึกถึงเรื่องราวดีดีที่เคยเกิดข้ึน  

5  ช่ืนชอบฉากที่หิ้วตะกราแอปเปลมาเรียง โดยใหเหตุผลวา คาดไมถึงวาจะเอามีดมา

เฉือนคอตัวเอง สื่อไดถึงบุคลกิของคนความคิดและอารมณที่เด็ดขาด 

ดานเวลาในการนําเสนอมิวสิควิดีโอรวมถึงการใหขอมูลเพลงทั้งหมด  ใหเหตุผลวามี

ความ กําลังพอดี ยังไมนาเบื่อ และกําลังนาติดตาม 
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ดานความนาสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับมิวสิควิดิโอเพลงลูกกรุงตัวเกา กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวา มีความนาสนใจ การเลือกใชบทเพลงเวอรช่ันไหนก็ตามแต ไมสําคัญ 

เพราะแตละเวอรช่ันตางก็มีความไพเราะที่แตกตางกัน เวอรช่ันน้ีก็ยังมีกลิ่นอายความเปนลูกกรุงเยอะ

พอสมควร และการที่มีเรื่องราวประกอบเพลงก็ทําใหนาสนใจ นาติดตามข้ึนมาก  

ความคิดเห็นดานการสงเสริมบทเพลงและการทําใหตระหนักถึงคุณคาของเพลงลูก

กรุงใน มิวสิควิดีโอ  กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวากอนหนาน้ีไดเคยฟงเพลงน้ีมาหลายครั้งมากแลว 

และย่ิงมีการนํามาผลิตเปนมิวสิควิดีโอย่ิงเพิ่มอรรถรสเพิ่มข้ึนในการฟง และดวยความที่ชอบฟงเพลง

ลูกกรุงอยูแลว ทําใหเกิดความเพงเล็งเพิ่มข้ึนวาเน้ือหาจะสอดคลองหรือไม อีกทั้งถาเน้ือหาสอคลองยัง

สงเสริมบทเพลงเพิ่มข้ึนอยางมาก และยังมีการสัมภาษณใหขอมูลเพลงน้ัน นาจะทําใหคนรุนใหม

เล็งเห็นถึงคุณคาของเพลงเพิ่มข้ึนอีกดวย  

ดานความพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเปนอยาง

มาก โดยใหเหตุผลวา เรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความนาติดตาม  การเลือกนําเสนอเรื่องราวยังเขากับ

ยุคสมัย และเปนมุมมองที่ลึกและแปลกออกไปจากที่เคยจินตนาการเน้ือเพลงโดยผิวเผิน เลือกการ

นําเสนอที่ใหอารมณความยอนยุคทําใหดูมีเสนหเขาและกลมกลืนกับบทเพลงมากย่ิงข้ึน แตในทาง

กลับกันเทคนิคการถายทํา ภาพ และการตัดตอ ทําใหรูสึกรวมสมัย โดยภาพรวมทําออกมาไดนา

ประทับใจ และการใหความรูเกี่ยวกับบทเพลงลูกกรุงโดยตนฉบับ เปนการใหเกียรติและทําใหมิวสิควี

โอน้ีไดสงเสริมใหเห็นคุณคาของเพลงมากข้ึน 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน  

กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา หากมีการนําเสนอเน้ือหาความรักที่ไม

สมหวัง ในมุมมองที่สวยงาม ความรักที่บริสุทธ์ิ ไมใชความลังเลชิงรักหักสวาทแบบน้ี นาจะได

ความรูสึกเพลงอีกแบบหน่ึง  และการนําเสนอเพลงลูกกรุงอาจจะไมตองเปนภาพที่ดูยอนยุคเสมอไป 

อาจจะเปนปจจุบันแตเลือกเรื่องราวใหเขากับเพลง  การตัดตออาจจะตองทิ้งอารมณอีกนิดบางภาพยัง

เร็วไปดูไมทัน และการเลาและดําเนินเรื่องอาจจะเลาใหดูงายกวาน้ี  
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2. สรุปและเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอ เพลง อาลัยรัก 

สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลมิวสิค 

วิดีโอในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรัก” 

จากการที่ผูศึกษาไดวิเคราะหผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก” ของกลุมตัวอยางที่เปนคนรุนใหมที่เปน

นักศึกษาและกลุมวัยเริ่มตนทํางาน ในชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 15 ทาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก 

และกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปที่สนใจฟงเพลงลูกกรุง อายุต้ังแต 26 ปข้ึนไป จํานวน 10 ทาน 

รวมทั้งสิ้น 25ทาน ทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในดานตางๆของมิวสิควิดีโอ และมีความคิดเห็นที่

เหมือนและแตกตางกันในดานตางๆดังน้ี 

ตางรางที่ 5-1 แสดงผลการสรุปและเปรียบเทียบผลความพึงพอใจในดานเน้ือหามิวสิควิดีโอ 

ความเขาในเน้ือหาและการดําเนินเรื่องราว 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

- สวนใหญเขาใจในเน้ือหาเปนอยางดี 

 เรื่องราวใกลตัวในสังคมและสื่อบันเทิง 

 - ดําเนินเรื่องราวแบบยอนจากผลไปสูเหตุสลับฉาก

ไปมา แตการนําเสนอเรื่องราวก็ยังชัดเจนทําใหไม

สับสน การดําเนินมีความนาดึงดูด หลอกลอ

ความคิดคนดูใหคิดไปหลายทิศทาง ทําใหอยาก

ติดตามไปตลอด แตตองต้ังใจดูเปนอยางมากถึงจะ

เขาใจเรื่องราวชัดเจน 

 - สวนใหญยังไมเขาใจเน้ือหา  ยังมีความ

สับสน เขาใจเรื่องราวไมชัดเจน มีสวนนอยที่

เขาใจในเรื่องราวบางทานตองดูหลายรอบถึง

จะเขาใจตองต้ังใจดูและทําความเขาใจมาก

ข้ึน เปนการดําเนินเรื่องที่สลับไปมา ใช

บุคลิกและความคิดของตัวละครหลอกคนดู

ไปมา ทําใหรูสึกสับสนบาง  

ความสอดคลองของเน้ือหาเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความสอดคลองกันดี 

 - ตีความออกมาไดแปลก แตก็สอดคลองกับเน้ือ

เพลงในอีกมุมมองหน่ึง นําเสนอเรื่องราวในมุมมอง

ของบุคลิกผูหญิงที่ถูกมองวาเปนตัวราย 

 - คนสวนใหญเห็นวามีความสอดคลองกันดี  

 - ตีความเรื่องราวของที่ลึกซึ้ง แตกตางจากที่

เคยจินตนาการไวจากประสบการณที่เคยฟง

เพลงอาลัยรักมาแลว เน้ือหามีการหยิบยก

ประเด็นการจมปลักอยูกับสิ่งเดิมๆในอดีต

ของจิตใจมนุษยมา จนเกิดความรูสึกยัง

อาวรณในความรักสําหรับบางคนเน้ือหายัง

ไมตรงใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที่ 5-2 แสดงผลการสรุปและเปรียบเทียบผลความพึงพอใจในดานการนําเสนอที่ปรากฏใน    

มิวสิควิดิโอ 

การรวมสมยัของเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความรวมสมัย 

 - เรื่องราวของความรัก สามารถสือ่สารไดทุกยุค

ทุกสมัย แตสําหรับเรื่องราวของวิญญาณหรือผี 

อาจจะเปนเรือ่งไกลตัวไปจากคนในสงัคมปจจุบัน 

 - มีความรวมสมัย 

 - การทํารายตัวเองหรอืคนอื่นในเรื่องความรกั

มักจะพบเห็นและมีความทวีคูณมากข้ึนใน

ปจจุบัน อาจเปนเพราะคนในปจจุบันบางกลุม

รักแลวทุมสุดตัว 

เน้ือหาเก่ียวกับเพลงลูกกรุงในชวงสัมภาษณศิลปนตนฉบับ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความช่ืนชอบและพงึพอใจ 

 - เปนชวงทีท่รงคุณคา เปนการใหเกียรติศิลปน

ตนฉบับ ไดฟงเสียงรองสดๆจากตนฉบบั ไดรูทีมา

ตางๆและขอมูลเพลงซึง่มีความนาเช่ือถือ 

 มีความเพลิดเพลิน การนําเสนอมีความกระชับ

เขาใจเน้ือหางายและครบถวน 

 - มีความช่ืนชอบและพงึพอใจ 

 - เปนการไดรบัฟงทัศนะคติของศิลปน

ตนฉบับเน้ือหาสัมภาษณที่นําเสนอมีความ

ครอบคลมุ ประทับใจมาก 

ดานการกํากับการแสดง และการแสดงของตัวละคร 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - สวนใหญมีความพึงพอใจ 

 - บุคลิกและอารมณของนักแสดงมีความเขากับ

บทบาทของตัวละคร  สามารถถายทอดออกมาได

เปนอยางดี ทัง้สามคนมีการรบัสงอารมณกันไดดี 

 แตผูชายยังมีความเกร็งและขาดเสนห 

 - สวนใหญมีความพึงพอใจ ใหเหตุผลเพิ่มเติม

วาผูหญงิชุดแดง ทําใหคนดูเช่ือไดวาเปนตัว

ละครน้ันจรงิๆ บุคลิกที่ถายทอดออกมาดูมี

ความรายกาจ แตในทางกลับกันก็ยังมีความ

เศราที่ทําใหคนดูสามารถสมัผสัและเกิดความ

สงสารได   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดานการนําเสนอตัวละครท่ีมีมิติความเปนมนุษย 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - การนําเสนอตัวละครมีความเหมาะสม มองจาก

เรื่องราวแลว ในเรือ่งน้ีไมมีใครที่ดีหรือราย 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน  

- ใหเหตุผลเพิม่เติมวา 

 - เปนมนุษยทั่วไปที่มหีลายนิสัยในคนเดียว 

คนทุกคนมีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูใน

ตัวเองอยูแลว 

การกํากับภาพหรือมุมกลองในมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - องคประกอบภาพมีความสวยงาม  

 - มีความใสใจในดานองคประกอบภาพ มุมกลองมี

ความแปลกตาและไมนาเบือ่ 

 - ภาพบางมมุก็ยังธรรมดา รูสึกเฉยๆ 

 - ภาพเลาเรื่องไดดี แตบางภาพก็ยังไมชัด เชน

ในชวงที่เขามาเจอการคบชู ภาพยังเบลอ 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน  

 - ภาพสวยงาม แต ภาพบางภาพที่ไมชัดเจนมี

ความมัว มดื มองไมชัดอยูบาง 

 

ดานการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - สวนใหญมีความพึงพอใจ 

 - จัดแสงมีความเหมาะสมกบัเพลง แตก็มีความขัดๆ

ตาบางในชวงแรกๆของ โทนสี เหมาะสมกับเพลง

และเรื่องราว และอารมณความรูสกึของแตละฉาก 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - สีภาพเขากบัเพลงดี  หลากหลายความรูสึก

ตามเรื่องราว 

 - ชวงสัมภาษณรูสกึสบายตา 

  

 

 

 

 

 

   ส
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ดานองคประกอบศิลป ฉาก อุปกรณประกอบ เสื้อผา แตงหนา 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจและช่ืนชอบ 

 - มีความใสใจในสวนน้ี มีความเขากันเปนอยางดีใน

ทุกๆสวน สัมผสัไดถึงกลิ่นอายยอนยุค แตก็ยังคงมี

ความรวมสมัย 

- สั ง เ กตได ว ามีก ารแยกสี เ สื้ อผ า เพื่ อแสดง   

อารมณบุคลิกตัวละครออกมาไดชัด แตสวน ของสี

เขียวอยากใหชัดข้ึนกวาน้ี 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - มีความสวยงาม    

 - ฉากเหมาะสมกับบทเพลงและเรื่องราว 

 เสื้อผาที่ดูมลีักษณะยอนยุคดูมเีสนห

เหมอืนกับบทเพลงที่มีความสวยงาม  

  

 

ตางรางที่ 5-3 แสดงผลการสรุปและเปรียบเทียบผลความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟก

เคลื่อนไหว (Editing & Graphic) 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการตัดตอภาพและเสียง 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - มีจังหวะการตัดตอแปลกตาดี มีความลื่นไหลดี  

 - มีการเนนและผอนจังหวะหนักเบาไปตามอารมณ

เพลงทําใหนาติดตามและนาสนใจ 

 - เอฟเฟค(Effect) มีความสวยงาม การเช่ือมภาพ

แนบเนียนแตภาพบางภาพตัดเร็วเกินไป ทําใหดูไม

ทัน  

 - สวนใหญมีความพึงพอใจ 

 - มีความตอเน่ืองไปตามจงัหวะเพลงและ ได

อารมณ  

 - สําหรับบางคนการตัดตอ ยังทําใหมีความ

สับสน และการตัดภาพในชวงแรกยังเร็วไป 

แตชวงหลังดีข้ึนโดยรวมพึงพอใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปและเปรียบเทียบความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ 

ดานชวงหรือฉากที่ช่ืนชอบมากทีสุ่ดในมิวสิควิดิโอ ฉากในมิวสิควิดีโอที่กลุมตัวอยางมีความ

ช่ืนชอบที่เหมือนและแตกตางกันดังน้ี  

1. ช่ืนชอบฉากยอนความหลังของผูเสื้อแดงกับผูชายนอนลงบนเตียง ที่กอนหนาน้ันอยูอีกที่

หน่ึงเหตุผลที่ชอบ เปนการเปลี่ยนและเช่ือมฉากไดแนบเนียนดีและนาสนใจดีอีกทั้งดานภาพมีความ

สวยงามและแสงทําใหไดอารมณความรูสึกถึงความรัก 

2. ช่ืนชอบฉากที่เดินไปฆาตัวตายที่ระเบียง มีความสวยงามและภาพสื่ออารมณไดดีมาก 

3. ช่ืนชอบฉากที่ผูหญิงชุดแดงกําลังฆาตัวตาย แลวตัดไปในชวงที่กําลังไซรคอ นํ้าตาไหลตัด

กลับมามีดตก  แอปเปลหลนและกลิ้งลงบนพื้น โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลที่ช่ืนชอบวา  การนําเสนอ

ภาพไมจําเปนตองเห็นชัดเจนวาเอามีดมาปาดคอ แตสามารถสื่อความหมายไดวากําลังฆาตัวตาย 

4. ช่ืนชอบฉากตอนจบที่สุสาน ชวงที่เห็นวามีคนแคสองคน เมื่อกลองเคลื่อนแลวเห็นวามี

ผูหญิงชุดแดงที่ตายไปแลวยืนอยูดวย ทําใหความรูสึกคาดไมถึงและใหอารมณถึงความยึดติดไมปลอย

วาง และรูสึกถึงความอาลัยรักมากๆ 

5. ช่ืนชอบฉากที่แอปเปลแดง กลายเปนแอปเปลเนามีหนอน เหตุผลที่ชอบ เปนสิ่งที่คาดไม

ถึงวาจะกลายเปนแอปเปลเนาและหนอนก็นาขยะแขยงดี 

6. ช่ืนชอบฉากที่คลายปมวาผูหญิงเสื้อแดงตายแลวกลับมาหาพระเอก เมื่อพระเอกเขาใจ

เรื่องราวแลวเขาไปโอบกอด ทําใหรูสึกเกิดความสงสารพรอมทั้งความปติยินดีไปกับผูหญิงชุดแดง 

7. ช่ืนชอบชวงใหสัมภาษณ และเปดมาดวยเสียงรองของคุณชรินทร โดยใหเหตุผลวา รูสึก

ผอนคลายและรูสึกเปนกันเอง 

ดานกราฟกตัวอักษรตางๆท่ีใหขอมูลในมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - มีความสวยงามในแบบเรียบงายดูสะอาดตา  

 - ช่ืนชอบกราฟกลายเซ็น มีความสวยงาม 

 - มีความพึงพอใจ 

 - ตัวอักษรดูมีความทันสมัยแตก็ยังมีลกัษณะ

กลิ่นความเกาเขากับบทเพลง 

 - ช่ืนชอบกราฟกลายเซ็นของศิลปนตนฉบบั

เปนอยางมากเน่ืองจากดูสวยงามและลื่น 

ไหลดีแตตัวอักษรบางตัวที่บางเกินไปจน

บางครัง้อานไมชัด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5-4 แสดงผลการสรุปและเปรียบเทียบความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิค 

วิดีโอ 

 

ในดานเวลาในการนําเสนอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน เวลา 6 นาทีกวา มีความ

พอดี ไมรูสึกวานานไป 

 - มีความพึงพอใจทุกทาน ดูแลวเพลิน ยังไม

นาเบื่อ และกําลงันาติดตาม 

 

ความนาสนใจเมื่อเทียบกับมิวสิควิดีโอตัวเกาท่ีไมมีการเลาเรื่อง 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความนาสนใจมากกวา ทําใหมีความนา    

ติดตามข้ึน การเลือกใชบทเพลงเวอร ช่ันไหนก็

ตามแต ไมสําคัญ เพราะแตละเวอรช่ันตางก็มีความ

ไพเราะที่แตกตางกัน 

 

 -  มีความนาสนใจมากกวา โดยเฉพาะใน

สมัยน้ีคนมักจะชอบนิยมดูมิวสิควิดีโอที่มีการ

เลาเรื่องและภาพสวยๆประกอบกับเพลง

มากกวา เวอรช่ันใหมยังใหความรวมสมัย 

แตใหความเปนรูสึกเปนเพลงลูกกรุงนอยกวา 

ดานมิวสิควิดีโอสามารถสงเสริมบทเพลงและแสดงถึงคุณคาเพลงลูกกรุง 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริ่มทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - มีความสงเสริมใหเพลงนาสนใจข้ึน 

 เขาใจความหมายเพลงมากข้ึน 

 - สัมผัสไดถึงความงามของการใชภาษาในเพลงลูก

กรุง 

 - ชวงสัมภาษณ ทําใหเล็งเห็นถึงคุณคาของเพลงลูก

กรุงชัดข้ึนอีกดวย   

 - กอนหนาน้ีไดเคยฟงเพลงน้ีมาหลายครั้ง

มากแลว และย่ิงมีการนํามาผลิตเปนมิวสิค 

วิดีโอย่ิงเพิ่มอรรถรสเพิ่มข้ึนในการฟง 

 - ดวยความที่ชอบฟงเพลงลูกกรุงอยูแลว ทํา

ใหเกิดความเพงเล็งเพิ่มข้ึนวาเน้ือหาจะ

สอดคลองหรือไม  ถาเน้ือหาสอคลองยัง

สงเสริมบทเพลงเพิ่มข้ึนอยางมาก 

 นาจะทําใหคนรุนใหมสนใจเพลงเกาเพิ่มมาก

ข้ึน แตก็ข้ึนอยูกับรสนิยม แตชวงสัมภาษณ

ทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญไดดีมาก 
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ดานความพึงพอใจภาพรวมของมิวสิควิดีโอ 

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 -  มีความพึงพอใจทุกทาน   

 - เรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความนาติดตาม การ

ดําเนินเรื่องทําใหมีความรูสึกอยากติดตามอยู

ตลอดเวลาและคาดเดายาก  

- ดูแลวเกิดความเพลิดเพลิน อยากดูซ้ําหลายรอบ   

 การถายทํามีความใสใจในงานดานภาพ แสง 

องคประกอบดาน ฉากและเสื้อผา การแตงหนา มี

ความเปนมืออาชีพ ทุกอยางมีความพอดีและลงตัว  

แตอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆนอยๆ 

 -  มีความพึงพอใจทุกทาน 

 - การเผยแพรเพลงลูกกรุงโดยการผลิต    

มิวสิควิดิโอ เปนการชวยอนุรักษเพลงลูกกรุง

ไดดี ดูต้ังใจและใสใจในทุกๆรายละเอียด 

 -  เลือกการนําเสนอที่ใหอารมณความยอน

ยุคทําใหดูมีเสนหเขาและกลมกลืนกับบท

เพลงมากย่ิงข้ึน แตในทางกลับกันเทคนิค

การถายทํา ภาพ และการตัดตอ ทําใหรูสึก

รวมสมัย 

ตารางที่ 5-5 แสดงผลการสรุปความแตกตางของขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 

 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลมิวสิควิดีโอ เพื่อใหทราบถึงความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และไดเปรียบเทียงความคิดเห็นของกลุมคนสองกลุม และประโยชนที่

กลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรัก ที่ผลิตข้ึน ซึ่งนําไปสูบทสรุปและการ

อภิปรายผลงานที่เสร็จสมบูรณตอไป 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

กลุม 1 กลุมนักศึกษาและวัยเริม่ทํางาน 18-25 ป กลุม 2 ผูท่ีสนใจเพลงลูกกรุง 26 ปขึ้นไป 

 - ดานเรื่องราวการนําเสนอเพลงลูกกรุงอาจจะไม

ตองเปนภาพที่ ดูยอนยุคเสมอไป อาจจะเปน

ปจจุบันแตเลือกเรื่องราวใหเขากับเพลง  จะทําให

คนดูรูสึกมีอารมณรวมที่เกิดจากความชินตา 

 - ดานการตัดตอ บางภาพมีการตัดที่ไวไป ทําใหดูไม

ทัน ควรยืดเวลาออกอีก  

 - สวนสัมภาษณกลัววาคนดูบางคนจะดูมิวสิควิดีโอ

แลวปดไปกอน นาจะแบงมาไวชวงกอนเปนมิวสิค 

วิดีโอไดบาง 

 - หากมกีารนําเสนอเน้ือหาความรักที่ไม

สมหวัง แตเปนความรักที่บริสทุธ์ิ ไมใชความ

ลังเลชิงรักหักสวาทแบบน้ี นาจะไดความรูสึก

เพลงอีกแบบหน่ึง   

 - เลาเรื่องใหงายข้ึน จะทําใหเขาใจเรื่องราวดี

ข้ึนภาพบางฉากยังไมชัดเจน นาจะใหความ

ใสใจและความละเอียดข้ึนอีก  

   ส
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บทที่  6 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาและวิจัยการผลิตช้ินงานมิวสิควิดีโอ ในหัวขอ “การสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลง

ไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา วิเคราะหเน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ รวมถึงการจัดทําแบบสอบถามเพื่อ

สํารวจสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมมิวสิควิดีโอและความตองการในดานเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่

มีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอใหสอดคลอง

กับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลช้ินงานมิวสิควิดีโอ ที่ผูศึกษาได

ทําการผลิตข้ึน ดวยวิธีการตอบคําถามแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ศึกษาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ทําใหสามารถสรุป อภิปรายผลและอธิบายขอเสนอแนะได ดังน้ี  

 

1. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1.1 การศึกษาวิเคราะหเน้ือหา เทคนิคตางๆ องคประกอบภาพ และวิธีการนําเสนอท่ี

ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลในปจจุบัน จํานวน 3 เรื่อง 

จากการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา องคประกอบภาพ เทคนิค และวิธีการนําเสนอที่

ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล ผานทาง www.youtube.com ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม –    

3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เปนเวลา 5 วันสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 เน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

ในสวนของเน้ือหามิวสิควิดีโอ ที่มีการเลาเรื่อง จะเปนเน้ือหาที่สวนใหญน้ันจะเปน

เรื่องราวที่มีความสอคลองกับเพลง ซึ่งเปนการนําเพลงมาทําเปนภาพเพื่อสื่อความหมายใหผูชม

สามารถเขาใจในเน้ือหาเพลงได และมีการดําเนินเรื่องที่ทั้งงายและมีความซับซอน ทําใหคนดูรูสึก

คลอยตาม และดึงดูดคนดูใหดูและติดตามเรื่องราวไปจนจบ 

สวนท่ี 2 การนําเสนอดานเทคนิคภาพแสงและองคประกอบศิลป (Presentation) 

การนําเสนอดานภาพ มิวสิควิดีโอจะใหความสําคัญกับองคประกอบภาพที่สวยงาม 

สามารถเลาเรื่องไดโดยไมใชเสียง และมีเทคนิคภาพที่ดึงดูดใจคนดู เทคนิคการเปลี่ยนฉากเพื่อยอน

อดีต โดยการเช่ือมภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการดําเนินเรื่องมีความนาสนใจมีโทนสีและแสงที่

ไปตามอารมณของเพลง และเน้ือหาในฉากน้ันๆ เพื่อชวยสรางอรรถรสในการรับชมมิวสิควิดีโอ 
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สวนท่ี 3 ดานการตัดตอและกราฟก  (Editing&Graphic) 

การตัดตอมิวสิควิดีโอ จังหวะมีความสําคัญการตัดตอไปตามจังหวะของเสียงเพลงทํา

ใหเกิดความเปนแพทเทินจังหวะที่เทาๆกันไปตามเสียงเพลง ทําใหเกิดความลื่นไหล และการตัดตอยัง

สามารถสรางความรูสึกรวมใหกับคนดูอีกดวย กราฟกควรมีความเรียบงายอานงาย เพราะมิวสิควิดีโอ

มีระยะเวลาไมนานมากนัก ตัวอักษรจึงตองอานงายชัดเจน และเหมาะสมกับบทเพลง 
 

1.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการผลิต  

มิวสิควิดีโอจํานวน 2 ทาน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ผลิต มิวสิควิดีโอ จากผูผลิตมิวสิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ ใน

ระหวางวันที่ 10 และ 17 กันยายน พ.ศ 2556   เปนระยะเวลา 2 วัน  สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับมิวสิควิดีโอและการผลิตมิวสิควิดีโอ  

ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอน้ัน มี 3 ข้ันตอน ซึ่งดานความแตกตางของข้ันตอนการ

ผลิตมิวสิควิดีโอกับการถายงานประเภทอื่น คือ ข้ันตอนกอนการผลิต คือ การเตรียมงานตางๆ 

ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ  ข้ันตอนการจะมีความคลายกันกับภาพยนตร แตจะแตกตางจากการถาย

ทํารายการ โดยเฉพาะกระบวนการคิดสรางสรรค การเขียนบท การถายทํา เชนการใชกลองจะถายแค 

หน่ึงถึงสองกลอง เพราะการจัดแสงที่มีการเปลี่ยนไปตามขนาดภาพ และการไลนํ้าหนักสีภาพ 

สวนท่ี 2 เน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

ดานเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ อันดับแรก ข้ึนอยูกับเน้ือเพลง เน้ือหาควรมีความ

สอดคลองกับบทเพลง  และตองข้ึนอยูกับความสนใจของกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายจะเลือกรับใน

สิ่งที่สนใจ และในการผลิตมิวสิควิดีโอที่เ น้ือหามีความสอดคลองกับบทเพลง  ทําใหชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ สรางอารมณรวมใหกับคนดูมากข้ึน  แตในขณะเดียวกันก็อาจจะข้ึนอยูกับเทคนิคตางๆ

ที่ใชเพื่อเลาเรื่องแลวสอดคลองกับเพลง ก็จะสงผลใหผูชมมีอารมณรวมกับมิวสิควิดีโอเชนกัน ดาน

เทคนิคการเลาเรื่องทําใหการนําเสนอเรื่องราวมีความนาสนใจ เรื่อง 1 เรื่อง สามารถเลาได

หลากหลายแบบ อาจจะเปนการเลาเรื่องที่เรียบ งาย จากตนจนจบ หรือ อาจจะเริ่มเลาจากจุดจบ

แลวกลับมาจุดเริ่มตน หรือเริ่มเลาจากชวงกลางของเรื่อง  แตเทคนิคการเลาเรื่องในแตละแบบน้ันก็

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเรื่องราวดวย วาควรจะเลาไปในทิศทางใดจึงจะเกิดความนาสนใจ และ

การดูกลุมเหมายดวยเชนกัน วากลุมเปาหมายประเภทไหนเหมาะกับการเลาเรื่องประเภทที่เลางายๆ 

หรือเทคนิคการเลาแบบซับซอน หลอกลอคนดู 
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สวนท่ี 3 เทคนิคการกํากับการแสดง เทคนิคการนําเสนอองคประกอบภาพ 

องคประกอบศิลป 

ดานการกํากับการแสดงและเลือกนักแสดง  การคัดเลือกนักแสดงควรคัดเลือก

นักแสดงใหตรงและตอบความตองการของเน้ือหามิวสิควิดีโอ และการวางคาเรคเตอรของตัวละครให

มีความนาสนใจและนาติดตาม ในดานเทคนิคการกํากับน้ันควรใหนักแสดง ลองแสดงออกมากอนและ

จึงคอยปรับเปลี่ยนแตยังคงความเปนธรรมชาติของนักแสดงเอาไว  ดานองคประกอบภาพ แสง สี น้ัน

มีความสําคัญตอมิวสิควิดีโอมากเพราะเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ภาพที่สื่อออกมาควรมีความชัดเจน

และเขาใจ สอดคลองกับบทเพลง อีกทั้งตองใสใจในดานของการวางองคประกอบภาพ ทิศทางแสง 

การใชสีที่สวยงาม และนําทฤษฎีทางศิลปะเขามาชวย  ดานวิธีการนําเสนอ ที่มคีวามรวมสมัยแตยังคง

กลิ่นความยอนยุค ก็จะทําใหเปนที่นาสนใจเพิ่มข้ึน แตในขณะเดียวก็ไมจําเปน ควรเนนความ

สอดคลองกันของภาพและเสียงใหไดมากที่สุด เผื่อสื่ออารมณไปใหถึงคนดู ตัวเทคนิคภาพที่นํามาใช

ทําใหมีความนาสนใจข้ึน แตควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเรื่องราว   

สวนท่ี 4 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการผลิต      

มิวสิวิดีโอเพลงไทยสากล(อมตะ)ลูกกรุง สําหรับคนรุนใหม  

ดานอุปสรรคที่พบในการผลิตมิวสิควิดีโอ คือ ในข้ันตอนการผลิตงาน ผลงานที่ออกมา

มักจะไมไดเปนไปตามที่วางแผนไวสมบูรณ เปนเพราะการเตรียมตัว และจัดการการถายทําที่ไมดีพอ 

และภาวะขอจํากัดตางๆ จึงควรมีการเตรียมการวางแผนใหดีที่สุด มีการจัดเตรียม หรือทดลองถายทํา 

การบลอกชอตกอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการถายทํา อีกทั้งปญหาสภาพอากาศ ในการถาย

นอกสถานที่ ที่ควรจะมีสติในการจัดการปญหาและควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนด  

ดานขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง การสรางสรรคมิวสิควิดีโอน้ันการ

ทําความเขาใจกับบทเพลง เปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะชวยสงเสริมบทเพลง  การคิดสรางสรรคงานตางๆ

ใหดูแปลกใหม ทําใหเปนที่นาสนใจของคนดู ไมวาจะเปน ดานเน้ือหา เทคนิคการเลาเรื่อง เทคนิคการ

นําเสนอ ทั้งเปนผลงานนักศึกษา ไมมีกรอบทางความคิดและเรื่องการตลาดเขามา สามารถคิดและทํา

อยางที่ใจตองการ แตตองเต็มที่กับทุกๆงาน การคิดงานไมมีผิดหรือถูก ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และ

การออกแบบทิศทางของตัวผูกํากับเองวาจะใหเปนไปในทิศทางใด เพราะมิวสิควิดีโอเปนงานศิลปะ

แนวหน่ึง ที่ตองใชปจจัยดานรสนิยมของคนมาตัดสินวาพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ  หรือทิศทางการ

สรางสรรคน้ันอาจจะมาจากความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย อาจจะตองมีการสํารวจ

ความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งสุดทายแลวมิวสิควิดีโอจะทําใหคนดูคลอยตามเน้ือเรื่องไดน้ัน 

ข้ึนอยูกับวาสิ่งที่สื่อออกไปทําใหคนดูเขาใจ ไดมากเพียงใด 
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1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมมิวสิควิดีโอ และความตองการในการรับชม

มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลนโดยสรางแบบสอบถามผานทาง

เว็บไซต www.doc.google.com/forms ใหกับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตนักศึกษาและคนวัยเริ่มทํางาน

ที่มีอายุระหวาง  18-25 ป จํานวนทั้งสิ้น 123 คน กรอกคําตอบ ต้ังแตวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 

2556 ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

สวนท่ี 1  พฤติกรรมรับชมมิวสิควิดีโอท่ัวไปของคนรุนใหม 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห พฤติกรรมรับชมมิวสิควิดีโอทั่วไป และความตองการในดาน

รูปแบบและเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ สําหรับคนรุนใหม 

จํานวนทั้งสิ้น 123 คน  อายุ 18-25 ป สามารถสรุปไดวา มีจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 67  มีผูที่กําลังศึกอยูมากกวาผูที่ทํางานแลว ถึงรอยละ 87  ในดาน

พฤติกรรมการเปดรับมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยาง มีการเปดรับชมผาน สื่อออนไลน เชน การรับชมผาน

เว็บไซตตางๆ ( Youtube, Facebook ) มากที่สุด  โดยสนใจรับชมมิวสิควิดีโอในรูปแบบที่เนนทั้ง

ดานเรื่องราวประกอบและเทคนิคภาพคูกัน  ประเภทแนวเพลงที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบรับฟงมากที่สุด 

คือเพลงรักที่มีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเศรา  อกหัก รักไมสมหวัง การจากไปของคนรัก   

สวนท่ี 2 ประสบการณการรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) 

ในดานประสบการณการรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) พบวากลุมตัวอยางที่เคย

รับฟงเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง)  น้ันมีจํานวนมากถึง รอยละ 97 โดยสวนใหญมีโอกาสไดรับฟง 

รับฟงจาก เพราะ มีการนําเพลงลูกกรุงมาขับรองในคอนเสิรตของศิลปนสมัยใหม อีกทั้งศิลปน

สมัยใหมนํามาเรียบเรียง ในแบบฉบับตัวเอง และ รายการประกวดรองเพลงตางๆ (เชน รายการ  The 

Voice , The Star,  Academy Fantasia, KPN Award เปนตน ) และการนําเพลงลูกกรุง มาใชใน

ประกอบละครโทรทัศนและภาพยนตร  โดยบทเพลงที่เปนที่นิยม ช่ืนชอบ และไดยินบอยครั้งมาก

ที่สุด ไดแกเพลง เพลง เสนหา  เพลง พรหมลิขิต  เพลง จําเลยรัก เพลง อาลัยรัก ตามลําดับ โดยสวน

ใหญมีความคิดเห็นตอเพลงลูกกรุงวา มีความไพเราะ ภาษาคํารองสละสลวย แตกตางจากบทเพลง

ไทยสากลในปจจุบัน  และ กลุมตัวอยางสวนใหญยังแสดงความคิดเห็นกับบทเพลงไทยสากลอมตะ(ลกู

กรุง)ที่นํากลับมาทําใหม การเรียบเรียงเสียงประสานใหม โดยนักรองรุนใหมๆ เพื่อใหเขากับยุค

สมัยใหมวา มีความเหมาะสม  เพราะทําใหเพลงมีความไพเราะข้ึน และทําใหบทเพลงยังคงเปนที่นิยม 

หลายยุคหลายสมัย  
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สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ 

(ลูกกรุง) สําหรับคนรุนใหม 

 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

สําหรับคนรุนใหม  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความสนใจมาก กับการนําเพลง อาลัยรัก เพลง 

ตนฉบับของ คุณชรินทร นันทนาคร มาเรียบเรียงใหม และมีทํานองที่ทันสมัยและกระชับข้ึน ในเวอร

ช่ัน คุณมาชา วัฒนพานิช มาใชผลิตเปน มิวสิควิดีโอและเลาเรื่องในมุมมองหญิง และใหระดับความ

สนใจมาก กับทุกๆแนวคิดในการสรางสรรค มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับคนรุน

ใหม  ไมวาจะเปนดานเน้ือหา การนําเสนอเรื่องราวความรักสามเศรา การนําเสนอตัวละครในมิติความ

เปนจริงของมนุษยที่มีทั้งดานบวกและและดานลบ ที่ไมมีใครดีสุดหรือรายสุด มาถายทอดเปนเรื่องราว  

เทคนิคภาพที่สอดคลองกับการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความนาสนใจ   การออกแบบการแตงกาย ฉาก 

แตงหนา ที่มีกลิ่นอายยอนยุค (Vintage) และ การใหขอมูลสั้น ๆ เกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับบทเพลง 

เน่ืองจากเปนบทเพลงที่มีประวัติขอมูลที่นาสนใจ มานําเสนอในชวงตอนจบตอนทายของเพลง (End 

Credit) และ 3 อันดับ ความคาดหวังสวนใหญของกลุมตัวอยางที่มีตอการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง

ช้ินน้ี คือ อันดับ 1 การ เลือกใชบทเพลงลูกกรุงที่มีเน้ือหาเขากับยุคสมัย อันดับ 2 เทคนิคการเลาเรื่อง

ที่มีความแปลกใหม และดึงดูดคนดูใหติดตามไปจนจบ อันดับ 3 องคประกอบภาพ แสง สี ที่สวยงาม

สอดคลองกับเพลง 

1.4  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือประเมินประสิทธิผลมิวสิควิ

ดีโอในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง เพลง

อาลัยรัก” 

จากการที่ผูศึกษาไดวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลง อาลัยรัก” ของกลุมตัวอยางที่เปนคนรุนใหมที่เปน

นักศึกษาและกลุมวัยเริ่มตนทํางาน ในชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 15 ทาน และกลุมตัวอยางที่เปน

ประชาชนทั่วไปที่สนใจฟงเพลงลูกกรุง อายุต้ังแต 26 ปข้ึนไป จํานวน 10 ทาน รวมทั้งสิ้น 25 ทาน 

ในชวงเดือนธันวาคม สามารถสรุปผลไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ (Content) 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เน้ือหาเขาไดใจงาย การตีความออกมาจากเน้ือเพลงได

แปลก แตก็สอดคลองกับเน้ือเพลงในอีกมุมมองหน่ึง ถึงแม การดําเนินเรื่องราวแบบยอนจากผลไปสู

เหตุสลับฉากไปมา แตการนําเสนอเรื่องราวก็ยังชัดเจนทําใหไมสับสน  เกิดอารมณรวมไปดวย แต

สําหรับกลุมคนที่สนใจในเพลงลูกกรุงน้ัน ตองต้ังใจดูและทําความเขาใจมากข้ึน เปนเพราะการดําเนิน

เรื่องที่สลับไปมา และใชบุคลิกและความคิดของตัวละครหลอกคนดูไปมา ทําใหรูสึกสับสนบาง แตใน

สวนของกลุมคนสวนใหญที่ช่ืนชอบเพลงลูกกรุง ยังไมเขาใจในเน้ือหาและประเด็นที่นําเสนอมากนัก 
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ตองดูหลายรอบ  อีกทั้งกลุมตัวอยางยังใหความเห็นวา เน้ือหามีการหยิบยกประเด็นการจมปลักสิ่ง

เดิมๆในอดีตของจิตใจมนุษยมาเลน และการยึดติดอดีตในเรื่องของความรัก จนเกิดความรูสึกยังอาลัย

อาวรณในความรัก  การดําเนินเรื่องมีความนาดึงดูด ไมดําเนินเรื่องตามลําดับเหตุการณกอนหลัง ทํา

ใหรูสึกรวมไปดวยและจนมีความรูสึกอยากติดตามไปจนจบ ชวงแรกๆอาจจะดูแลวสับสน เพราะยัง

ไมไดเฉลยหรือคลายปมของเรื่อง แตพอทราบปมและเห็นจุดจบของเรื่องก็ทําเขาใจย่ิงข้ึน  ในเน้ือหา

ดานขอมูลความรูเพลงลูกกรุงจากศิลปนตนฉบับเพลงในชวงทายของมิวสิควิดีโอ เปนชวงที่ทรงคุณคา 

เปนการใหเกียรติศิลปนตนฉบับ ไดฟงเสียงรองสดๆจากตนฉบับ เปนการไดรับฟงทัศนะคติของศิลปน 

ไดรับความรูเกี่ยวกับบทเพลง เน้ือหาสัมภาษณที่นําเสนอมีความครอบคลุมทั้งตัวบทเพลงและเพลงลกู

กรุงทั้งหมด เปนชวงที่ดูแลวเพลิดเพลิน 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานการนําเสนอในมิวสิควิดีโอ (Presentation) 

การถายทอดอารมณเรื่องราวของนักแสดงในมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม     

มีความพึงพอใจ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา บุคลิกและอารมณของนักแสดงมีความเขากับบทบาทของ

ตัวละคร  สามารถถายทอดออกมาไดเปนอยางดี ทั้งสามคนมีการรับสงอารมณกันไดดี  โดยเฉพาะ 

ผูหญิงชุดแดง ทําใหคนดูเช่ือไดวาเปนตัวละครน้ันจริงๆ การนําเสนอตัวละครที่มีมิติความเปนมนุษย 

มองจากเรื่องราวแลว ในเรื่องน้ีไมมีใครที่ดีหรือราย โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ในหน่ึงตัวมีหลาย

บุคลิก เปนมนุษยทั่วไปที่มีหลายนิสัยในคนเดียว  องคประกอบภาพมีความสวยงาม มีความใสใจใน

ดานองคประกอบภาพ สามารถเลาเรื่องและสื่ออารมณไดดี แตยังมีภาพบางภาพที่ไมชัดเจนและมี

ความเบลออยูบาง การจัดแสงมีความแปลกตา สวยงาม แตก็มีความขัดๆตาบางในชวงแรกๆ ในสวน

ของ โทนสี เหมาะสมกับเพลงและเรื่องราว ในดานองคประกอบศิลป มีความใสใจในสวนน้ี มีความเขา

กันเปนอยางดีในทุกๆสวน สัมผัสไดถึงกลิ่นอายยอนยุค แตก็ยังคงมีความรวมรวมสมัย  

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจดานการตัดตอและกราฟกเคลื่อนไหว (Editing & 

Graphic) 

ในดานภาพรวมของจังหวะตัดตอภาพ เสียง และเอฟเฟคตางๆในมิวสิควิดีโอ กลุม

ตัวอยางมีความเห็นวา จังหวะการตัดตอแปลกตาดี มีความลื่นไหลดี มีการเนนและผอนจังหวะอารมณ

ทําใหนาติดตามนาสนใจ แตจะมีบางภาพที่ตัดภาพเร็วไปทําใหดูไมทันและทําใหอารมณบางชวงไมสุด 

ซึ่งในภาพรวมดูแลวไมขัดตา  ดานเทคนิคเอฟเฟคตางๆมีความเขากันไมรกจนเกินไป มีเทคนิคการ

เช่ือมฉากที่นาสนใจ  ดานกราฟกตัวอักษรตางๆ มีความสวยงามในแบบเรียบงาย ตัวอักษรมีความ

ละมุน ดูสะอาดตา ตัวอักษรดูมีความทันสมัยแตก็ยังมีกลิ่นความเกาเขากับบทเพลง กลุมตัวอยางช่ืน

ชอบกราฟกลายเซ็นของศิลปนตนฉบับเปนอยางมากเน่ืองจากดูสวยงามและลื่นไหลดี แตก็จะมี

ตัวอักษรบางตัวที่บางเกินไปจนบางครั้งอานไมชัด  
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมและประโยชนของมิวสิควิดีโอ (All of Music 

video) 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความนาติดตาม การดําเนินเรื่อง

ทําใหมีความรูสึกอยากติดตามอยูตลอดเวลาและคาดเดายาก ดูแลวเกิดความเพลิดเพลิน การถายทํามี

ความใสใจในงานดานภาพ แสง องคประกอบดาน ฉากและเสื้อผา การแตงหนา มีความเปนมืออาชีพ 

ทุกอยางมีความพอดีและลงตัว  แตอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆนอยๆ แตโดยภาพรวมแลวช่ืนชอบ

และพึงพอใจมาก ทั้งชวงที่เปนมิวสิควิดีโอและชวงที่ใหขอมูลเพลงจากการสัมภาษณศิลปนตนฉบับ  

สวนกลุมตัวอยางที่สนใจในเพลงลูกกรุง มีความเห็นเพิ่มเติมวา เรื่องราวในมิวสิควิดีโอเปนมุมมองที่ลึก

และแปลกออกไปจากที่เคยจินตนาการเน้ือเพลงโดยผิวเผิน เลือกการนําเสนอที่ใหอารมณความยอน

ยุคทําใหดูมีเสนหเขาและกลมกลืนกับบทเพลงมากย่ิงข้ึน แตในทางกลับกันเทคนิคการถายทํา ภาพ 

และการตัดตอ ทําใหรูสึกรวมสมัย  มิวสิควิดีโอทําใหเขาใจในความหมายเพลงมาก ทําใหมีความสนใจ

เพลงลูกกรุงข้ึนบาง ไมมองวาเพลงนาเบื่อ เห็นถึงความงามของการใชภาษา และมีความตองการที่จะ

หาเพลงตนฉบับมาฟง และในชวงสัมภาษณใหขอมูลเพลงน้ันทําใหเห็นถึงคุณคาของเพลงลูกกรงุชัดข้ึน

อีกดวย ถือวาการเผยแพรเพลงลูกกรุงโดยการผลิตมิวสิควิดิโอ เปนการชวยอนุรักษเพลงลูกกรุงไดดี 

และนาจะทําใหคนรุนใหมสนใจเพลงลูกกรุงเพิ่มข้ึน 

 

2. อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหามิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลในปจจุบัน และวิธีการ

นําเสนอที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอประเภทมิวสิควิดีโอเลาเรื่องราว  การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตมิว

สิควิดีโอหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตมิวสิควิดีโอ จํานวน 2 ทาน พฤติกรรมการเปดรับชมมิว

สิควิดีโอ และความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อประเมินประสิทธิผลมิวสิควิดีโอใน

หัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่รับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง เพลงอาลัยรัก” ที่ผู

ศึกษาไดผลิตข้ึนน้ัน สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี  

จากทฤษฎีรูปแบบของมิวสิควิดีโอและลักษณะสําคัญของมิวสิควิดีโอ สวนสําคัญหลักคือ

เพลงและภาพที่มีความเกี่ยวของกันอยางนาสนใจ มิวสิควิดีโอในรูปแบบ มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อ

ความหมายเปนหลัก (Narrative) เปนมิวสิควิดีโอที่มี โครงสรางความสัมพันธเปนเรื่องราว แตไม

เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตรเน่ืองจากเรื่องราวเหลาน้ีจะ ข้ึนอยูกับความหมายของเพลง  เน้ือหาจึง

ควรสอดคลองกับบทเพลง ซึ่งจากการศึกษาและสํารวจผล มีความสอดคลองกับทฤษฎีขางตน ในบท

วิเคราะหการสัมภาษณความพึงพอใจดานความสอดคลองของเน้ือหากับบทเพลงของกลุมตัวอยาง ที่

ใหความเห็นวา เรื่องราวสอดคลองกับเน้ือเพลงในอีกมุมมองหน่ึง แตกตางจากที่เคยจินตนาการไวจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 

ประสบการณที่เคยฟงเพลงอาลัยรักมาแลว  แตก็มีความสอดคลองกันระหวางเน้ือหาเพลงและ

เรื่องราวที่นําเสนอ  

มิวสิควิดีโอวามิวสิควิดีโอเปนสุนทรียศาสตรทางการสื่อสารที่เปนสัญลักษณของศิลปน

นักรอง และเปนชนวนใหเกิดการใชเวลาและเงินสาหรับการซื้อหาของกลุมผูบริโภควัยรุน นอกจากน้ี

ยังกลาวถึง บทบาทและความสําคัญของมิวสิควิดีโอ พอสรุปได ดังน้ี  

1. มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดลอม อารมณ และวัฒนธรรมวัยรุน  

2. มิวสิควิดีโอเปนพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular song)  

3. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใชเปนสื่อเพื่อการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง  

4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสรางความฝน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุน  

มิวสิควิดีโอมีกลุมผูรับสารเปนกลุมวัยรุน โดยเฉพาะ อาจสันนิษฐาน ได 2 ประการ คือ 

ประการแรก ผูใหญไมดูมิวสิควิดีโอเพราะไมใชผูบริโภค เปาหมาย หรือเทปเพลงไมใชสินคาสําหรับ 

ผูใหญน่ันเอง ประการที่สอง ผูใหญอาจดูมิวสิควิดีโอไมรูเรื่อง ที่ กลาวเชนน้ีเพราะผูใหญเกิดมาในยุคที่

การฟงเพลงน้ันใชหูเปนหลัก ไดยินและเห็นจากของจริงเปนสวน ใหญ ทุกอยางลวนแตเกิดจาก

ประสบการณตรง แตวัยรุนเกิดมาในยุคที่เปนโลกแหงสัญลักษณ มีการนําเสนอดวยภาพเปนหลัก การ

ฟงเพลงของวัยรุนจึงเปนการใชตาในการฟงเพลงพรอมๆไปกับการใชหู มิวสิควิดีโอซึ่งเปนเรือ่งราวของ

ความรักที่เปนเรื่องในวัยของพวกเขาเองแลวยังเปนการฟงเพลงดวยตาและหู ไปพรอมๆกัน จึงเปน

เรื่องงายสาหรับวัยรุนที่จะเขาใจไดดีกวาวัยผูใหญ  ซึ่งบทบาทของมิวสิควิดีโอที่ทําหนาที่ชวยสงเสริม

บทเพลงน้ัน ก็มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใหความเห็น

วามิวสิควิดีโอน้ันสามารถทําใหสงเสริมบทเพลงลูกกรุง มีความนาสนใจข้ึน เกิดอรรถรสในการรับชม

ย่ิงข้ึน และทําใหมิวสิควิดีโอนาจะเปนที่สนใจของคนรุนใหม 

กลุมคนรุนใหมน้ันมีความตองการและมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่แตกตางกันไป มีความ

สนใจในสิ่งที่แตงตางกัน ในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหมจึงตองมีการสํารวจ

พฤติกรรมและความตองการของกลุมคนรุนใหมเพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ

กลุมเปาหมาย ตลอดจนนําขอมูลเหลาน้ันมาตัดสินใจและผลิตเปนมิวสิควิดีโอใหกลุมเปาหมายมีความ

พึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งตรงกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure)  ซึ่งกลาววา  

กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของ

มนุษย ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure)   

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention)                     
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ปจจัยที่มีอิธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลมีดังน้ี 

1. ความตองการ (Need)  

2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอียง

(Preference and Predisposition) 

3. เปาหมาย (Goal)  

4. ความสามารถ (Capability)  

5. การใชประโยชน (Utility 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style)  

7. สภาวะ (Context)  

ในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหมน้ัน ไดมีการสํารวจ

พฤติกรรมการเปดรับชมมิวสิควิดีโอ และความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ

(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม   โดยพฤติกรรมรับชมมิวสิควิดีโอทั่วไป และความตองการในดานรูปแบบ

และเน้ือหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ สําหรับคนรุนใหม จํานวนทั้งสิน้ 

123 คน  อายุ 18-25 ป สามารถสรุปไดวา มีจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิด

เปนรอยละ 67  มีผูที่กําลังศึกอยูมากกวาผูที่ทํางานแลว ถึงรอยละ 87  ในดานพฤติกรรมการเปดรับ

มิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยาง มีการเปดรับชมผาน สื่อออนไลน เชน การรับชมผานเว็บไซตตางๆ            

( Youtube, Facebook ) มากที่สุด  โดยสนใจรับชมมิวสิควิดีโอในรูปแบบที่เนนทั้งดานเรื่องราว

ประกอบและเทคนิคภาพคูกัน  ประเภทแนวเพลงที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบรับฟงมากที่สุด คือเพลงรักที่

มีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเศรา  อกหัก รักไมสมหวัง การจากไปของคนรัก    จากผลการสํารวจน้ีมี

ความสอดคลองกับทฤษฎีการเลือกรับสาร เพื่อความตองการ (Need) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัย

หน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคือความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความ

ตองการทางกายและใจทั้งความตองการระดับสูงและความตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัวกําหนดการ

เลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของเรา เพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดงรสนิยม 

เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ 

ในดานความพึงพอใจตอภาพรวมมิวสิควิดีโอเพลงอาลัยรัก ที่มีความสอดคลองกับเน้ือเพลง

น้ัน และทําใหคนดูเขาใจในเรื่องราว มีความนาติดตาม เพลิดเพลินในการรับชม อีกทั้งในมิวสิควิดีโอที่

ใหความรูในชวงสัมภาษณและทําใหเล็งเห็นถึงคุณคาเพลงลูกกรุงเพิ่มข้ึน ก็มีความสอดคลองกับ 

ทฤษฎีบทบาทหนาที่ของสื่อสารมวลชน  ที่ตองมีหนาที่ใหความบันเทิง (Entertainment)  เปนการ

สรางสรรคความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อผอนคลายความตึงเครียด  และหนาที่ในการสืบทอด

วัฒนธรรมของสังคม (Cultural Transmission) เน่ืองจากวัฒนธรรมเปนสมบัติสวนรวมของสังคมที่

จะตองสืบทอดใหเกิดความตอเน่ืองยาวนาน จากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง สื่อมวลชนไดรับมอบหมายให
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ชวยรักษามรดกของสังคมใหมีความย่ังยืนตอไปหลายช่ัวอายุ  ซึ่ง บทเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากล (ลูก

กรุง) ถือไดวาเปนศิลปะของชาติแขนงหน่ึง ที่ถือกําเนิดมายาวนาน เปนที่นิยมอยางแพรหลายสืบมา 

เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) มีความงดงามทางดานการใชภาษาที่สละสลวย มีการใชสัมผัสนอกสัมผัสใน

เชนเดียวกับกลอนแปด มีทํานองที่ไพเราะรื่นหู นอกจากน้ีเพลงยังเปนสิ่งที่สะทอนเรื่องราวของ

สังคมไทยแตละยุคสมัยทีผ่านมาอีกดวย 

การเลือกใชบทเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) ที่มีการเรียบเรียงดนตรีเสียงประสานใหมใหมี

ความเขากับยุคสมัยมากข้ึน และขับรองดวยนักรองรุนใหมๆมาผลิตเปนมิวสิควิดีโอน้ัน ก็มีความ

สอดคลองกับ แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม Popular Culture ที่เปนวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับของ

คนสวนมาก มีความเขากับยุคสมัย  เน่ืองจากเพลงลูกกรุงเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย แตการที่จะ

อนุรักษวัฒนธรรมใหอยูไดนานน้ันตองมีการปรับเปลี่ยนบางตามยุคตามสมัย ตามวัฒนธรรมประชา

นิยมของคนในแตละยุคแตละสมัยทีไ่มเหมือนกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคเพลงในยุคสมัยน้ีที่

เปนไปตามยุคตามสมัย 

การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงใหมีความใหมและนาสนใจข้ึนมากกวามิวสิควิดีโอใน

รูปแบบเกา น้ันก็มีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา(Reproduction)  ที่มีการนําสิ่งที่มี

ความประสบความสําเร็จอยูแลวมาผลิตซ้ํา เพื่อใหมีความแตกตางและมีความใหมและนาสนใจข้ึน 

ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจตอสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดย

หัวใจสําคัญของความพึงพอใจ คือ ผูรับสารใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวของ

ตัวเอง ผูรับสารที่มีสภาวะแวดลอมทางสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน จะมีความตองการในการที่จะรับ

สื่อที่แตกตางกันดวย ซึ่งมีความในการผลิตมิวสิควิดีโอ ไดมีการการประเมินความพึงพอใจและ

ประโยชนที่รับจากการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาและวัยเริ่ม

ทํางาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของมิวสิควิดีโอ อายุต้ังแต 18-25 ปจํานวน 5 คน และกลุมประชาชนที่

สนใจเพลงลูกกรุง อายุต้ังแต 26 ป ข้ึนไป จํานวน 5 คน โดยกลุมตัวอยางน้ันมีความพึงพอใจตอ

ภาพรวมทั้งหมดของมิวสิควิดีโอ ในดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่องของมิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางทั้ง 2 

กลุม มีความพึงพอใจ  โดยมีความคิดเห็นที่เหมือนและตางกันวา เน้ือหาเขาไดใจงาย การตีความ

ออกมาจากเน้ือเพลงไดแปลก แตก็สอดคลองกับเน้ือเพลงในอีกมุมมองหน่ึง ความคิดเห็นที่ตกตางกัน

คือกลุมนักศึกษาใหความเห็นวา  ถึงแมการดําเนินเรื่องราวแบบยอนจากผลไปสูเหตุสลับฉากไปมา แต

การนําเสนอเรื่องราวก็ยังชัดเจนทําใหไมสับสน  เกิดอารมณรวมไปดวย แตสําหรับกลุมคนที่สนใจใน

เพลงลูกกรุงน้ัน ไดใหความเห็นวา เรื่องราวน้ันตองมีต้ังใจดูและทําความเขาใจมากข้ึน เปนเพราะการ

ดําเนินเรื่องที่สลับไปมา และใชบุคลิกและความคิดของตัวละครหลอกคนดูไปมา ทําใหรูสึกสับสนบาง 

บางทานตองดูสองรอบถึงจะเขาใจ  อีกทั้งเน้ือหามีการหยิบยกประเด็นการจมปลักสิ่งเดิมๆในอดีตของ

จิตใจมนุษยมาเลน และการยึดติดอดีตในเรื่องของความรักจนเกิดความรูสึกยังอาลัยอาวรณในความ
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รัก  จากความคิดเห็นที่แตกตางกันของกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกันอยูบาง ทา

ใหผูศึกษามองถึงความแตกตางระหวางพฤติกรรมในการเลือกเปดรับ และความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายเมื่อมีการแบงลักษณะชวงอายุ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ทฤษฎีการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจตอสื่อ (Uses and Gratifications Theory) โดยหัวใจสําคัญของความพึงพอใจ คือ 

ผูรับสารใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวของตัวเอง ผูรับสารที่มีสภาวะแวดลอมทาง

สังคมและจิตใจที่แตกตางกัน จะมีความตองการในการที่จะรับสื่อที่แตกตางกันดวย  

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทาใหผูศึกษาไดเห็นถึงทฤษฎีตางๆที่ไดนามาใช

ในการสรางสรรคและผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) สําหรับคนรุนใหม  ซึ่งทฤษฎีน้ัน

ตางมีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอมิวสิควิดีโอ นับวาเปนประโยชนอยาง

มากที่ทาใหมิวสิควิดีโอบรรลุวัตถุประสงคและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได

เปนอยางดี 

3 .ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับ      

คนรุนใหม 

1.1  เน้ือหาของมิวสิควิดีโอน้ันควรเริ่มจากการกําหนดโครงสรางของเน้ือหามิวสคิวิดีโอ 

กําหนดทิศทาง ออกแบบเน้ือหาใหสอดคลองกับเพลง ใหมีความเขาใจงาย แตถามีการดําเนินเรื่องที่

แปลกใหม ทําใหคนดูรูสึกอยากติดตามไปจนจบ แตก็ก็ควรนําเสนอใหเขาใจงาย เพราะเน้ือเพลงลูก

กรุงน้ันมีความสละสลวยและซับซอนทางภาษา การนําเสนอเรื่องราวน้ันอาจจะไมจําเปนตองเปนเรื่อง

ที่ไกลตัวหรือเปนเรื่องยอนยุค อาจจะเปนเรื่องที่เปนปจจุบัน แตมีความสอดคลองกับบทเพลง อาจจะ

ทําใหมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน และการใหขอมูลเพลงลูกกรุง เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงคุณคาของเพลงลูก

กรุง ในชวงทายมิวสิควิดีโอโดยศิลปนตนฉบับ เปนที่นาสนใจและช่ืนชอบของกลุมเปาหมายเปนอยาง

มาก 

1.2  ดานการกํากับแสดง ภาพ และเทคนิคการตัดตอ การกํากับควรใหนักแสดงเขาใจ

ในเรื่องราว นักแสดงจะสามารถถายทอดอารมณออกมาไดดีข้ึน ควรใหความสําคัญกับภาพ การจัด

วางองคประกอบภาพที่สวยงาม แสงและโทนสีที่มีความเหมาะสมและเขากันกับเพลง และจังหวะการ

ตัดตอที่ไหลลื่น สื่อเรื่องราวและอารมณได มีเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจ ใสใจในรายละเอียดของทุกๆ

ภาพ เพราะภาพและการตัดตอลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น  

1.3  การนําเสนอในมิวสิควิดีโอควรคํานึงองคประกอบทุกๆสวน ไมวาจะเปน ฉาก 

อุปกรณประกอบ เสื้อผา การแตงหนาใหมีความเหมาะสมและไดอารมณภาพ (Mood&Tone) ที่เขา

กัน  ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
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2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต  

2.1 จากผลการสํารวจพฤติกรรมและชองทางการเปดรับชมมิวสิควิดีโอพบวา กลุมคนรุน

ใหม สวนมากมีการเปดรับสื่อมิวสิควิดีโอผานชองทางสื่ออนไลนมากที่สุด เพราะสามารถรับชมและ

เขาถึงไดรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะการอัพโหลดมิวสิควิดีโอข้ึนเว็บไซตยูทูป (Youtube.com)และมีการ

แบงปนตอกันไปเรื่อยๆในสังคมออนไลน ทําใหคลิปวิดีโอน้ันสามารถเขาถึงไดเรวและสรางความสนใจ

ใหกับกลุมคนรุนใหมได เปนการเผยแพรบทเพลงลูกกรุงไดรวดเร็วและเขาถึงไดงายข้ึน 

2.2 การศึกษาและผลิตมิวสิควิดิโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) สําหรับคนรุนใหม ใน

ครั้งน้ีไดนําเสนอเน้ือหาและรูปแบบมิวสิควิดีโอเพื่อใหตรงความตองการของกลุมเปาหมายเปน กลุม

นักศึกษาและวัยเริ่มทํางาน โดยมีการสอบถามความตองการกอนการผลิต แตเมื่อมีการประเมินผล

ความพึงพอใจ ผูศึกษาไดมีการเพิ่มกลุมตัวอยางที่เปน กลุมคนที่สนใจในเพลงลูกกรุง ที่มีอายุ 26 ปข้ึน

ไป เพื่อเปรียบเทียบและวัดประสิทธิผลความพึงพอใจ ทําใหพบวากลุมคนที่สนใจในเพลงลูกกรุง ก็มี

ความสนใจและช่ืนชอบมิวสิควิดิโอเพลงลูกกรุงเชนเดียวกับกลุมเปาหมาย ดังน้ันการวิจัยและการผลิต

มิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุง ก็สามารถศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในความตองการของกลุมคนที่กวางข้ึน และ

เผยแพรสามารถเผยแพรมิวสิควิดีโอใหกับกลุมคนหลากหลายชวงอายุได อยางเชน อาจจะเปนการ

เผยแพรไปยังกลุมคนรุนใหม ที่มีอายุที่นอยกวาน้ีในชวงเด็กวัยประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และ

นําเสนอเรื่องราวที่มีความใกลตัวกับกลุมเปาหมายใหมากข้ึน  
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แบบคําถามสัมภาษณเจาะลกึผูผลิตมิวสิควิดีโอ 
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แบบคําถามสัมภาษณเจาะลกึผูผลิตมิวสิควิดีโอ 

_____________________________________________________________ 

สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

- ปจจุบันแนวทางการทํามิวสิควิดีโอเปนอยางไร และในอนาคตจะเปนอยางไร 

- แนวคิดและกระบวนการทํางานข้ันกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และหลังการผลิต   

มิวสิควิดีโอเปนอยางไรบาง ตางจากการถายงานแบบอืน่หรอืไม  

- การใชมิวสิควิดีโอ สามารถเปนตัวชวยใหเพลงน้ัน ๆ เปนทีนิ่ยมไดหรือไม 

- การเลือกเพลงที่ใชในการทํามิวสิควิดีโอ มีขอพิจารณาอะไรบาง 

- ถาผลิตช้ืนงานออกมาแลวไมดัง มักเกิดจากสาเหตุใด  

- ชองทางไหนที่จะสามารถเขาถึงกลุมวัยรุนมากทีสุ่ด 

- ทานคิดอยางไรกับการนําเพลงลูกกรุงกลบัมาทําใหม เรียบเรียงเสียงประสานใหม  

ใหคนรองรุนใหมมารอง 

 

สวนท่ี 2 คําถามดานเน้ือหาของมิวสิควิดีโอ 

- เน้ือหาของมิวสิควิดีโอมีผลตอการรบัชมของกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด 

- ความสอดคลองกันระหวางเน้ือหาของเพลง กับภาพที่นําเสนอออกมามผีลทําใหมิวสิค 

วิดีโอนาสนใจมากข้ึนหรอืไม อยางไร 

- เทคนิคที่ชวยในการสรางสรรคบท สรางสถานการณ และลําดับเรื่องราวในมิวสิควิดีโอให 

มีความแปลกใหม ควรตองทําอยางไร 

- ถามีการนําเสนอเน้ือหาหรอืเรื่องราวออกมาเปนแบบคาดไมถึง หรือหลอกลอเหมือน 

เลนกบัความรูสึกของคนดู จะทําใหมิวสิควิดีโอนาสนใจหรือไม  

- การผลิตมิวสคิวิดีโอเพลงลูกกรุงใหคนรุนใหมสนใจ เน้ือหาควรไปในทิศทางใด 

- ถาเปนเพลง "อาลัยรัก" ของคุณชรินทร นันทนาคร ที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบั ....... ผมไดคิด 

วิธีการนําเสนอแบบ........ทานคิดวานาสนใจหรอืไม หรอืควรมีขอปรบัปรุงแกไขอยางไร 

 

สวนท่ี 3 ดานการแสดง องคประกอบศิลปและเทคนิคการนําเสนอ 

- เทคนิคที่ชวยในการกํากบัการแสดงตัวละครในมิวสิควิดีโอตองทําอยางไร 

- องคประกอบภาพ แสง สี มีความสําคัญตอมิวสิควิดีโอมากนอยเพียงใด 

- ขอแนะนําในการจัดแสงใหเหมาะสมกบัเรื่องราวและการนําเสนอควรตองทําอยางไร 
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- มีเทคนิคการนําเสนอใหมๆ ที่ทําใหมิวสิควิดีโอมีความนาสนใจหรอืไม 

- การนําเสนอภาพหรือเรื่องราวทีม่ีกลิ่นอายแบบยอนยุค สามารถสรางความนาสนใจใหกบั  

มิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงเพื่อคนรุนใหมไดมากข้ึนหรือไมอยางไร 

 

สวนท่ี 4 คําถามดานปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

- ปญหาและอปุสรรคสวนใหญที่พบในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

- แนวทางในการแกไขปญหา 

- ขอเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงลูกกรงุเพื่อคนรุนใหม 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

เพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง)สําหรับคนรุนใหม 

_____________________________________________________________ 

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการใน

การรับชมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) โดยการสอบถามจากกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต

นักศึกษาและวัยเริ่มทํางาน ที่มีอายุระหวาง 18-25 ป เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาและการ

สรางสรรค พัฒนาเน้ือหามิวสิควิดีโอ ใหมีประสิทธิภาพและตรงความตองการของทานตอไป 

2. คําถามในแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไมมผีลกระทบ

ตอขอมูลสวนตัวของทานแตอยางใด ดังน้ัน จงึใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามและ

แสดงความคิดเห็นทุกขอตามความจริง 

 

ตอนท่ี 1  :  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

1) เพศ 

  □ ชาย  □ หญิง    

2) อายุ    

 □ 18-22 ป    □ 23-25 ป     

3)  อาชีพ  

□ กําลงัศึกษาอยู     

□  ยังไมไดทํางาน 

  □ ทํางานแลว 

□  อื่นๆ โปรดระบุ ........................... 

 

ตอนท่ี 2  : พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

1)   ทานเปดรับชมมิวสิควิดีโอจากสื่อใดมากที่สุด  (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  □ สื่อโทรทัศน (ชองฟรีทีวี) 

□ สื่อโทรทัศน  (ชองโทรทัศนผานดาวเทียม) 

□ สื่อโทรทัศน  (ชอง Cable TV) 
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□ สื่อออนไลน เชน การรับชมผานเว็บไซตตางๆ ( Youtube, Facebook ) 

□ สื่อสาธารณะ (การรับชมจากจอโทรทัศนในหางสรรพสินคา หรือตามปายรถเมล     

การเปดจอ Wide Screen ในแหลงชุมชนของกลุมวัยรุน) 

□ สื่อ VCD-DVD -Blu ray Disc มิวสิควีดโอ, คาราโอเกะ, คอนเสิรต 

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

2)   รูปแบบการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่ทานช่ืนชอบมากที่สุด  

□ มิวสิควิดีโอที่เนนการนําเสนอเรื่องราวตามเน้ือหาของเพลง  

□ มิวสิควิดีโอที่เนนการนําเสนอเรื่องราวที่ไมไดเอาตามเน้ือหาของเพลง 

□ มิวสิควิดีโอที่เนนดานเทคนิคภาพมากกวาเรื่องราวประกอบเพลง 

□ มิวสิควิดีโอที่เนนทั้งดานเรื่องราวประกอบและเทคนิคภาพคูกัน 

□ มิวสิควิดีโอทีเ่นนเทคนิคและใชสัญลักษณในการสื่อความหมายแทนการเลาเรื่อง  

□ มิวสิควิดีโอที่ใชจงัหวะของเพลงและการตัดตอใหเกิดความสอดคลองกบับทเพลง 

□  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................ 

 3)  ประเภทเน้ือหาเพลงในมิวสิควิดีโอที่ทานช่ืนชอบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

□ เพลงที่เปนแนวรักสมหวัง จบแบบมีความสุข 

□ เพลงรักที่มีเน้ือหาเศรา เชนรักสามเสา  อกหัก รักไมสมหวัง การจากไปของคนรัก 

□ เพลงรักประเภทแอบชอบ แอบฝนถึง 

□ เพลงใหกําลังใจ ปลอบโยนจิตใจ 

□ เพลงเตนที่เนนจังหวะสนุกสนาน 

□ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ตอนท่ี 3  : ประสบการณในการรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

เพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) ถือไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแขนงหน่ึง ที่ถือ

กําเนิดมายาวนาน เพลงไทยสากล(ลูกกรุง)มีความงดงาม ทางดานการใชภาษาที่สละสลวย  เชน เพลง 

พรหมลิขิต เพลงสเนหา เพลงอาลัยรัก  เพลงจําเลยรัก  เพลงบานทรายทอง เพลงพอแงแมงอน 

 1) ทานเคยรับฟงเพลงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)หรือไม 

□ เคย             □ ไมเคย    (ถาไมเคยกรุณาขามไปทําตอนที่ 4 ) 
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 2)  ทานคิดวาปจจัยที่ทําใหทานมีโอกาสไดรับฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ใดบาง (ตอบได

มากกวา 1  ขอ) 

□ การนําเพลงเกามาขับรองในคอนเสิรตของศิลปนสมัยใหม 

 □ รายการประกวดรองเพลงตางๆ (เชน รายการ  The Voice , The Star,  Academy 

Fantasia, KPN Award Master key เปนตน ) 

□ การนําเพลงลูกกรุง มาใชในประกอบละครโทรทัศนและภาพยนตร  

□ ทางมิวสิควิดีโอเว็บไซตออนไลนตางๆ เชน เว็บไซตที่เกี่ยวกับเพลงลูกกรุง 

หรือเว็บไซต Youtube 

□  ฟงจากบุคคลใกลชิดที่สนใจฟงเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) 

□  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

 

3) ทานคิดอยางไรกับเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)  (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

□  มีความไพเราะ ภาษาคํารองสละสลวย แตกตางจากบทเพลงไทยสากลในปจจุบัน 

□ นักรองออกเสียงอักขระชัดเจนถูกตองตามหลักภาษาไทย 

□ ความหมายของเน้ือเพลงมีความรวมสมัย 

□ เกา โบราณ เน้ือรอง ดนตรี ทํานอง ไมทันสมัย 

□ จังหวะชา ฟงแลวนาเบื่อ  

□ เน้ือรองฟงยากตองตีความ  

□ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

4) ทานคิดอยางไรกับเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง)ที่นํากลับมาทําใหม การเรียบเรียงเสียงประสาน

ใหม โดยนักรองรุนใหมๆ เพื่อใหเขากับยุคสมัยใหม 

□  มีความเหมาะสม  เพราะทําใหเพลงมีความไพเราะข้ึน และทําใหบทเพลงยังคงเปนที่

นิยมหลายยุคหลายสมัย  

□ มีความเหมาะสม แตไมควรใหแตกตางจากตนฉบับมากเกินไป ใหคงความเปนด้ังเดิม

ไวบาง 

□ ไมมีความเหมาะสม เพราะเราควรจะอนุรักษบทเพลงตนฉบับด้ังเดิมไว เพราะคือมรดก

ของชาติ ไมควรเรียบเรียงหรือนํามาทําใหม 

□  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



152 

ตอนท่ี 4  : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางสรรคมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลอมตะ(ลูกกรงุ)สําหรับคน

รุนใหม 

ขอ คําถาม นาสนใจ

มากท่ีสุด 

นาสนใจ 

มาก 

สนใจ 

ปาน

กลาง 

นาสนใจ 

เล็กนอย 

ไม 

นาสนใจ 

1 ทานคิดวาถามีการนําเพลงเพลงไทยสากล

อมตะ(ลูกกรุง) เพลง อาลัยรัก (ตบฉบับ) 

ของคุณชรินทร นันทนาคร มาผลิตเปนมิว

สิควิดีโอจะนาสนใจหรือไม 

     

2 ถามีการนําเพลงตบฉบับของ คุณชรินทร 

นันทนาคร  มาเรียบเรียงใหม และมี

ทํานองที่ทันสมัยข้ึน ในเวอรช่ัน คุณมาชา 

วัฒนพานิช  มาผลิตเปนมิวสิควิดีโอจะ

นาสนใจหรือไม 

     

 

 

 

 

3. ถามีการผลิตมิวสิควิดีโอโดยใชรูปแบบการ

เลาเรื่องราวประกอบเพลงเพื่อใหมีความ 

นาสนใจกวามิวสิควิดีโอตัวเดิมที่ใชภาพใน

ภาพยนตรมาตัดสลับกับนักรองทาน

คิดเห็นเปนอยางไร 

     

4. ทานคิดวา การนําเอาบทเพลงประเภท 

เพลงชา เกี่ยวกับเรื่องราวความรักสาม

เศรา การยอมทนเจ็บปวดเพื่อความรัก มา

นําเสนอเปนมิวสิควิดีโอเพื่อทําใหบทเพลง

ไดรับความนิยม ทานคิดเห็นเปนอยางไร 

     

5. การนําเสนอเรื่องราวของมิวสิควิดีโอโดย

ใชโครงเรื่องที่นําเสนอตัวละครในมิติความ

เปนจริงของมนุษยที่มีทั้งดานดีไมดี ที่ไมมี

ใครดีสุดหรือรายสุด มาถายทอดเปน

เรื่องราว  ทานคิดวานาสนใจหรือไม 
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ตอนท่ี 5 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคมิวสิควิดีโอ

เพลงลูกกรุง เพ่ือคนรุนใหม เพ่ือใหมีความแตกตางและแปลกใหมมากขึ้น 

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณทุกคนสําหรับความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

 

ขอ คําถาม นาสนใจ

มากท่ีสุด 

นาสนใจ 

มาก 

สนใจ 

ปาน

กลาง 

นาสนใจ 

เล็กนอย 

ไม 

นาสนใจ 

6. การออกแบบการแตงกาย ฉาก แตงหนา 

ที่มีความเปนสมัยใหม แตมีกลิ่นอายยอน

ยุค เ ลียนแบบยุคสมัยเ ก า  (Vintage) 

ในชวง ยุค 50s  มานําเสนอ  ทานคิดวา

นาสนใจหรือไม 

     

7. การใชเทคนิคภาพใหมๆมาใชในการเลา

เรื่องใหความทันสมัยและนาสนใจ เชน 

เทคนิคพิเศษทางภาพ และเทคนิคการตัด

ต อพิ เ ศษ ในก า ร ตั ด ไป ในภาพอ ดี ต 

(Flashback)  มานําเสนอ  ทานคิดวา

นาสนใจหรือไม 

     

8. การใหขอมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับบทเพลง หรือ

เกร็ดของเพลง หรือเวอรช่ันที่ผานมา มา

นําเสนอในชวงตอนจบตอนทายของเพลง 

(End Credit) ทานคิดวานาสนใจหรือไม 
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ภาคผนวก ค. 

แบบคําถามสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อสอบถามความ 

 พึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอ 
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แบบคําถามสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อสอบถามความ

พึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมมิวสิควิดีโอ 

_____________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจตอเพลงและเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ (Content) 

1.  เลาเรื่องราวในมิวสิควิดีโอที่คุณเขาใจมาพอสังเขป 

2. คุณรูสึกช่ืนชอบและเขาใจในเน้ือหาเรื่องราวของมิวสิควิดีโอหรือไม โปรดใหเหตุผล 

3. คุณคิดวาเน้ือหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีความสอดคลองกันหรือไม 

โปรดใหเหตุผล 

4. คุณคิดวาการเลาเรื่องทําใหคุณอยากติดตามมิวสิควิดีโอไปจนจบหรือไม และมีสิ่งใดที่ทํา 

ใหคุณคาดไมถึงบาง  โปรดอธิบาย 

5. คุณคิดวาเน้ือหาของเพลงลูกกรุงและเรื่องราวในมิวสิควิดีโอยังมีความเขากับยุคสมัยใน 

ปจจุบันหรือไม โปรดอธิบาย 

6. คุณรูสึกช่ืนชอบบทสัมภาษณเพื่อใหเกร็ดขอมูลบทเพลงลูกกรุงจากศิลปนตนฉบับเพลง 

ในมิวสิควิดีโอหรือไม  โปรดใหเหตุผล 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจดานการถายทําและนําเสนอในมิวสิควิดีโ(Production&Presentation) 

1. คุณคิดวานักแสดงสามารถถายทอดอารมณเรื่องราวของมิวสิควิดีโอไดมากนอยแคไหน  

โปรดใหเหตุผล 

2. คุณรูสึกช่ืนชอบองคประกอบภาพหรือมุมกลองในมิวสิควิดีโอหรือไม โปรดใหเหตุผล 

3. คุณรูสึกช่ืนชอบดานการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควิดีโอ หรือไม  โปรดใหเหตุผล 

4. คุณรูสึกช่ืนชอบฉาก อุปกรณประกอบ เสื้อผา การแตงหนาทําผมหรือไม  

 โปรดใหเหตุผล 

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการตัดตอและกราฟก (Editing&Graphic) 

1. คุณรูสึกช่ืนชอบภาพรวมการตัดตอภาพ เสียง เอฟเฟคตางๆในมิวสิควิดีโอหรอืไม 

 โปรดใหเหตุผล 

2. คุณรูสึกช่ืนชอบกราฟกตัวอักษรที่ใหขอมูลในมิวสิควิดีโอหรอืไม โปรดใหเหตุผล 
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ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอ (All of Music Video) 

1. คุณรูสึกช่ืนชอบฉากใดหรือชวงใดในมิวสิควิดีโอที่ไดรับชมมากที่สุด โปรดใหเหตุผล  

2.  คุณรูสึกพึงพอใจตอภาพรวมของมิวสิควิดีโอที่ไดรับชมหรือไม  โปรดใหเหตุผล 

3.  คุณคิดอยางไรการนําเพลงลูกกรุงมาผลิตเปนมิวสิควิดีโอที่มีการเลาเรื่องราวและการถาย 

ทําที่ทันสมัยข้ึนทําใหบทเพลงมีความนาสนใจมากข้ึนมากกวามิวสิควิดีโอเพลงลูกกรุงในสมัยกอนที่มี

แตการบันทึกภาพนักรอง  โปรดใหเหตุผล 

4. จากมิวสิควิดีโอที่ไดรับชม ทําใหคุณรูสึกสนใจและตระหนักถึงคุณคาของเพลงลูกกรุงมาก 

ข้ึน โปรดใหเหตุผล 

 

ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 
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ภาคผนวก ง. 

แบบคําถามสัมภาษณศิลปนตนฉบับเพลงอาลัยรัก 

คุณชรินทร นันทนาคร 
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คําถามสัมภาษณ 

คุณชรินทร  นันทนาคร ศิลปนตนฉบับ เพลงอาลัยรัก 

_____________________________________________________________ 

1. พูดถึงที่มาและเกร็ดของเพลงอาลัยรักยอๆ โดยเน้ือหาภาพรวมเพลงน้ีพูดถึงอะไร และ

ความพิเศษของเพลงที่ไดรับรางวัลแผนเสียงทองคําพระราชทาน  

2. ทานคิดยังไงกับการที่คายเพลงเพลงลูกกรุงที่นํามาเรียบเรียบเสียงประสาน ทําดนตรี

ใหมที่ปรับใหตามยุคตามสมัย  

3. พูดถึงเสนหหรือความพิเศษของเพลงลูกกรุง ที่แตกตางจากเพลงไทยสากลในปจจุบัน 

4. ทานคิดวาเพลงไทยสากลเกาอยางเพลงลูกกรุงจะตายหรือสูญหายไปจากสังคมไทย

หรือไม 

5. เพลงลูกกรุงเปนเพลงที่มีมายาวนาน มีการนํากลับมาทําใหมรองใหมหลายครั้งแสดงให

เห็นวาเพลงลูกกรุงน้ันมีคุณคา อยากให ฝากคําคมเกี่ยวกับการเล็งเห็นคุณคาของเพลงลูกกรุงใหกับ

คนรุนใหม  
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