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เรื่อง      : ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสม 

 ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจที่มีต่อ
มิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 
5 ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการผลิต พฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย 
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ และการทดสอบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Test) เพื่อน าสิ่งที่ได้
ท าการศึกษาทั้งหมดนี้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตช้ินงาน ให้งานนั้นตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และท าการออกแบบส ารวจ (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลัง
รับชมมิวสิควิดีโอแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและประโยชน์ที่ผู้ชมได้รับ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการความแปลกใหม่ เนื่องจากมิวสิควิดีโอทั่วไปก็
จะมีสไตล์การเล่าเรื่องคล้ายๆกันตามเพลงแต่ละประเภท จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและพบว่า ยังไม่มี
มิวสิควิดีโอเพลงสากลที่ให้ภาพ เรื่องราว และกลิ่นอายแบบไทยในสมัยอดีต จึงเป็นที่มาของมิวสิควิดี
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
น าเสนอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคนั้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความเจ็บปวดจาก
การเปลี่ยนแปลง” เมื่อเรารับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาเพื่อให้ต่างชาติยอมรับและไม่ตกเป็น
เมืองข้ึนของใคร และแน่นอนว่าไทยเป็นอิสระ แต่ค าถามที่ตามมาคือเราเป็นอิสระจริงหรือ การรับ
วัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นไปได้หรือไม่ว่าความจริงแล้วเราเองอาจก าลังตกเป็นทาสทางวัฒนธรรม
ตะวันตกอยู่ ซึ่งหลังการผลิตนั้นได้น ามิวสิควิดีโอให้กลุ่มเป้าหมายชาวไทยในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล (120 คน) และชาวต่างชาติ (30 คน) ที่มีอายุระหว่าง 19-22 ปีชมและท าแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอนี้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังเป็นการผสมผสานระหว่างเพลงสากลกับเรื่องราวแบบ
ไทย พร้อมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมิวสิควิดีโอท าให้ผู้ชมได้คิดตามอยู่ตลอดเวลา อันเป็น
ประโยชน์นอกเหนือจากความบันเทิงที่ได้รับ 

มิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่ผลิตข้ึนน้ัน สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าที่ว่า มิวสิควิดีโอประเภท
นี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุม่เป้าหมายและสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลติมิวสิควิดีโอ
ในอนาคตได ้
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้คงจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากผู้จัดท าไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากคนรอบข้างมากมาย ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ประภาส  นวลเนตร  ที่
คอยให้ค าปรึกษา ช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องพร้อมแนะน าทิศทางในการแก้ไข ทั้งยังคอยผลักดันให้
ผู้จัดท าสามารถท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังขอขอบพระคุณผศ.ว่าที่ร้อยตรี
สมเกียรติ  เหลืองศักดิ์ชัย, อาจารย์วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม, ดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว, อาจารย์
เฉลิมพร  ภาปราชญ์ ที่คอยให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่เพื่อให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นจุลนิพนธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดตามความสามารถของผู้จัดท า 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ข้าพเจ้ามาตลอด ที่ท าให้
ข้าพเจ้าสามารถน าสิ่งที่ทุกท่านเคยสอนมาต่อยอด ประยุกต์ใช้ จนกลายมาเป็นจุลนิพนธ์ฉบับนี้ รวม
ไปถึงอาจารย์ทัพเทพ  ภาปราชญ์ และอาจารย์สังกะมา  สารวัตร ที่คอยให้ค าแนะน าตั้งแต่ในช่วงของ
การเริ่มหาแรงบันดาลใจจนสุดท้ายผู้จัดท าได้ตัดสินใจท าจุลนิพนธ์ภายใต้ตัวข้อดังกล่าว  ขอขอบคุณ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 2 ท่าน อันได้แก่ คุณซึง  ดวงมณี และคุณณภัสสร์  เตลิงคพันธ์ ที่ได้สละเวลามาให้
ค าแนะน าอย่างสุดความสามารถ รวมไปถึงอาจารย์พรพรรณ  เชยจิตร, อาจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพชร
, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ  เหลืองศักดิ์ชัย ที่ท าหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ท าให้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และขอบขอบคุณท่านอาจารย์วรฐ  กายูรวัฒน์ ที่ได้สละเวลา
ช่วยตรวจแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักทางภาษา 

ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน ดูแล เอาใจใส่ และ
เป็นก าลังใจที่ดีเสมอมาตั้งแต่ก่อนจนหลังการจัดท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ จนท าให้ข้าพเจ้ามีวันน้ีได้ รวมไป
ถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในยามที่ข้าพเจ้าล าบากและต้องการ
ความช่วยเหลือ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่สละเวลาท าแบบส าร วจ ทั้งแบบส ารวจ
พฤติกรรมและความพึงพอใจ และบางท่านที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อท าการ
ทดสอบ Storyboard ซึ่งหากไม่ได้ความคิดเห็นจากทุกท่าน จุลนิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้จัดท าได้ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มิวสิควิดีโอ ได้ถูกให้ค ำจ ำกัดควำมและอธิบำยควำมหมำยโดยบุคคลต่ำงๆ มำกมำย 
Michael Shore (1984, อ้ำงถึงใน Sven E Carlsson 2556) กล่ำวว่ำ มิวสิควิดีโอ คือ กำรจ ำลอง
ประสบกำรณ์ สิ่งที่ปรำกฏให้เห็นโดยปรำศจำกสำระ ควำมสับสน ควำมพึงพอใจในทันที จุดจบของ
เนื้อหำ จินตนำกำร ควำมเร็ว 

Andrew Goodwin (1992, อ้ำงถึงใน Madeleine Stidder 2554) กล่ำวถึงมิวสิควิดีโอ
ว่ำ เป็นกำรน ำเสนอบทเพลงโดยเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพกับเสียง โดยมีแนวคิดที่ว่ำใน มิวสิควิดี
โอ จะต้องพยำยำมสร้ำงเรื่องรำวข้ึน โดยใช้เนื้อเพลงเป็นหลักในกำรคิดภำพออกมำซึ่งต้องมีควำม
เช่ือมโยงระหว่ำงภำพและเสียงอย่ำงชัดเจน 

สรุปได้ว่ำ มิวสิควิดีโอคือภำพประกอบเพลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมหมำยด้วย
ภำพ ให้ควำมบันเทิง ให้อำรมณ์ตำมเพลง เป็นกำรพยำยำมถ่ำยทอดควำมคิดของเพลงจำกผู้ผลิตสู่คน
ฟังในรูปแบบของจินตนำกำรที่ปรำกฏออกมำให้เห็นเป็นภำพอย่ำงชัดเจน เพื่อผู้ชมสำมำรถจดจ ำทั้ง
ภำพและเสียง สร้ำงควำมประทับใจ อยำกชมหรือฟังเพลงนั้นซ้ ำๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำร
ส่งเสริมกำรขำยของเพลงนั้นๆ เพื่อโปรโมตเพลงและตัวศิลปิน 

จำกกำรที่ผู้ศึกษำได้ท ำกำรส ำรวจกลุ่ มเป้ำหมำยที่มีอำยุระหว่ำง 19-22 ปี ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (และกลุ่มเป้ำหมำยรองอันได้แก่บุคคลทั่วไป) จ ำนวน 106 คน 
ระหว่ำงวันที่ 13 – 25 กรกฎำคม 2556 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมถ่ีในกำรรับชมมิวสิควิดีโอต่อสัปดำห์ 
สูงสุดคือทุกวันโดยคิดเป็นร้อยละ52.9 (จ ำนวน 56 คน) ซึ่งกำรรับชมมิวสิควิดีโอเฉลี่ยต่อครั้ง สูงสุด
อยู่ที่ตั้งแต่ 6เพลงข้ึนไป โดยคิดเป็นร้อยละ53 (จ ำนวน 29 คน) ของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมถ่ีในกำร
ชมทุกวัน/สัปดำห์ ซึ่งเพลงที่กลุ่มเป้ำหมำยช่ืนชอบมำกที่สุดคือเพลงสำกล(ภำษำอังกฤษ) โดยคิดเป็น
ร้อยละ40 จำกจ ำนวนทั้งหมด 
 

 
 

ภำพที่ 1-1 แสดงควำมถ่ีในกำรรับชมมิวสิควิดีโอต่อสปัดำห์

7.5% 

37.7% 
52.9% 

1.9% 

1 ครั้งต่อสัปดำห์ (7.5%) 
2-3 ครั้งต่อสัปดำห์ (37.7%) 
ทุกวัน (52.9%) 
นำนๆครั้ง (1.9%) 

ควำมถี่ในกำรรับชมมิวสิควิดีโอต่อสัปดำห์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภำพที่ 1-2 แสดงจ ำนวน Music Video เฉลี่ยที่ดูต่อครั้ง (ของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมถ่ีในกำรรับชม
ทุกวัน/สัปดำห์) 

 
จำกกำรส ำรวจนี้จะเห็นได้ว่ำมิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมสนใจ  เข้ำถึงได้

ง่ำย เนื่องจำกเป็นสื่อที่มีควำมยำวโดยเฉลีย่เพียง 3-5 นำที ซึ่งถือเป็นระยะเวลำสัน้ๆ สำมำรถรับได้ทั้ง
ภำพและเสียงในเวลำเดียวกัน และส่วนใหญ่มีเรื่องรำวตรงกับควำมสนใจในช่วงวัยของกลุ่มเป้ำหมำย
นั่นคือเรื่องของควำมรัก ควำมเข้ำใจ ท ำให้โอกำสในกำรเปิดรับสื่อประเภทมิวสิควิดีโอจึงมีสูง 

ปัจจุบันกำรผลิตมิวสิควิดีโอถูกผลิตมำกมำยหลำยรูปแบบ ผู้จัดท ำก็จะพยำยำม
สร้ำงสรรค์ควำมแปลกใหม่ และสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับภำพในมิวสิควิดีโอเพลงนั้นๆ ทั้งในแง่ของกำร
เล่ำเรื่อง รูปแบบ ควำมสวยงำมของภำพและกำรจัดแสง ฯลฯ ให้มีควำมน่ำสนใจ ควำมแปลกใหม่ ให้
เป็นที่น่ำจดจ ำ ซึ่งจำกกำรสอบถำมควำมรู้สึกของกลุ่มเป้ำหมำยหลักและกลุ่มเป้ำหมำยรองถึงมุมมอง
ที่มีต่อมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน มักจะมีมุมมองเหมือนกันนั่นคือ มองว่ำปัจจุบันมิวสิควิดีโอมี
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยีในกำรผลิตมำก รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีควำมหลำกหลำยและ
ประสิทธิภำพสูง ท ำให้เรำมีโอกำสได้เห็นภำพที่คมชัดและสวยงำมอยู่ในระดับที่ผู้ชมพึงพอใจ แต่สิ่งที่
เป็นปัญหำส ำหรับกำรผลิตมิวสิควิดีโอนั้น และท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยรู้สึกเบื่อคือ ควำมซ้ ำ ควำมจ ำเจ
ของเรื่องรำวที่น ำเสนอ และจะสังเกตได้ว่ำแนวเพลงแต่ละแนวก็จะมีกำรเล่ำเรื่อง มี  Mood&Tone 
ของภำพที่มีทิศทำงไปในแนวเดียวกันเช่น เพลง Rap, Hip-hop ก็มักจะมีภำพศิลปินหนุ่มกับสำวสวย
เซ็กซี่, เพลงPop ก็มักจะเป็นภำพเรื่องรำวสลับกับศิลปิน, เพลง Rock ส่วนมำกก็จะเน้นให้เห็นภำพ
กำรแสดงของวงดนตรี ฯลฯ ท ำให้รู้สึกจ ำเจ น่ำเบื่อหน่ำย เล่ำเรื่องง่ำยๆตำมเนื้อเพลงซึง่เพลงส่วนมำก
ก็จะมีเนื้อหำคล้ำยคลึงกันอยู่แล้ว และเมื่อมีกำรน ำเสนอภำพแบบเดิมๆ จึงยิ่งท ำให้มิวสิควิดีโอ
ส่วนมำกก็จะคล้ำยคลึงกัน 

11% 

36% 53% 

จ ำนวน Music Video เฉลี่ยที่ดูต่อครั้ง  
(ของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีควำมถี่ในกำรรับชมทุกวัน/สัปดำห์) 

1-2 เพลง 11% 

3-5 เพลง 36% 

ตั้งแต่ 6 เพลงขึ้นไป 53%    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภำพที่ 1-3 แสดงเหตุผลที่ท ำให้รู้สึกช่ืนชอบมิวสิควิดีโอ 
 

จำกผลส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดให้เหตุผลว่ำ สิ่งที่ท ำให้รู้สึกช่ืนชอบมิวสิควิดีโอเพลง
นั้นคือ ร้อยละ 20 ชอบเพลงอยู่ก่อนแล้ว ร้อยละ 18 ภำพ/แสงสวย ร้อยละ 17 ช่ืนชอบศิลปินเป็น
กำรส่วนตัว ร้อยละ 16 เนื้อเรื่องน่ำสนใจ จะเห็นได้ว่ำหำกตัดเรื่องของตัวเพลง -ศิลปิน และเทคนิค
พื้นฐำนด้ำนภำพที่มิวสิควิดีโอจะต้องมี เรื่องรำวที่มีควำมน่ำสนใจเป็นสิ่งที่ผู้ชมให้ควำมส ำคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ำองค์ประกอบอื่นๆ และรูปแบบกำรเล่ำเรื่องของมิวสิควิดีโอที่กลุ่มเป้ำหมำยช่ืนชอบมำก
ที่สุดก็คือกำรเล่ำเรื่องแบบ Conceptual โดยคิดเป็นร้อยละ37 จำกจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 

 

 
 

ภำพที่ 1-4 แสดงรูปแบบกำรเล่ำเรื่องของ Music Video ที่ชอบมำกที่สุด 
 
เนื่องจำกกำรส ำรวจที่ได้กล่ำวไปในตอนต้นน้ันช้ีให้เห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมช่ืนชอบ

ในเพลงสำกลมำกเป็นอนัดับแรก  ต้องกำรควำมแปลกใหม่  ให้ควำมส ำคัญด้ำนเนื้อหำและเรือ่งรำวใน 
Music Video จึงได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำและพบว่ำ ยังไม่มีมิวสิควิดีโอเพลงสำกลที่ให้ภำพ เรื่อง รำว 
และกลิ่นอำยแบบไทยในสมัยอดีต จึงน ำมำซึ่งกำรทดลองผลิต มิวสิควิดีโอโดยกำรน ำเอำภำพ 
เรื่องรำว และกลิ่นอำยจำกสมัยรัชกำลที่ 5 เนื่องจำกในช่วงเวลำนี้เป็นช่วงเวลำที่ไทยเกิดกำร

20% 

17% 

16% 11% 

18% 

10% 
8% 

เหตุผลท่ีท ำให้รู้สึกชื่นชอบมิวสิควิดีโอ 

ชอบเพลงอยู่แล้ว 20% 
ชอบศิลปินเป็นกำรส่วนตัว 17% 
เน้ือเรื่องน่ำสนใจ 16% 
กำรเล่ำเรื่องอย่ำงมีชั้นเชิง 11% 
ภำพ/แสง สวย 18% 
เทคนิคกำรตัดต่อ 10% 
มุมกล้อง 8% 

40% 

41% 

12% 7% 

 รูปแบบกำรเล่ำเรื่องของ Music Video ท่ีชอบมำกท่ีสุด 
 

Narrative (39.6%)

Conceptual (41.5%)

Performance (12.3%)

Dance (6.6%)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในด้ำนวัฒนธรรมมำกมำยหลำยแขนง  โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพื่อกำรสร้ำง
ควำมแตกต่ำง ควำมแปลกใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกำรมีมิวสิควิดีโอนั่นคือ กำร
สร้ำงภำพจำกเนื้อหำของเพลงเพื่อให้ผู้ชมเข้ำถึงอำรมณ์ของเพลงได้ดีมำกยิ่งข้ึน เพื่อเสนอเป็น
ทำงเลือกใหม่ให้แก่กำรผลิตมิวสิควิดีโอในอนำคต และสิ่งที่นอกจำกจำกนี้คือ กำรได้ท ำให้ผู้ชมรับรู้ 
และมองเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และควำมเช่ือของคนในยุคนั้น เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เรำมองเห็นถึง
ควำมแตกต่ำง  ก ำหนดรูปแบบพฤติกรรม แบบแผนกำรด ำเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม 

โดยในกำรผลิตมิวสิควิดีโอนี้ได้ท ำกำรเลือกเพลงจำกศิลปินกลุ่มชำวอังกฤษที่มีช่ือว่ำ 
Keane ในเพลง Nothing In My Way (จำกอัลบั้ม Under the iron sea ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ท ำให้พวก
เขำได้ถูกเสนอช่ือเข้ำรับรำงวัล Grammy Award for Best Pop Performance) มีเนื้อหำที่เป็นกำร
ตั้งค ำถำมถึงควำมพยำยำมที่จะปิดบังควำมเจ็บปวด ควำมทรมำนจำกควำมรัก ซึ่งควำมรัก ควำม
ผดิหวัง และควำมเจ็บปวด นับเป็นเรื่องพื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนต่ำงต้องเคยมีประสบกำรณ์ร่วม เพรำะ
ควำมรักคือควำมต้องกำรพื้นฐำนในชีวิตมนุษย์ ไม่ว่ำจะอยู่ในยุคสมัยไหน พูดภำษำอะไรก็ตำม 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  ส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มี ต่อมิวสิควิดีโอเพลงสำกล รูปแบบ 
Conceptual โดยผสมผสำนกลิ่นอำยของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกำลที่ 5  

2.  เพื่อทดลองสร้ำงสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสำกลผ่ำนเรื่องรำวของไทย 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
ในกำรศึกษำ ผู้ศึกษำได้ก ำหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
- ขอบเขตด้ำนกำรผลิตมิวสิควิดีโอ 
- ขอบเขตด้ำนประวัติศำสตร์ไทยสมัยรัชกำลที่ 5 
- ขอบเขตด้ำนทฤษฎีอื่นๆ และผลงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ส ำรวจควำมต้องกำร และปัญหำที่พบด้ำนควำมต้องกำรรับชมมิวสิควิดีโอของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

2.  น ำเสนอแผนกำรผลิตมิวสิควิดีโอ 
3.  ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล และน ำมำวิเครำะห์ 
4.  Pre-Production เตรียมกำรผลิต (เขียนบท, Story board, หำนักแสดง, ออกแบบ

ฉำก, กำรสร้ำงสรรค์, เนื้อเรื่อง, reference, สถำนที่, ติดต่อประสำนงำน) 
5.  Production ถ่ำยมิวสิควิดีโอท ำตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
6.  Post-Production ตัดต่อมิวสิควิดีโอ 
7.  ส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสำกลรูปแบบ

Conceptual โดยผสมผสำนกลิ่นอำยของวัฒนธรรมไทยสมยัรัชกำลที่ 5 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงที่ 1-1 ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ล ำดับ
ที่ 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

1 ศึกษำและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
ส ำรวจควำมต้องกำร 
วำงแผนและน ำเสนอแผนงำน 

         

2 ศึกษำค้นคว้ำรวบรวมข้อมูล          

3 กระบวนกำรก่อนกำรผลิต (Pre-Production) 
- เขียนบท, จัดท ำStory board, หำนักแสดง, 
ออกแบบฉำก, กำรสร้ำงสรรค์, เนื้อเรื่อง, 
reference, สถำนที,่ ติดต่อประสำนงำน 

         

4 กระบวนกำรผลิต (Production)          
5 กระบวนกำรหลังกำรผลิต (Post-Production) 

- ตัดต่อมิวสิควิดีโอ 
         

6 สรปุผลกำรท ำงำน  
- ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ชมที่มีตอ่ช้ินงำน 
- จัดท ำรูปเล่มให้สมบรูณ์ 

         

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  ทรำบควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสำกลรูปแบบ
Conceptual โดยผสมผสำนกลิ่นอำยของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกำลที่ 5  

2.  ได้ต้นแบบมิวสิควิดิโอที่สำมำรถผสมผสำนเรื่องรำวของวัฒนธรรมไทยกับดนตรีแบบ
ตะวันตกได้อย่ำงลงตัว 

3.  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำเสนอรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่แตกต่ำงออกไปจำกปัจจุบัน 
 
นิยำมศัพท์ 

มิวสิควิดีโอ คือ เพลงที่มีภำพของเนื้อหำหรือเรื่องรำวประกอบ โดยมีภำพของศิลปิน 
นักร้อง นักแสดง และสิ่งต่ำงๆ เนื้อหำหรือเรื่องรำวจะสัมพันธ์กับเนื้อหำเพลงหรือไม่สัมพันธ์กันก็ได้  

มิวสิควิดีโอแบบ Conceptual หมำยถึง มิวสิควิดีโอที่มุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด
บำงอย่ำงของผู้จัดท ำที่มีควำมเช่ือมโยงกับบทเพลง และถูกถ่ำยทอดออกมำอย่ำงไม่เป็นเรื่องรำว แต่
จะใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพกับเสียงในสื่อควำมหมำยและอำรมณ์ของเพลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกำลท่ี 5 หมำยถึง ระบบกำรปกครองที่ได้รับอิทธิพลจำกชำติ
ตะวันตก (กำรเลิกทำส) และวัฒนธรรมกำรแต่งกำยที่ได้รับอิทธิพลจำกชำติตะวันตก (กำรใส่เสื้อ-เสื้อ
รำชประแตน, เสื้อแขนหมูแฮม)  

ควำมพึงพอใจ คือ ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอำจจะ
เป็นไปในเชิงปริมำณค่ำว่ำควำมรู้หรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น เป็นไปในทำงบวกหรือทำงลบ หรือ
ควำมรู้สึกพอใจ เฉยๆ และไม่พึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอ 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากที่ศึกษาวิจัยในหัวข้อ ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลที่เล่าเรื่อง
แบบ Conceptual  โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวมาศึกษา และวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ
ดังนี ้

1.  แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 
- ความเป็นมาของมิวสิควิดีโอ 
- ความหมายและบทบาทหน้าที่ของมิวสิควิดีโอ 
- รูปแบบของมิวสิควิดีโอ 
- ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
- ความหมายของประวัติศาสตร์ 
- ความหมายของวัฒนธรรม 
- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสมัยรชักาลที่ 5 ด้านการปกครอง เครื่องพันธนาการ 

และด้านการแต่งกาย (ไทย-ฝรั่งเศส) 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิชาการ 

- ทฤษฏีการสื่อสาร 
- ทฤษฎีการเปิดรับสาร 
- ทฤษฎีความพึงพอใจ 
- ทฤษฎีการยอมรับ 
- ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.  ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

1.1 ความเป็นมาของมิวสิควิดีโอ  
มิวสิควิดีโอเริ่มต้นข้ึนจากการที่เริ่มมีการน าเพลงเข้ามาใช้ในวงการภาพยนตร์ใน

ลักษณะของเพลงประกอบภาพยนตร์ ซึ่งมีเนื้อหาการด าเนินเรื่องโดยใช้เพลงเป็นสื่อ จนในที่สุดก็
กลายมาเป็น Music Videoโดยถือก าเนิดข้ึนครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเพลง Bohemian 
Rhapsody ของวง Queen และเพลง Video Killed The Radio Star ของ The Buggles ต่อมา จึง
ได้มีการถือก าเนิดของสถานีวิทยุโทรทัศน์ MTV (Music Television) ซึ่งเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ
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วันที่ 1 สิงหาคม ปีค.ศ. 1981 เวลา 0.01น.นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคMusic Video และ
ดนตรีทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532) 

และต่อๆ  มามิวสิค วิดี โอได้กลาย เป็นกลยุท ธ์ส า คัญของการ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และกลายเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของเพลงในยุคนั้นด้วย เพราะอัลบั้มเพลงที่มี
ยอดขายดีก็มักจะเป็นอัลบั้มที่เพลงมีมิวสิควิดีโอประกอบ  

 
1.2 ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของมิวสิควิดีโอ 

มิวสิควิดีโอคือ ภาพยนตร์ขนาดสั้นที่มีความยาวเท่ากับเพลงๆหนึ่ง เพื่อถ่ายทอด
ความหมายและอารมณ์ของเพลงออกมา โดยมีการใช้ภาพประกอบที่สวยงามและการออกแบบ
เรื่องราวที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของผู้สร้าง ทั้งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาเพลงและไม่สอดคล้อง
หรือไม่ได้เล่าเรื่องตามเนื้อหาเพลง เช่น เน้นการใช้เทคนิค หรือส่วนประกอบอื่นๆ 

Roe & Lofgren อธิบายว่า มิวสิควิดีโอเป็นเหมือนวิทยุภาพ (visual radio) 
เนื่องจากเขาเปรียบพฤติกรรมการเปิดทีวีหาช่องดูน้ัน ก็เหมือนการที่เราหมุนหาคลื่นวิทยุเพื่อหาเพลง
ฟัง แตก่ารเปิดทีวีจะได้ภาพมาเป็นของแถม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532) 

มิวสิควิดีโอพัฒนามาจากรายการเพลงซึ่งเดิมเป็นการถ่ายท าการแสดงของ
นักร้องหรือวงดนตรี ในห้องส่งของสถานีโทรทัศน์ ภาพที่ปรากฏจึงเป็นภาพการแสดงของนักร้องและ
นักดนตรี แต่ปัจจุบันมิวสิควิดีโอมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสร้างเป็นเรื่องราวเนื้อหาต่างๆเพื่อให้ ผู้ชม
เกิดความสนใจ มีการใช้เทคนิคในการถ่ายท า มีการลงทุนสูง 

เป้าหมายของการผลิตมิวสิควิดีโอก็เพื่อสร้างสิ่งที่ศิลปินน ามาเสนอในเพลงให้
กลายเป็น ภาพ เพื่อให้ ผู้ชมติดตามฟังเพลง โดยให้ภาพน้ันสื่อความหมายของเพลงหรอืเนื้อหาสาระที่
ต้องการ จะถ่ายทอดการสร้างมิวสิควิดีโอเป็นการสร้างเพื่อขยายเนื้อค าบางค าที่ไม่ชัดเจนออกมาให้
ผู้ชมเข้าถึง การสื่อความหมายของเพลงนั้น โดยจะต้องจะต้องเปน็ภาพที่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ชมได้ เพื่อที่จะสามารถ ย้ าเตือนให้ผู้ชมนึกถึงเพลงนั้น 

ปัจจุบันการสร้างสรรค์ มิวสิควิดีโอได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของค่าย
เพลงที่ผลิต งานเพลงออกมา โดยมีลักษณะพื้นฐานของการเป็นโฆษณาอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีช้ินงาน
ส าหรับการออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดใน
ปัจจุบันสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารได้  

 
1.3 รูปแบบของมิวสิควิดีโอ 

รูปแบบของมิวสิควิดีโอประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของ
ผู้ฟังคือ ทางกายภาพ (Physical) ทางอารมณ์ (Emotional) และทางระดับการจดจ า (Cognitive 
levels) ซึ่งการแบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามประเภท หรือแบ่ง
ตามศิลปินนักร้อง ได้แบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอจากการผลติเพลงของบรษัิทผู้ผลติได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
(Simon Frith 1988, อ้างถึงใน วัลลภา อัญชลิสังกาศ 2548: 22) 
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1) มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอที่มี
โครงสร้าง ความสัมพันธ์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มักเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือนักร้อง
ร้องเพลงอยู่บนเวที 

 

      
 

ภาพที่ 2-1 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Performance เพลง Here we go  
ที่มา: Best of friend.  Here we go.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=dTLkCibmKKU 
 

       
 

ภาพที่ 2-2 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Performance เพลง Many of horror 
ที่มา: Biffy Cylro.  Many of horror.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก  
http://www.youtube.com/watch?v=Lh3LocS_Bh8 
 

       
 

ภาพที่ 2-3 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Performance เพลง Ho Hey 
ที่มา: The Lumineers.  Ho Hey.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=zvCBSSwgtg4 

 

      
 

ภาพที่ 2-4 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Performance เพลง Treasure 
ที่มา: Bruno Mars.  Treasure.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=nPvuNsRccVw 
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2) มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอ
ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว โดยข้ึนอยู่กับความหมายของเพลง 

 

     
 

ภาพที่ 2-5 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Narrative เพลง Thinking of you  
ที่มา: Katy Perry.  Thinking of you.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=wdGZBRAwW74 
 

     
 

ภาพที่ 2-6 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Narrative เพลง Just a kiss  
ที่มา: Lady Antebellum.  Just a kiss.  เข้าถึงเมือ่ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=v_yTphvyiPU 
 

       
 

ภาพที่ 2-7 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Narrative เพลง Love me again  
ที่มา: John Newman.  Love me again.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ 

 
3) มิวสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราว (Conceptual) เป็น 

รูปแบบที่อธิบายถึงสิ่งที่ เรียกว่า ดนตรีภาพ(Visual Music)หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ รูปแบบนี้ ใช้ 
เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ ของดนตรี การล าดับเรื่องราว (editing) และ 
ภาพลักษณ์ (images) 

อาจกล่าวได้ว่า มิวสิควิดิโอแบบ Conceptual มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสาร
แนวความคิดบางอย่างจากเพลง ศิลปิน หรือผู้จัดท า ผ่านมิวสิควิโอไปสู่คนดู โดยอาศัยสัญญะ และ
ศิลปะแขนงต่างๆ เข้ามาสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นภาพ โดยไม่เน้นการเล่าเรื่องอย่างเป็นเรื่องราว ให้
ความส าคัญกับแนวคิดที่มีความเช่ือมโยงกับอารมณ์หรือใจความของเพลงมากกว่า 
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ภาพที่ 2-8 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual เพลง Rolling in the deep  
ที่มา: Adele Laurie Blue Adkins.  Rolling in the deep.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  
เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw 

 

     
 

ภาพที่ 2-9 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual เพลง Losing myself   
ที่มา: Will Young.  Losing myself.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=c19BbGGJU5E 
 

     
 

ภาพที่ 2-10 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual เพลง Somebody that I use to   
know  

ที่มา: Wouter De Backer.  Somebody that I use to know.  เข้าถึงเมือ่ 20 กรกฎาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY 
 

     
 

ภาพที่ 2-11 แสดงภาพตัวอย่างมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual เพลง Waiting for the end  
ที่มา: Linkin Park.  Waiting for the end.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=5qF_qbaWt3Q 
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1.4 ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 
1.4.1 ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production)  

1) ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ปัญหา 
2) วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดเรื่อง 
3) จัดท า Story Board 
4) วางแผนการถ่ายท า 

1.4.2 ข้ันการผลิต (Production) 
เป็นข้ันตอนของกระบวนการถ่ายท า Video ตามStory Board ที่ได้

ออกแบบไว้  ซึ่งในการถ่ายท าควรจะต้องศึกษาบทอย่าง ละเอียด และถ่ายท าให้ได้ภาพครบตามที่
ต้องการ 

1.4.3 ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) 
ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) คือ การตัดต่อล าดับภาพ ต้องมี

ความระเอียด รอบคอบทั้งทางด้านภาพและเสียง โดยการน าภาพต่างๆ เสียง มาเรียบเรียง ล าดับให้
เป็น เรื่องราวตามบทที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งการแก้ไข ปรับแต่งให้มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ
ติดตาม และจะต้องค านึงถึงรูปแบบของสื่อที่จะเผยแพร่อีกด้วย  

 
2.  แนวคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี5 

2.1 ประวัติศาสตร์  
ธวัช ค านวณ (2551) ได้อธิบายว่า ประวัติศาสตร์เกิดจากความมีสามัญส านึก

ของมนุษย์อันเป็นคุณลักษณะที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น มนุษย์ผูกพันกับประวัติศาสตร์อย่าง
ใกล้ชิด จนไม่อาจจะแยกจากกันได้นั้น คือจะพยายามเรียนรู้และเข้าใจตนเอง  โดยมีประวัติศาสตร์
เป็นเครื่องน าทางมุ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วให้ความ ส าคัญแก่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมนั้นๆ มาก 

คนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์คือ “อดีต” หรือ “ส่วนหนึ่งของ
อดีต” แต่ในความเป็นจริงนั้น “อดีต” ก็คือ “เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่าน” และ “ส่วนหนึ่งหรือเสี้ยวเล็กๆ 
เสี้ยวหนึ่งของอดีต” จะเป็นประวัติศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อนักประวัติศาสตร์ สนใจและเห็นความส าคัญ มี
ประโยชน์ ต่อมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ คือ การสืบสวนสอบสวนค้นคว้า เรื่องราวของ
มนุษย์ในอดีต และเรื่องราวนั้นมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม 

มีนักประวัติศาสตร์ได้ให้ความหมายของค าว่าประวัติศาสตร์ไว้มากมายหลาย
ทัศนะ (ธวัช ค านวณ 2551) เช่น 

1) Sir Charles Oman (1991) มีความเห็นว่า ประวัติศาสตร์ คือ “การ
ตรวจสอบหลักฐานทั้งประเภทเอกสารและวัตถุ  เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันแล้วหา
ข้อสรุปเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะสามารถได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในอดีตได้ 
แต่เราอาจจะสามารถอธิบายข้อเท็จจริงบางอย่างที่ได้จากการตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐาน
เหล่าน้ัน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่พอจะยอมรับกันได้” 
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2) จิตร  ภูมิศักดิ์ กล่าวว่า “วิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความชัดเจนใน
การต่อสู้ ทางสังคมมนุษย์ ซึ่งวิชานี้เสมือนตัวอย่างของการต่อสู้ทางสังคมแห่งชีวิตของชนรุ่นหลัง
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นหัวใจแห่งการศึกษาความเป็นมาของสังคม เป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะ
ไขไปสู่การปฏิบัติอันถูกต้อง” 

3) ดร. วิจิตร สินสิริ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ประวัติศาสตร์คือบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ในอดีต เกี่ยวด้วยเรื่องเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม  ปรัชญาที่มนุษย์ได้
คิดได้สร้างไว้ถือเป็นความเจริญรุ่งเรือง และเป็นรากฐานของความเจริญสมัยต่อๆมา ดังนั้นเราจึงมี
ประวัติศาสตร์หลายแขนง เช่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์อวกาศ ประวัติศาสตร์การเมอืง
ฯลฯ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นของนักประวัติศาสตร์พอจะสรุปได้ ว่า 
ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษา เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีตซึ่งต้องอาศัย
การค้นคว้าหาหลักฐาน การวิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน
ต่างๆมาพิจารณา เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์มีความหมายหลายนัย เช่น เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใน
อดีต เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ และมีวิธีการบันทึกอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประวัติศาสตร์
สามารถเกิดข้ึนทุกขณะ ฯลฯ 

การศึกษาที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องเริม่จากการตั้งค าถามพื้นฐานหลัก 
5 ค าถาม คือ (วงเดือน นาราสัจจ์ 2550) 

1.  What - เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนในอดีต 
2.  When - เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเมื่อไหร่ 
3.  Where - เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนที่ไหน 
4.  Why - ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน 
5.  How – เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร 
โดยมีขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
1.  การรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลต่างๆของสิ่งที่ต้องการจะศึกษา 
2.  ท าการคัดเลือกหลักฐาน โดยเลือกหลักฐานที่มีที่มาที่น่าเช่ือถือ 
3.  น าข้อมูลและหลักฐานทั้งที่ได้ มาท าการวิเคราะห์  ตีความ  และประเมิน

หลักฐาน 
4.  ท าการการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน 
5.  เมื่อได้ข้อสรปุ หริอาจเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้แล้ว ก็ต้องมี

การน าเสนอข้อเท็จจรงิ 
 

2.2 วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต โดยค าว่า “วัฒน” เป็น

ภาษาบาลี แปลว่าเจริญงอกงาม,ความก้าวหน้า “ธรรม” เป็นภาษาสันสกฤตหมายถึง คุณงามความดี 
ดังนั้นค าว่า “วัฒนธรรม” จึงหมายถึงคุณธรรม หรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งค าว่า
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วัฒนธรรมนั้นมีใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2483 ซึ่งถูกบัญญัติข้ึนโดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์
เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยทรงแปลมาจากค าว่า Culture ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากค าว่า 
Cultura ในภาษาลาติน ซึ่งหมายถึงการเพราะปลูกหรือการปลูกฝัง (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2536, 
อ้างถึงใน ฉัตรชัย จันทร์ศรี 2554: 17-18) 

ความหมายของค าว่าวัฒนธรรมอาจกล่าวได้แตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับพื้นฐาน
ทางสังคม และองค์ประกอบต่างๆของแต่ละบุคคล แต่ทุกคนจะเข้าใจในบนพื้นฐานเดียวกันนั่นคือ 
วัฒนธรมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือกระท าไปโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ (สัญชาตญาณ) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม นักมานุษยวิทยาได้ให้ความหมายแก่ค าว่า
วัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 2543, อ้างถึงใน ฉัตรชัย จันทร์ศรี 2554: 18-19) 
เช่น 

Leslie A. White ให้ค าจ ากัดความค าว่าวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างข้ึน
อย่างมีระบบ ประกอบไปด้วยการกระท า (แบบแผนของพฤติกรรม) วัตถุ (เครื่องมือเครื่องใช้) 
ความคิด (ความเช่ือ ความรู้) และความรู้สึก (ทัศนคติ ค่านิยม) โดยแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 
จังสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้ง่าย 

Clyde Kluckhohn ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมเป็นระบบที่ได้รับสืบทอดมา
จากบรรพชน เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่เห็นได้จากทั้งภายนอกและภายใน (Explicit-Inplicit 
Design) ที่สมาชิกของกลุ่มหรือสงัคมรว่มกันสร้างข้ึน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด รวมไปถึงความ
เช่ือและค่านิยม 

กล่าวไดว่้าวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ครอบคลมุทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออก
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง อันประกอบไปด้วย ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุกความคิด กระท าโดยสมาชิกของสังคม โดยในแต่ละสังคมก็จะมี
วัฒนธรรมเฉพาะของตนที่แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มสังคมนั้นๆด้วย และ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้เองที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน (สุพัตรา สุภาพ 2536: 
34) 

นักสังคมและนักมานุษวิทยาส่วนใหญ่ ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท 
(ฉัตรชัย จันทร์ศรี 2554: 20) คือ 

1.  วัฒนธรรมด้านวัตถุ (Material Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่งที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ สิ่งของ หรือวัตถุที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างข้ึน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
เครื่องบิน เครื่องยนต์ สิ่งก่อสร้างและอาการบ้านเรือน ฯลฯ 

2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ด้านวัตถุ  (Non- Material Culture) เป็นวัฒนธรรมทีเ่น้น
สิ่งทีเ่ป็นนามธรรม ได้แก่ ภาษา ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีต่างๆ ที่มผีลตอ่การด ารงชีพของ
มนุษย ์

ส าหรับในแง่ของการสื่อสารนั้น Gregory Bateson และ Jurgen Ruesch 
(1951, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2539: 10) นิยามว่าวัฒนธรรมนั้นเป็นชุดของกระบวนการ
สื่อสาร (Set of Communication Process) ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมและการสื่อสารจะเป็นคนละอย่าง
กัน แต่ก็เป็น 2 สิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นในยุคปัจจุบันน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นยุคแห่ง
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อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรม (Culture Industry) โดยมีสื่อมวลชนเป็นตัวการส าคัญในการกลั่น
วัฒนธรรมให้แก่สังคม 

ดังนั้น วัฒนธรรมในความหมายของการสื่อสารจึงท าหน้าที่ เป็นตัวกลาง 
(Mediator) ในการพัฒนา ด ารงอยู่ (Social Being) ของคนคนหนึ่งให้กลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตส านึก
ทางสังคม (Social Consciousness) ด้วยเหตุน้ี ลักษณะของวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจึงข้ึนอยู่กับ
บริบทของสภาพความเป็นจริงของสังคมนั้นๆ 

 
ลักษณะของวัฒนธรรม 
1.  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน แล้วกลั่นกรองหรือเลือกสรรสิ่งที่เห็นว่าดีงาม 

ถูกต้อง มีคุณค่า คุณประโยชน์ไว้ 
2.  เป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ แนวความคิด ความเช่ือ การประพฤติปฏิบัติ การ

ประดิษฐ์คิดค้นในสังคม สามารถปฏิบัติสืบทอด อบรมสั่งสอน ฝึกฝน เรียนรู้กันได้ 
3.  มีการส่งทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  เพื่อไม่ให้แนวความคิด  ความ

เช่ือ การกระท า หรือเทคโนโลยีต่างๆสูญหายไป สมาชิกต้องถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้แก่ลูกหลาน
ต่อไป โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง 

4.  เป็นมรดกทางสังคม ผลงานของบรรพชนเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เกิดมาใน
สังคมจะได้เห็น ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในสงัคม เพราะวัฒนธรรมไม่ใช่ของของคนใดคนหนึ่ง 
แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ร่วมกัน ใช้ร่วมกัน 

5.  เป็นวิถีการด าเนินชีวิต   หรือเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ทุกคนยอมรับ 
จดจ า และปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน ผู้คนจะมีวิถีชีวิตที่เป็น
ลักษณะของตนเอง เช่นวิถีการใช้ชีวิต การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละสังคมก็ต่างเห็นว่าวัฒนธรรมของตนนั้นดีแล้ว เหมาะสมแล้ว จึงได้เลือกสรร
กลั่นกลองเอาไว้ และประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป 

6.  เป็นสิ่งไม่คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมนุษย์สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
และปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป บางทีก็ยอมรับวัฒนธรรมของสังคม
อื่นเข้ามาใช้ในสังคมตน จึงท าให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 
หากกล่าวถึงวัฒนธรรมไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1.  วัตถุธรรม  (Material Culture)  คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ   เป็นการประดิษฐ์

คิดค้นที่เกี่ยวกับวัตถุเพื่อความอยู่ดีกินดี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และปัจจัย4อื่นๆ 
2.  คติธรรม (Moral Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือต่างๆ อัน

เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ได้แก่ ศีลธรรม คุณธรรม ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ อุดมการณ์ 
3.  เนติธรรม (Legal Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ 

กฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีต่างๆที่คุ้มครองสังคมให้อยู่อย่างมีระเบียบ เช่น ระเบียบการแต่ง
กายในประเพณีต่างๆ กฎหมาย กฎจราจร 
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4.  สหธรรม (Social Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข รวมทั้งระเบียบ มารยาท เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร 
มารยาทการต้อนรับแขก มารยาทในการติดต่อสื่อสาร การแสดงความเคารพต่อบุคคลและสถานที่ 
ฯลฯ 
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลท่ี 5 
2.3.1 ด้านการปกครอง  

สิ่งที่พระบาทสมเด็จกระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงท าให้ชาว
ต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเลิกทาส โดยตั้งแต่เดิมมานั้น ไทยเป็นประเทศที่ไม่เคย
เป็นทาสหรือมีทาสอยู่เลยแต่การที่มีทาสเกิดข้ึนน้ันไทยเราได้เอาแบบอย่างมาจากเขมร เมื่อครั้งที่ได้
อพยพมาอยู่ในแหลมทอง เมื่อสิ้นแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2411) ซึ่ง
กฎหมายลักษณะพระอัยการทาส จ าแนกประเภทของทาสไว้ด้วยกัน 7 ประเภทคือ (ภารดี มหาขันธ์ 
2527: 126-128) 

1.  ทาสสินไถ่ คือทาสที่เจ้าของซื้อมาจากบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ สามี 
หรือเจ้าของเดิม 

2.  ทาสในเรือนเบี้ย คือเด็กที่เกิดในระหว่างพ่อแม่เป็นทาส 
3.  ทาสที่ได้มาแต่บิดามารดา คือทาสที่ได้รับความเป็นทาสจากมรดก 
4.  ทาสท่านให้  คือทาสที่มีผู้อื่นยกให้ 
5.  ทาสที่ซึ่งได้รับอุปการะในสมัยข้าวยากหมากแพง 
6.  ทาสเชลย คือทาสที่ได้มาจากสงคราม ทาสเชลยน้ีถือว่าเป็นทาสของ

พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์จะพระราชทานแจกจ่ายแก่นายทัพนายกองผู้มีความรับผิดชอบ 
7.  ลูกของผู้ที่เล่นพนันในบ่อนแล้วไม่มีเงินใช้ หรือทาสที่ได้มาเนื่องจาก

นายเงินไปช่วยผู้นั้นให้พ้นโทษปรับ 
 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายเงินกับทาส ตามที่ปรากฏในกฎหมาย

ลักษณะทาส นายเงินจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือทาสของตน กล่าวคือ 
1.  นายเงินมีสิทธิที่จะลงโทษทัณฑ์จ าโซ่ตรวน ใส่ข่ือคา ทวนด้วยลวด

หนังก็ได้ แต่จะทารุณให้ถึงตายไม่ได้ 
2.  ส่งทาสไปรับโทษแทนนายเงินหรือบัตรภรรยาของนายเงินได้ 
3.  ให้ทาสไปราชการแทนตนได้ แม้ราชการนั้นทาสอาจถึงตายได้ เช่น 

ราชการทัพ 
4.  ทาสมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิ่งของ ถ้าทรัพย์สิ่งของนั้นช ารุด สูญ

หาย ทาสต้องใช้ราคาแก่เจ้านายจนเต็ม 
5.  นายมีอ านาจขับหรือขายทาสได้ เมื่อตนไม่สามารถเลี้ยงดูได้  
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โอกาสที่ทาสจะหลุดพ้นจากความเปน็ทาส สามารถกระท าได้ดังนี้ (ภารดี 
มหาขันธ์ 2527: 129-130) 

1.  เมื่อนายเงินโปรดให้ทาสลาบวชเป็นภิกษุ สามเณร หรือนางชี ถือว่า
หลุดพ้นจากความเป็นทาส แม้จะลาสิกขาบทแล้วก็ตาม จะเอาคืนมาเป็นทาสอีกไม่ได้ 

2.  ถ้านายเงินใช้ทาสไปราชการสงครามแล้วถูกจับเป็นเชลย เมื่อหลุด
รอดมาได้ถือว่าหลุดพ้นจากความเป็นทาส 

3.  ทาสฟ้องว่านายเป็นกบฏ และสอบสวนได้ว่าเป็นจรงิ ให้พ้นจากความ
เป็นทาสได้ 

4.  นายเงิน พ่อ พี่น้อง หรือลูกหลานของนายเงินเอาทาสมาเป็นภรรยา 
ให้ทาสนั้นเป็นไท ลูกที่เกิดมาก็เป็นไทด้วย 

5.  ด้วยการไถ่ จะไถ่ตัวเองหรือมีผู้ใดมาไถ่ก็ได้ 
 
จากพระอัยการและกฎหมายเกี่ยวกับทาสนั้น แสดงให้เห็นว่าทาสเป็นชน

ช้ันที่มีฐานะต่ าต้อยมากในสังคม ขาดสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของตนเองและไม่ได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมายมากเท่าที่ควร เพราะกฎหมายได้เอื้ออ านาจให้แก่นายเงินเพื่อผลประโยชน์จาก
การใช้ทาสในทางเศรษฐกิจ 

เมื่อทาสเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับผลประโยชน์ของคนหมูม่าก  ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างของการสร้างอ านาจแห่งพระมหากษัตริย์ด้วย ปัญหาในการเลิกทาสจึงเป็นเรื่องที่
ซับซ้อน ซึ่งการเลิกทาสของหลายๆประเทศทั่วโลกในช่วงนั้น ก็ไม่ได้ด าเนินไปด้วยความราบรื่นเช่นกัน 
เช่น ในสหรัฐอเมริกา การเลิกทาสได้ก่อให้เกิดเป็นสงครามกลางเมืองอยู่เป็นเวลานาน ในประเทศ
ญี่ปุ่นการเลิกทาสก็ได้ก่อให้ เกิดการปฏิวัติข้ึน ประมุขของชาติที่ ได้กระท าการเลิกทาสคือ 
ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาถูกยิงตาย และพระจักรพรรดิเล็กซานเดอร์ที่ 2 
แห่งรัสเซียได้ถูกปลงพระชนม์ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ยังตั้งมั่นที่จะยกเลกิประเพณีการ
มีทาสนี้ เพราะด้วยความล้าสมัยและไม่ยุติธรรม และขัดต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ท าให้
ต่างชาติมองเราเป็นบ้านป่าเมืองเถ่ือน 

ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงข้ึนครองราชย์ ก็ได้
ทรงประกาศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ต่อไปภายภาคหน้าในวันหนึ่ง ทุกคนที่เกิดในรัชสมัยของ
พระองค์จะเป็น “ไท” ไม่มีใครที่เกิดในขณะนั้นจะเป็นทาสอีกต่อไป จนถ้าใครเกิดในปีนั้นคือปีมะโรง 
(พ.ศ.2411) ก็มักจะพูดกันติดปากว่า “เกิดปีมะโรงเลิกทาส” 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเลิกทาสในครั้ งนี้  พระองค์ต้องพยายาม
เปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดเหตุร้ายอย่างที่เกิดข้ึนในประเทศอื่นๆ เพราะเสนาบดีและขุนนางข้าราช
บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่จะทรงให้เลิกทาส และที่ยิ่งส าคัญกว่าน้ันก็คือ มีพวกทาสเองจ านวนไม่ใช่
น้อยที่ไม่มีความพอใจกับการเลกิทาส เพราะทาสนั้นมีที่อยู่มีอาหารกนิพอสมควร ไม่ต้องเสียภาษี และ
ไม่ต้องมีความรับผิดชอบแต่อย่างใด ถ้าทาสเกิดความไม่พอใจเจ้าของ ก็สามารถที่จะหาผู้อื่นมาซื้อตน
ไปเป็นทาสโดยให้ราคาอย่างดี ดังนั้นเอง เจ้าของทาสนั้นก็ต้องเอาในทาสอยู่ด้วย เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้ทาสถูกซื้อต่อไปโดยความไม่พอใจของทาสผู้นั้น 
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พระจุลจอมเกล้าฯ (ร.5) จึงทรงตระหนักว่า ถ้าพระองค์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาสอย่างกะทันหันแล้ว ก็อาจจะเกิดเหตุร้ายข้ึนในแผ่นดินได้ง่ายๆ แต่
เพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้ ในข้ันต้นพระองค์จึงได้ทรงตรวจตรากฎหมายว่าด้วยทาส
อย่างละเอียด และก็ทรงพบข้อที่ส าคัญคือ ราคาของทาสนั้น สูงต่ าตามอายุของผู้เป็นทาส โดยเด็ก
เล็กๆจะมีราคาถูกมาก และราคาจะเพิ่มข้ึนและสูงสุดเมื่อมีอายุ 26 – 40 ปี ส าหรับทาสชาย และอายุ 
21 – 30 ปี ส าหรับทาสหญิง และราคาทาสก็จะเริ่มตกลงตามล าดับ (ภารดี มหาขันธ์ 2527: 82-83) 

โดยพระราชประสงค์แต่แรกของพระองค์มีพระราชด าริที่จะทรงออก
กฎหมายยกเลิกก าหนดราคาลูกของทาสเสยีเลยทีเดียว และจะปล่อยให้เป็นไท  แต่พระองค์เล็งเห็นว่า
ถ้าจะทรงท าเช่นน้ันอาจจะเกิดอันตรายข้ึนได้ เพราะเจ้าของทาสอาจจะแกล้งทาสโดยไม่ให้มีโอกาสได้
เลี้ยงดูลูกของทาสเอง ดังนั้นรัชกาลที่ 5 จึงทรงเตรียมแผนการในการเลิกทาสอย่างมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.  การออกประกาศให้ท าการส ารวจจ านวนทาสใน พ.ศ.2417 คือ ได้มี
การประกาศให้ผู้ที่มีทาสในครอบครองได้ท าการส ารวจตรวจสอบจ านวนทาสในครอบครองของตนว่า
มีอยู่เท่าไร รวมทั้งระยะเวลาที่ทาสจะต้องเป็นทาสจนกว่าจะพ้นค่าตัว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การวางแผนข้ันต่อไป โดยเฉพาะให้มีการส ารวจและจดทะเบียนทาสที่เกิดตั้งแต่ปีมะโรง พ.ศ.2411 
อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติเป็นมา ทั้งนี้เพื่อ
เตรียมการเอาไว้ส าหรับการวางแผนเลิกทาสต่อไป 

2.  การประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย 
พ.ศ.2417 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าทาสคนใดที่ถูกขายตัวเป็นทาสเกิดใน พ.ศ.2411 และในปีต่อๆ 
มาจนถึงอายุ 21 ปีให้พ้นค่าตัวเป็นไท ไม่ว่าทาสจะอยู่กับมูลนายเดิม หรือย้ายโอนไปอยู่กับนายมูล
ใหม่ ส่วนทาสที่เกิดก่อน พ.ศ.2411 ก็คงเป็นทาสต่อไปตามกฎหมายเดิม 

2) ถึงแม้ว่าบุคคลซึ่งเกิดต้ังแต่ พ.ศ.2411 เป็นต้นมาน้ัน จะได้รับการ
ปลดปล่อยตามเงื่อนไขเวลาที่กล่าวมาแล้ว ต่อเมื่อถึง พ.ศ.2431 เป็นต้นไปก็ตาม แต่ก็สามารถได้รับ
การไถ่ถอนให้พ้นจากความเป็นทาสได้ในราคาพิเศษซึ่งถูกกว่าทาสที่เกิดก่อน พ.ศ.2411 

3) ก าหนดว่าถ้าผู้ใดจะน าบุตรหลานของตนไปขายเป็นทาสซึ่งเกิด
ตั้งแต่ พ.ศ.2411 และมีอายุต่ ากว่า 15 ปีลงมาไปขายเป็นทาส จะต้องขายในอัตราซึ่งก าหนดไว้ใน
พิกัดกระเษียรอายุใหม่ในรัชกาลที่ 5 

4) ห้ามผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2411 หรือบิดามารดาของตนเองขายตนเป็น
ทาส โดยที่ตนเองและบิดามารดากล่าวเท็จว่ามิได้เกิดใน พ.ศ.2411 จะต้องถูกลงโทษด้วย 

5) ห้ามมูลนายคิดค่าข้าว ค่าน้ า กับเด็กชายหญิงที่ติดตามพ่อแม่ พี่
น้อง ป้า น้า อา ของตนที่ขายตัวเป็นทาส จนกลายเป็นเจ้าหนี้ของเด็กและเอาเด็กเป็นทาสต่อไปด้วย 

 
พระราชบัญญัติกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ.2417 นี้ มิได้ใช้บังคับ

ในทุกมณฑล มีบางมณฑลมิได้บังคับใช้ คือ มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือหรือมณฑลพายัพ มณฑล
ตะวันออกหรือมณฑลบูรพา มณฑลไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าขณะนั้นมณฑล
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เหล่านี้ยังเป็นประเทศราชอยู่ จึงไม่นับรวมเข้ามาในพระราชอาณาเขตตามความหมายของ
พระราชบัญญัติน้ี 

 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 
พ.ศ.2448 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรกเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติทาส

รัตนโกสินทร์ศก 124 ซึ่งถือว่าเป็นแผนการเลิกทาสข้ันสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก าหนดหลักการและวิธีการในการปลดปล่อยที่ส าคัญบางประการ คือ 

1.  ก าหนดให้บรรดาลูกทาสที่เกดิมาไม่ต้องตกเปน็ทาสในเรือนเบี้ยดังแต่
ก่อนและห้ามคนที่เป็นไทแก่ตัวและทาสที่หลุดพ้นค่าตัวกลับไปเป็นทาสอีก 

2.  ให้มีการลดค่าตัวทาสลงเดือนละ 4 บาท ซึ่งจะท าให้ทาสเป็นไทแก่
ตัวเร็วข้ึน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ใช้ พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 
กับมณฑลพายัพอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าพระบรมราชโองการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแก่ตนเอง
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด าเนินไปในลักษณะอย่างเป็นข้ันตอน โดยอาศัยเวลา
เพื่อให้เกิดการปรบัตัวพรอ้มที่จะรบัต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบรรดาเจ้าของทาส อันจะท าให้
การปลดปล่อยทาสด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะต่อมา 
และประกาศให้ลูกทาสเป็นไททั้งหมด ด้วยพระราชบัญญัติลักษณะทาส รัตนโกสินทร์ศก130 ซึ่งตรง
กับวันที่11 มกราคม พ.ศ. 2454 ให้เป็นวันที่ทาสหมดสิ้นจากราชอาณาจักรไทย 

เมื่อกล่าวถึงทาสแล้วนั้น ก็จะต้องควบคู่กับคู่มือลงโทษ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้
ในการลงโทษผู้กระท าผิดในสมัยโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด (กรมราชทัณฑ์ 2556) คือ  

1.  เครื่องพันธนาการ 
2.  เครื่องทรมานเกี่ยวกับจารีตนครบาล 
3.  เครื่องลงทัณฑ์เกี่ยวกับการประหารชีวิต 
ซึ่งเครื่องมือลงโทษเหล่าน้ี สันนิษฐานได้ว่าเริ่มมีการใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรี

อยุธยา ด้วยปรากฏวิธีการลงโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาหลวงและกฎหมายลักษณะโจรใน
ประมวลกฎหมายตราสามดวง ที่ได้ก าหนดโทษไว้ 6 สถาน คือประหารชีวิต ตัดตีนสินมือ ทวน จ าโซ่
ตรวน ข่ือ-คา ปรับไหมและภาคทัณฑ์ 

เครื่องพันธนาการ 
เครื่องพันธนาการ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจองจ าผู้กระท าความผิด เพื่อ

ป้องกันการหลบหนี เช่น ตรวนกุญแจมือ โซ่ล่าม เหล็กครอบสะเอว โซ่พวงคอ ข่ือคา ตะโหงก กลัง 
และสมอบก เป็นต้น ในสมัยโบราณได้มีการใช้เครื่องพันธนาการเป็นเครื่องมือในการลงโทษนักโทษ
อุกฉกรรจ์และนักโทษที่มีนิสัยด้ือด้านด้วย 

ตรวนเป็นเครื่องพันธนาการชนิดหนึ่ง ซึ่งสามัญชนมักเรียกว่า "โซ่" ที่
ปลายตรวนทั้งสองข้างมีวงแหวนติดอยู่ เพื่อใช้สวมข้อเท้าหรือข้อมือของนักโทษ ระยะห่างจากวง
แหวนข้างหนึ่งถึงวงแหวนอีกข้างหนึ่งยาวที่สุด 75 ซม. ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของตรวน และลูกโซ่ 
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ระหว่างวงแหวนมีแตกต่างกันหลายขนาด ซึ่งในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2541) ข้อ 26 มีอยู่ 3 ขนาดคือ 

1) ขนาดที่ 1 วัดผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร 
2) ขนาดที่ 2 วัดผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
3) ขนาดที่ 3 วัดผ่าศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร 

 
2.3.2 ด้านการแต่งกาย  

ในรัชกาลที่5นี้ไทยได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากข้ึน ทรงโปรดให้
มีการประกาศสวมเสื้อเข้าเฝ้า แต่ในเวลาปกติแล้ว บรรดาขุนนาง เจ้านาย และเสนาบดียังนุ่งผ้าผืน
เดียว ไม่สวมเสื้อ เซอร์ จอห์น เบาริ่ง ราชทูตอังกฤษเล่าเรื่องที่เข้ามากรงุเทพฯ ภายหลังมาอีก 3 ปี ว่า 
เมื่อ ไปหาสมเด็จเจ้าพระยาฯ องค์ใหญ่ครั้งแรก จัดรับอย่างเต็มยศ เห็นสมเด็จพระยาองค์ใหญ่แต่งตัว
นุ่งจีบ คาดเข็มขัดเพชรแต่ตัวเปล่าไม่สวมเสื้อ ขุนนางผู้น้อยซึ่งเป็นบริวารอยู่ในที่นั้นก็คงไม่สวมเสื้อ
เหมือนกันทั้งนั้น เพราะถือว่าต้องสวมเสื้อในเวลาเข้าเฝ้า เวลาอื่นยังมีเสรีภาพที่ จะรับแขกหรือไปไหน
ตัวเปล่าได้เหมือนอย่างเดิม” (พัสราภรณ์ไทยถวายไท้ราชินี 2556) 

การที่ไม่นิยมสวมเสื้อเพราะเสือ้ผา้หายากมรีาคาแพงและท าความสะอาด
ล าบาก เนื่องจากไม่มีสบู่ใช้อย่างปัจจุบัน การท าความสะอาดต้องใช้ข้ีเถ้ามาละลายน้ าซึ่งเรียกว่า ด่าง 
และใช้น้ านี้มาซักผ้า น้ าด่างนี้ยังกดเสื้อผ้าให้เปื่อย ขาดง่าย ไม่ดีเหมือนใช้สบู่อย่างสมัยต่อมา ระหว่าง
สงครามโลกสบู่หายาก จึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ผงซักฟอกเข้ามาแทนที่และเป็นที่นิยมใช้กันเรื่อยมา
จนกระทั่งปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่า การแต่กาย
ดังกล่าวย่อมเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามของชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นเวลาที่จะ
เสด็จประพาสต่างประเทศ (สิงคโปร์และชวา) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2413 จึงมีพระราชด าริที่จะ
เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายตามแบบฝรั่ง เพื่อแสดงความเป็นอารยประเทศ ทรงก าหนดเครื่องแบบ
ทหารและพลเรอืน ฝ่ายทหารมีทั้งเครื่องแบบเต็มยศและเครื่องแบบปกติ ฝ่ายพลเรือนมีแต่เครื่องแบบ
เต็มยศเท่านั้น และโปรดให้ชายไทยในราชส านักเลกิไว้ผมทรงมหาดไทย และเปลี่ยนมาไว้ผมตัดยาวทัง้
ศีรษะอย่างฝรั่ง ส่วนผู้หญิงนั้น โปรดให้เลิกไว้ผมปีก ให้ไว้ผมยาวทรงดอกกระทุ่ม 

เครื่องแบบของฝ่ายพลเรือนเป็นเสื้อแพรสีกรมท่า ปักทองที่คอและ
ข้อมือ ในเวลาปกติใช้เสื้อคอเปิด ผูกผ้าผูกคออย่าฝรั่ง ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนนุ่ง ผ้าม่วงสีกรม ท่า
และก าหนดให้สวมถุงเท้า รองเท้าด้วย ส าหรับผ้าม่วงสีกรมท่านั้นใช้เป็นเครื่องแบบและนุ่งในเวลามี
การงานแต่ครั้งนั้น 

เครื่องแต่งกายของชายไทยในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 นี้ได้ปรับปรุงตามแบบ
ประเพณีนิยมสากล ของชาวตะวันตกเป็นครั้งแรก แต่หลังจากเสด็จประพาสอินเดีย-พม่า ในปี พ.ศ.
2414 แล้ว ได้โปรดให้ดัดแปลง เป็นเสื้อนอกสีขาวคอปิดติดกระดุมตลอดอก 5 เม็ด เรียกว่า “เสื้อราช
แปตแตนท์ (RajPattern) ซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “เสื้อราชปะแตน” ซึ่งแปลว่า “แบบหลวง” แต่
ยังคงนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าเหมือนเดิม ในสมัยนี้ นิยมสวมหมวกแบบยุโรปหรือหมวกหางนกยูง หมวก
สักหลาดมีปีก หรือหมวกกะโล่  ถือไม้เท้า ซึ่งมักจะใช้คล้องแขนจึงเรียกว่า “ไม้ถือ” และสวมรองเท้า 
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ภาพที่ 2-12  ภาพการแต่งกายของชายไทยสมัยรัชกาลที5่ (ราชประแตน) 
ที่มา: NAVARAT.C.  ภาพและเรื่องราวสมัยรัชกาลที5่.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้
จากwww.reurnthai.com/index.php?action=dlattach;topic=4197.0;attach=16838;image           

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด

ให้ทหารนุ่งกางเกงขายาว แทนผ้าม่วงโจงกระเบนสีกรมท่า เป็นผลให้ประชาชนเริ่มนิยมนุ่งกางเกงขา
ยาว และสวมหมวกกะโล่กันข้ึนบ้าง ในตอนปลายรัชกาล การแต่งกายของชายทั่วไป ยังคงนิยมแต่ง
กายตามสบาย เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลก่อน ๆ คือ นุ่งผ้าลอยชาย มีผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไรก็ได้แต่ะบ่า
คลุมไหลหรือคาดพุง ซึ่งคงจะเป็นประเพณีการแต่งกายของคนไทยตามปกติมาแต่โบราณและคาดพุง 
ไม่นิยมใช้ผ้าแตะบ่า การนุ่งลอยชาย คือ การเอาผ้าทั้งผืนน้ันมาโอบหลังกะให้ชายผ้าข้างหน้าเท่ากัน 
แล้วขมวดชายพก(เพื่อเก็บกล่องหรือหีบบุหรี่) ค่อนข้างใหญ่เหน็บแน่นติดตัว แล้วทิ้งชายห้อยลงไป
ข้างหน้า ส่วนผ้าคาดพุงไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าส่านหรือผ้าอะไรผูกเป็นโบเงื่ อนกระทก ไว้
ข้างหน้า ทิ้งชายผ้าลงมาเล็กน้อย 

ผู้ชายบางคนแต่งตัวแบบนักเลงโต กล่าวคือ นุ่งกางเกงช้ันใน คาด
กระเป๋าคาด ที่เอวทับกางเกงใน นุ่งผ้าโสร่งทับนอก (โสร่งไหมตัวใหญ่ ๆ หรือผ้าตาโก้งหรือตาโถง) นุ่ง
เสร็จมักจะหยิบผ้านุ่งตรงสะโพกทั้งสองข้างยกขึ้นไปเล็กน้อยไปเหน็บไว้ที่เอว เรียกว่า “นุ่งหยักรั้ง” มี
ผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไรพันคอ ชายหนึ่งอยู่ข้างหน้า ตวัดอีกชายหนึ่งไปข้างหลัง หากจะซื้อของก็เลิกผ้า
โสร่งข้ึนหยิบเงินในกระเป๋าคาด ในสมัยนั้นถือเป็นของธรรมดา การนุ่งผ้าลอยชายนี้คงจะมีอยู่เพียง
ปลายรัชกาลที่ 5 และคงจะมีบ้างประปรายในรัชกาลที่ 6 แต่ก็ไม่ได้หมดไปทีเดียว ยังมีอยู่เรื่อยมา 
แม้กระทั่งปัจจุบันการไว้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น าการไว้ผมยาวทั้ง
ศีรษะ ทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารไว้ผมยาวได้ตามแบบฝรั่ง ทั้งไว้ผมยาวอย่างฝรั่ง ทั้ง
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หวีแสกและหวีเสย แต่แม้จะโปรดให้เลิกไว้ผมมหาดไทยแล้ก็ตามยัง มีข้าราชการผู้ใหญ่บางท่านนิยม
ผมมหาดไทยอยู่ ดังเช่นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ให้ช่างตัดผมสั้นรอบศีรษะ ไว้ข้างบน
ยาวคล้ายทรงผมมหาดไทย เรียกว่า “ผมรองทรง” 

เครื่องแต่งกายของสตรีไทยในสมัยนี้ได้ดัดแปลงแก้ไขหลายครั้ง แต่เดิม
ในราชส านักยังคงนุ่งผ้าจีบ ห่มสไบแพรเฉียงแนบกับตัวเปล่าต่อมาในปี พ.ศ.2416 โปรดให้
เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายใหม่ให้สตรีนุ่งผ้ายกจีบ ห่มตาด หรือห่มสไบปักเฉพาะเวลาเต็มยศใหญ่
เท่านั้น ในโอกาสทั่วไป นุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อพอดีตัว ผ่าอก คอกลมหรือคอตั้งเตี้ย ๆ ปลายแขน
แคบยาวถึงข้อมือ ชายเสื้อยาวเพียงเอว เรียกว่า“เสื้อกระบอก” แล้วห่มแพรจีบตามขวางสไบเฉียงทับ
บนเสื้ออีกช้ันหนึ่ง แพรจีบที่ใช้ห่มสไบเฉียงทับเสื้อนี้ ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นแพรสะพายซึ่งใช้แพร
ชนิดที่จีบตามขวางเอวนั้นมาจีบตามยาวอีกครั้งหนึ่ง จนเหลือเป็นผนืแคบตรงึให้เหมาะ แล้วสะพายมา
บนบ่าซ้าย รวบชายแพรทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกันทางด้านขวา ของเอวคล้าย ๆ สวมสายสะพาย และสวม
รองเท้าบู๊ตโดยมีถุงเท้าหุ้มตลอดน่องด้วย 

ในปี พ.ศ.2440 หลังจากเสด็จกลับจากยุโรปได้ทรงน าแบบอย่างการแต่ง
กายของชาวยุโรป มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของเมืองไทย สตรีในครั้งนั้นจึงเริ่มใช้เสื้อตัด
ตามแบบยุโรป สวมถุงเท้า แต่ยังคงนุ่งโจงกระเบนและสะพายแพรอยู่ แบบเสื้อที่นิยมกันมากในสมัยนี้
ก็คือ เสื้อแขนพองแบบฝรั่ง คอตั้ง แขนยาว ต้นแขนพองคล้ายขาหมูแฮม จึงเรียกว่า “เสื้อหมูแฮม” มี
ผ้าห่มหรือแพรสไปเฉียงแล้วแต่โอกาส ทับตัวเสื้ออีกทีหนึ่ง 

ปลายรัชกาลที่ 5 สตรีนุ่งโจงกระเบนกันเกือบทั้งหมด แต่ตัวเสื้อนิยมใช้
ผ้าแพร ไหม ผ้าลูกไม้ ตัดแบบชาวตะวันตก คอตั้งสูง แขนยาว ฟูพองหรือระบายลูกไม้เป็นช้ัน ๆ รอบ
แขนเสื้อ บางทีเอวเสื้อจีบเข้ารูป บางทีคาดเข็มขัด สวมถุงเท้ายาว รองเท้าส้นสูง หญิงชาวบ้านทั่วไป
ยังคงนุ่งโจงกระเบนเป็นประจ าและห่มผ้าแถบอยู่กับบ้านเช่นเคย ไม่นุ่งจีบ ยกเว้นคนช้ันสูงจะมีงาน
มงคลอะไรใหญ่เป็นพิเศษก็อาจแต่งบ้างบางราย (การนุ่งจีบมักจะนุ่งแต่คนช้ันสูงเท่านั้น) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เลิกผมปีกและให้ไว้
ผมยาวแทน โดยให้เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ) เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าจอมมารดาแพ พระสนมเอก เป็น
ผู้น าคนแรก ด้วยการไว้ผมยาวประบ่า ต่อมาพวกเจ้านายฝ่ายในได้ท าตาม แต่บางคนไว้ผมตัดทรงดอก
กระทุ่ม จึงได้แพร่หลายสู่ประชาชน ต่อมาท าให้ไว้ผมยาวประบ่าบ้าง ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มบ้าง แต่
ส่วนใหญ่นิยมผมทรงดอกกระทุ่ม 

ถ้าเป็นคนช้ันสูงที่นุ่งจีบจะต้อง ใช้เข็มขัดคาด ก็มักจะใช้เข็มขัดทองท า 
หัวมีลวดลายงดงามลงยาประดับเพชรพลอย การใช้เครื่องประดับของสตรีนั้นแตกต่างกัน ถ้าเป็น
ภรรยา บุตรหลานข้าราชการขุนนาง เวลาอยู่กับบ้านมักไม่ค่อยแต่งเครื่องประดับ จะมีแต่งบ้างเป็น
พวกสร้อยข้อมือเล็ก ๆ สร้อยคอสายเล็ก ๆ ใส่แหวนบ้าง ตุ้มหูไม่ค่อยใส่กัน แต่ถ้าเป็นหญิงชาวสวน 
นิยมใส่สร้อยข้อมือ สร้อยคอเส้นโตๆ ใส่แหวนเป็นประจ า ตุ้มหูมีใส่บ้างแต่ไม่นิยมกัน และมีการเริ่มใช้
เครื่องส าอางอย่างชาวตะวันตก 

เด็กหญิงในสมัยนี้ นุ่งโจงกระเบนเช่นเดียวกับผูใ้หญ่ ไม่สวมเสื้อเวลาออก
งาน จึงสวมเสื้อคอติดลูกไม้ที่เรียกว่า เสื้อคอกระเช้า เวลาแต่งตัวเต็มที่นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อแขน
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ยาวคอปิดแต่งด้วยผ้าลูกไม้งดงาม สวมถุงเท้า รองเท้า เจ้านายที่ทรงพระเยาว์ ทรงฉลองพระองค์แขน
ยาว พองและทรงเครื่องประดับมาก ยังคงนิยมไว้ผมจุก เมื่อตัดจุกแล้วจึงเริ่มไว้ผมยาว  
 

 
 

ภาพที่ 2-13 ภาพผมทรงมหาดไทยของชายและผมปีกของหญิง 
ที่มา: Thaitopwedding.  การแต่งกายของไทย ในรัชกาลที4่-5.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-8.html 
 

 
 

ภาพที่ 2-14 ภาพผมทรงดอกกระทุม่ 
ที่มา: Agyness.  ทวิภพหนังสือดี ละครดี สังคมดี.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
www.thaicatwalk.net/forum/attachment.php?attachmentid=13400&d=131353280 

 

 
 

ภาพที่ 2-15 ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวมเสื้อห่มสไบทับ  
ที่มา: Odia.  เชิญชมเสื้อฝรั่งในสมัยร.5.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://pantip.com/topic/30506379/page3 
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ภาพที่ 2-16 ภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ สวม 
เสื้อทรง S แบบฝรั่ง แฟช่ันเสื้อมีคอสูงข้ึนและแขนเริ่มลีบลง  

ที่มา: Odia.  เชิญชมเสื้อฝรั่งในสมัยร.5.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://pantip.com/topic/30506379/page3 
 

 
 

ภาพที่ 2-17 ภาพเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) เป็นผู้ริเริ่มไว้ผมยาวตามพระราชด าริของร.5 
ที่มา: Odia.  เชิญชมเสื้อฝรั่งในสมัยร.5.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://pantip.com/topic/30506379/page3 
 

นอกจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในวังแล้ว ยังมีการแต่งกายที่ถือ
เป็นกฎเกณฑ์ตั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมชาววัง มิใช่เป็นเรื่องของแฟช่ัน ความนิยมนั้นก็คือ การแต่ง
กายเมื่อพระบรมวงศานุ-วงศ์จะเสด็จข้ึนเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวจะต้องแต่งองค์ด้วยผ้าลายและสะพักแพรที่
ทรงนั้นจะต้องมีสีสันตามวัน ให้เรียบร้อยถูกต้องดังนี้ 

1.  วันอาทิตย์ ทรงผ้าลายสีลิ้นจี่ ทรงสะพักแพรสีโศกหรือทรงผ้าสีเขียว
ใบไม้ ทรงสะพักสีทับทิม 

2.  วันจันทร์ ทรงผ้าเหลืองอ่อน ทรงสะพักแพรสีน้ าเงิน หรือสีบานเย็น 
ทรงผ้าสีนกพิราบน้ าเงินหม่นทรงแพรสีจ าปาแดง 

3.  วันอังคาร ทรงผ้าสีม่วงอ่อน ทรงแพรสีโศก หรือผ้าสีโศก ทรงแพรสี
ม่วง 
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4.  วันพุธ ทรงผ้าสีเหล็กหรือสีถ่ัว ทรงสะพักแพรสีจ าปาอ่อน หรือแก่
ทรงแพรสีเหลืองหรือสีแก่กว่า 

5.  วันพฤหัสบดี ทรงผ้าสีแสด 
6.  วันศุกร์ ทรงผ้าสีน้ าเงินแก่ ทรงแพรสีเหลือง 
7.  วันเสาร์ ทรงผ้าลายพื้นม่วง ทรงแพรสีโศก 
8.  วันพระ ทรงผ้าสีแดง ทรงสะพักแพรสีชมพู 
9.  วันไว้ทุกข์ ทรงผ้าสีม่วง ทรงสะพักแพรสีนวล หรือทรงผ้าสีเขียว ทรง

แพรสีม่วงอ่อน หรือม่วงแก่ในราชส านักยังมีการแต่งกายให้เหมาะกับฤดูกาลอีกด้วย เช่น บรรดาพระ
สนมเจ้าจอมและเจา้นายฝ่ายในทั้งปวงจะหม่ผ้าไหมพรม ผ้าครุยไหม แพรสกอต อันล้วนแต่เป็นเครื่อง
แต่งกายที่สั่งมาจากต่างประเทศ 

การแต่งกายของสตรีตะวันตก (ฝรั่งเศส) ในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1 
ช่วงปี ค.ศ.1870-1880 (ตรงกับช่วงสมัยที่รัชกาลที่5ข้ึนครองราชย์) จะมีลักษณะของกระโปรงที่เป็น
ทรงตัวS มีการกดด้านหลังให้โด่งข้ึน ด้วยการใช้เครื่องช้ันในที่เรียกว่า Braided Wire bustles เป็น
โครงลวดที่ท าเป็นช้ันๆ กระโปรงด้านในจะมีลูกไม้ประดับเป็นช้ันๆ เพื่อให้ด้านหลังพอง และในปี
ต่อๆมาก็เริ่มมีแฟช่ัน Gibson girl โดยเสื้อจะมีลักษณะรัดรูปดันอก ใช้ผ้าตาเล็กๆสี่เหลี่ยมเป็นผ้า
ทาฟต้า สวมเสื้อกั๊กสั้นผ่าหน้าที่เรียกว่า Bolero ผูกโบว์ที่คอ ประดับด้วยลูกไม้ (การแต่งกายชาว
ตะวันออกกลางและยุโรป 2556: 145-147) 

 

 
 

ภาพที่ 2-18 ภาพการแต่งกายของสตรีฝรั่งเศส ช่วงปี1870s 
ที่มา: Kathryn Stelzer.  1870s ball gowns.  เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
pinterest.com/pin/189643834281875478/ 
 

 
 

ภาพที่ 2-19 ภาพโครง Bustles ที่สวมใส่ภายในเพื่อให้กระโปรงด้านหลงัโด่งข้ึน 
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ที่มา: American Duchess.  Bustle, The Met, 1870s.  เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้
จาก pinterest.com/pin/274015958549682565/ 
 

 
 

ภาพที่ 2-20 ภาพทรงผมของสตรียุโรปในช่วงปีค.ศ.1870-1880 
ที่มา: Patricia Brandon.  1870.  เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
pinterest.com/pin/311803974171223482/ 

 
3.  แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ 

3.1 แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสาร 
ชแรมม์ (Wilbur Schramm 1973: 121-122, อ้างถึงใน เจนิสตาร์ รักษ์สิริ

โสภา 2553: 22-24) ได้พยายามอธิบายถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นวงจรในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะเริ่มตั้งแต่การแปลความหมายการถ่ายทอด
ข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนซ้ ากันไปเรื่อย จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจซึ่งกันและ
กัน สรุปไม่มีค าจ ากัดความของการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะน าไปใช้กับพฤติกรรมการสื่อสารได้
ทุกรูปแบบ แต่ละค าจ ากัดความจะมีวัตถุประสงค์ และผลที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน จึงท าให้ความหมาย
ของการสื่อสารกว้าง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การพิจารณาความหมายของการสื่อสารจึง
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมสื่อสารเปน็เรือ่ง ๆ  ไป ดังนั้นการสื่อสารต้องเกีย่วกับองค์ประกอบ
ส าคัญ ๆ 3 ประการ อันได้แก่ ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ผู้รับข่าวสาร (Receiver) และตัวข่าวสาร 
(Message) เมื่อน ามารวมกันจะเรียกว่าเป็นการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่น่ิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อน การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ของการสื่อสารนั้นมีเหตุผล 4 ประการ คือ 

1.  ช่วยให้มีโอกาสที่จะเลือกกระบวนการของการสื่อสาร และปัจจัยต่างๆ เพื่อ
น าไปใช้กับกิจกรรมทางการสื่อสารที่เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้เพราะว่าไม่มีรูปแบบการสื่อสารอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงชนิดเดียวที่สามารถน าเอาไปใช้กับข้อมูลต่างๆ ทางการสื่อสารได้โดยสมบูรณ์ 

2.  ช่วยให้ค้นพบความจริงใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร เพราะการสื่อสารแต่ละ
รูปแบบย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ กัน 
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3.  ช่วยให้เกิดการคาดคะเนล่วงหน้าเกี่ยวกับการสื่อสารข้ึน และรูปแบบเหล่านี้
จะช่วยให้คาดคะเนได้ว่า อะไรจะเกิดข้ึนในแต่ละสภาพของการสื่อสาร ซึ่งการคาดคะเนเหล่าน้ีจะช่วย
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

4.  ช่วยให้สามารถหาวิธีมาวัดปัจจัย และกระบวนการในการสื่อสารต่าง ๆ ได้ 
เพราะรูปแบบการสื่อสารแต่ละอย่างมักจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับช่องทาง
ของการสื่อสารหรือวิธีการส่งข่าว ซึ่งจะสามารถวัดข้อมูลที่ถูกส่งออกไปได้ 

 
ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) คือ สื่อกลางส าหรับใช้น า

ข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร หรือเป็นตัวกลางที่ข่าวสารเคลื่อนไหวระหว่างผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว ลักษณะ
ของช่องทางการสื่อสารประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ต้องมีตัวน าข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผูร้ับ ต้องมีวิธีการที่
จะบันทึกข่าวสารลงในตัวน าข่าวนั้น และต้องมีสิ่งที่ท าให้ตัวน าข่าวเดินทางไปผู้รับที่ 

ในแง่ของจิตวิทยา ช่องทางการสื่อสารคือ ความรู้สึกที่ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้
ข่าวสารจากผู้ส่งข่าวได้ หมายความว่า เราให้ค าจ ากัดความของช่องทางการสื่อสารในฐานะที่เป็นกลไก
อย่างหนึ่งของความรู้สึกภาษาที่จะรับรู้ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารจึงรวมถึงการมองเห็น การได้ยิน 
การสัมผัส การได้กลิ่น และการรู้รส 

โดยสรุป ช่องทางการสื่อสารคือ วิธีการที่จะติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้ข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร โดยอาศัยช่องทางไปสู่ประสาทสมัผสัทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การ
ได้กลิ่น การลิ้มรส โดยใช้ช่องทางคือ การบันทึกข้อความ ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การพูด 

การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพจึงต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารดังนี้  
(อรุณี แดงพันธ์ 2548) 

1.  ความต้องการของผู้รับสาร  
- ต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตน 
- ต้องการสิ่งที่สอดคล้องกับความเช่ือ ทัศนคติ และค่านิยมของตน 
- ต้องการประสบการณ์ใหม่ 
- ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับสาร 

2.  ความแตกต่างของผู้รับสาร โดยจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 
- วัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีความแตกต่างทางด้านความคิดและพฤติกรรม 

บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารแตกต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย อีกทั้งยังมี
ความสนใจในข่าวสารที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นอายุน่าจะเป็นตัวก าหนดความคิดเห็น ความต้องการ 
และความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

- เพศ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการทีจ่ะส่งและรับข่าวสารมากกว่า
เพศชาย แต่ความแตกต่างเพศชายกลับต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนจากการรับส่ง
ข่าวสารนั้นด้วย 

- การศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้รับสารซึ่งอาจเกิด
ได้ต้ังแต่การแปลความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ท าให้พฤติกรรมในการรับ
สารแตกต่างกันไป ผู้ส่งสารจึงต้องตระหนักว่าผู้รับสารมีการศึกษาอยู่ในระดับใดเพื่อจะได้เสนอและ
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เลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ประการที่สามคือความตั้งใจและประสบการณ์เดิม หากผู้รับสารมี
ความตั้งใจในการรับสารแล้วก็จะช่วยให้รับรู้ได้ดีกว่า 

- ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความต้องการของคนในการที่จะตีความต่อสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ 
ส่วนความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารก็คือความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับนั่นเอง เพราะฉะนั้นการ
สร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจในเรื่องของข่าวสารที่ได้รับว่ามี
ความพอดี การได้รับข่าวสารมากเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกัน
กับการได้รับปริมาณข่าวสารน้อย อีกทั้งในการสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารยังต้องค านึงถึง
ปัจจัยผู้รับสารซึ่งเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลซึ่งเป็นตัวการท าให้การแปลความรู้สึกนึกคิด
แตกต่างกันและจะส่งผลต่อความพึงพอใจอีกด้วย 

 
การสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (สมิต สัชฌุกร 2547, อ้างถึง

ใน ดนัย หวังชัยบุญ 2537: 20) 
1.  ผู้ส่งสาร (Source) คือ ผู้ตั้งต้นท าการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่น ผู้

ส่งสารอาจเป็นบุคคลเดียว หรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ องค์การหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เริ่ม
กระท าการให้เกิดการสื่อสารก็ถือได้ว่าเป็นผู้ส่งสาร 

2.  สาร (Message) คือ สาระ เรื่องราว ข่าวสาร ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งออกไปสู่
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่น สารอาจเป็นสิ่งที่มีตัวตน เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุต่าง ๆ หรือ
สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถให้ความหมายเป็นที่เข้าใจได้ 

3.  ช่องทางที่จะส่งสาร หรือสื่อ (Channel or Medium) คือ เครื่องมือ หรือ
ช่องทางที่ผู้ส่งสารจะใช้ เพื่อให้สารนั้นไปถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลรับ ช่องที่จะส่งสาร หรือสื่อต่าง ๆ 
ที่จะน าสารไปยังผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารมุ่งหมาย อาจจะเป็นสื่อธรรมชาติ เช่น อากาศ เป็นช่องทางที่
คลื่นเสียงผ่านไปยังผู้ฟังเสียง หรืออาจจะเป็นสื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

4.  ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผู้
ส่งสารได้ผู้รับสารเป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสารเป็นบุคคลส าคัญในการช้ีขาดว่า การสื่อสารเป็น
ผลหรือไม่ 

 
การวิเคราะห์ผู้รับสาร แบ่งได้ 3 แนวทางคือ 
1.  แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ของประชากร (demographic aspect) ตัวแปรที่

นิยมน ามาใช้คือ อายุ ภูมิล าเนา การศึกษา เพศ ฐานะเศรษฐกิจ 
2.  แบ่งตามคุณลักษณะด้านจิตวิทยา (psychological aspect) ส่วนใหญ่จะ

เป็นเรื่องบุคลิกภาพแบบต่างๆ ต่อมาพัฒนาเป็นเกณฑ์ในเรื่องวิถีการใช้ชีวิต (lifestyle) 
3.  ใช้เกณฑ์เรื่องการแสวงหาข่าวสารของผูร้ับสาร (information acquisition) 

เป็นการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการรับสาร 
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสาร/สื่อ 
แซมมวล เบคเกอร์ (1971, อ้างถึงใน อรุณี แดงพันธ์ 2548: 21) ได้ให้ความ 

หมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารดังนี้ 
1.  การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหา

ข้อมูลเมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่วๆ ไป 
2.  การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ

ข่าวสารเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ เช่น เปิดดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่สนใจหรอืมี
ผู้แนะน ามา หรือขณะอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์ หากมีข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับตนเอง ก็จะให้ความเอาใจใส่ อ่านหรือดูเป็นพิเศษ 

3.  การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะ
เปิดรับข่าวสารเพราะต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 

 
วัตถุประสงค์ของการเลือกรับสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผู้รับสารนั้น 

จ าแนกได้  4 ประการ  คือ  (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2533, อ้างถึงใน อรุณี แดงพันธ์ 2548:22 ) 
1.  เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือผู้รับสารต้องการสารสนเทศ ( Information) 

เพื่อสนองต่อความต้องการและความอยากรู้ 
2.  เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับสื่อเพื่อแสวงหาความ 

เร้าใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน รวมทั้งการพักผ่อน 
3.  เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การต้องการสร้าง

ความคุ้นเคยหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่นการใช้ภาษาร่วมสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจ าหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

4.  การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อ เพื่อ 
หลีกเลี่ยงงานประจ าหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

 
แรงผลักดันที่ท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเลือกรับสื่อนั้นสรุปได้ว่าเกิดจาก

ปัจจัยพื้นฐาน 4ประการ คือ 
1.  ความเหงา  เพราะมนุษย์ต้องการมีเพื่อน  ไม่สามารถอยู่ได้ตามล าพังได้ ต้อง

หันมาสื่อสารกับผู้อื่น และแท้จริงคนบางส่วนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมากกว่าที่จะอยู่กับบุคคลด้วยกันเอง
ในบางครั้ง 

2.  ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการที่จะ
รับรู้ข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการอยากรู้ของตน ไม่ว่าสิ่งที่อยากรู้นั้นจะมีผลกระทบต่อตนเอง
หรือไม่ก็ตาม 

3.  ประโยชน์ใช้สอย มนุษย์ที่เห็นแก่ตัวจะแสวงหาและเลือกรับรู้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ทั้งในแง่ของการเสริมบารมี การช่วยให้สะดวกสบาย หรือเพื่อนความสนุกสนาน
บันเทิง โดยจะเลือกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least Effort) และได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

ที่สุด (Promise of Reward) ข่าวสารเหล่านี้ไม่ว่าจะให้คุณค่าในทางปฏิบัติหรือแม้แต่ความคิดก็
สามารถหาได้จากสื่อมวลชน 

4.  ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนทัว่ๆไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการ คือ 
ผู้รับสารแต่ละคนจะหันหน้าเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อ ที่จะสนองความต้องการและท าให้
ตนเกิดความพึงพอใจ ความกลัว ความหวัง ฯลฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อจากแนวคิด
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น และการแสวงหาผลประโยชน์ ความกลัว 
และความหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการเลือกเปิดรับสื่อลักษณะดังกล่าวจะมีความ
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับลักษณะของผู้รับสารเช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เป็นต้น 

 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การมีความรู้สึกในทางที่ชอบต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง กล่าวคือ มีความรู้สึกในทางบวกหรือชอบ ส่วนการมีความรู้สึกในแง่ลบหรือไม่ชอบนั่นคือความ
ไม่พึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Gratification) ใน Longman Dictionary of Contemporary 
English อธิบายว่า หมายถึงภาวะที่มีความพอใจ หรือภาวะที่ได้รับการตอบสนองความพอใจ คนเรามี
เหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน และเหตุผลนั้นท าให้คนเลือกที่จะใช้สื่อมวลชน
ต่างประเภทกัน ซึ่งเหตุผลนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่สื่อมวลชนนั้นๆสามารถตอบสนองและสร้างความ
พอใจให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความพึงพอใจ อาจะกล่าวได้
ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคล ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่วัดหรือสังเกตได้จาก
ความต้องการ หรือเหตุผลในการใช้สื่อของบุคคลต่างๆ  

สมยศ นาวีการ (2527) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารข้ึนอยู่กับสิ่ง
ที่บุคคลได้มาแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามต้องการ 
ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน อีกทั้งวินเซนต์ โนแลนด์ (2534) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการ
ติดต่อสื่อสาร คือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกพึงพอใจเพราะจะท าให้ข่าวสารนั้นไหลออกไปอย่าง
ราบรื่นในทางกลับกันถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเพราะขาดความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร (ดนัย หวังชัย
บุญ 2537: 34) 

Lawrence A. Wenner (1985, อ้างถึง ในดนัย หวังชัยบุญ 2537 ) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร โดยได้รวบรวมผลงานวิจัยแล้วสร้างเป็นแผนที่แสดงความพึง
พอใจในการบริโภคข่าวสาร และได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

1) Orientation Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบ
ของความต้องการที่แสดงออกมาได้แก่ การติดตามข่าวสาร การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
หรือเพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

2) Social Gratifications  เป็นการใช้ข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยว 
กับสังคม ซึ่งรับรู้จากข่าวสารเข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่นการน าข้อมูลไปสนทนากับ
บุคคลอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเพื่อการจูงใจ เป็นต้น 
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3) Para-social Gratifications หมายถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสา
เพื่อด ารงเอกลักษณ์ของบุคคล หรือเพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือปรากฎใน
เนื้อหาของสื่อ 

4) Para-orientation Gratifications หมายถึงกระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ในการลดหรือคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อปกป้องตนเอง เช่นเป็นการใช้เวลา
ว่างให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างอื่น 

 
บุคคลใช้สื่อเพื่อความต้องการดังนี้(เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา 2553: 30) 
1) ต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยสังเกตการณ์ และติดตามความ

เคลื่อนไหวจากสื่อมวลชน เพื่อให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย รู้ว่าสิ่งใดส าคัญและควรเรียนรู้ 
2) เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยว 

ข้องกับชีวิตประจ าวัน การรับสื่อท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนเองต่อสภาวะหรือ
เหตุการณ์รอบๆ ตัว 

3) ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย (Discussions) โดยการรับสื่อ ท าให้บุคคลมี
ข้อมูลที่สามารถน าไปพูดคุยกับบุคคลอื่น 

4) ความต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปได้
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว 

5) ความต้องการเสริมความคิดเห็น หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท า
ไปแล้ว (Reinforcement) 

6) ความต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ 

 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ 

กระบวนการยอมรับ เป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละคน ที่เริ่มตั้งแต่การ
รับรู้ข่าวสาร ไปถึงการยอมรับอย่างเต็มที่โดยเปิดเผย กระบวนการตัดสินใจจะยอมรับหรือไม่เป็น
กระบวนการทางจิตที่เกิดข้ึนต้ังแต่บุคคลได้รับสารนั้นเป็นครั้งแรกจนถึงข้ันตัดสินใจ 

บุญสม วราเอกสิริ (2529, อ้างถึงใน เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา 2553: 35) ได้ให้
ความหมายของการยอมรับว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลังจากได้รับความรู้ 
แนวความคิด ความช านาญ ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ยึดถือปฏิบัติตาม สรุปได้ว่า การยอมรับคือ 
การที่บุคคลได้รับความรู้ แนวคิด นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่แล้วน าไปปฏิบัติตามโดยมีข้ันตอนการ
ตัดสินใจยอมรับ 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1.  ข้ันความรู้ (Knowledge) เป็นข้ันที่รับรู้ว่าเกิดอะไรข้ึน และท าความเข้าใจ 
2.  ข้ันชักชวน (Persuasion) เป็นข้ันตอนที่ผู้รับสารมีทศันคติต่อสิ่งใหม่ๆในทาง 

ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดน้ันๆ 
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3.  ข้ันตัดสินใจ (Decision)  เป็นข้ันตอนที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
และตัดสินใจว่าจะรับนวัตกรรมหรือไม่ แต่การตัดสินใจนั้นยังไม่ถาวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลัง 

4.  ข้ันยืนยัน (Confirmation) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการ ซึ่งเป็นการ
หาข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ อาจมีระยะเวลานานจนกระทั่งยอมรับแนวความคิดใหม่ๆไปเป็นการ
ถาวร 

3.5 แนวคิดเก่ียวกับสัญญะวิทยา  
     สัญญะวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย

สัญญาณ ซึ่งก่อตัวข้ึนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีผู้บุกเบิก 2 ท่านด้วยกันคือ เฟอด์ดินัลด์ เดอ เซา
ซูร์ นักภาษาศาสตร์ชาวสวิสเซอแลนด์ และชาร์ลส์ โซนเดอร์ส เพียซ นักปรัชญาชาวอเมริกัน โดยได้
ให้ค านิยามในการศึกษาสัญญะวิทยาว่า “สัญญะวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายใน
สังคมที่สัญญะนั้นถือก าเนิดข้ึนมา รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคุมอยู่เบื้องหลัง ” (ฉัตรชัย จันทร์ศรี 
2544) 

โอ ซุลลิแวน และคณะ ได้ให้ค าจ ากัดความเอาไว้ว่า สัญญะวิทยาเป็นการศึกษา
ในเรื่องของตัวสัญญะ (sign) รหัส (Codes) และวัฒนธรรม (Cultures) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงให้
เห็นถึงลักษณะที่ส าคัญของสัญญะ และการที่สัญญะถูกน าไปใช้ในสังคม สัญญะนี้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ
สามประการด้วยกันคือ 

1.  ต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นภาพ เสียง อักษร วัตถุ หรืออื่นๆ 
2.  จะต้องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากตัวมันเอง 
3.  ผู้ใช้สัญญะต้องตระหนักว่าลักษณะที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวนั้นเป็นสัญญะ 
 
จากค าจ ากัดความดังกล่าว สามารถสรุปขอบเขตการศึกษาค้นคว้าของสัญญะ

วิทยาได้ดังนี้ 
1.  ตัวสัญญะ (Signs) สัญญะวิทยาจะเป็นการศึกษาประเภทต่างๆ ของสัญญะ 

นับตั้งแต่ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระทั่งถึงอาการของโรค อาหาร เสื้อผ้า 
ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการสืบทอดความหมายของสัญญะเหล่านี้ สรุปได้ว่าสัญญะเป็นผลผลิตทาง
ความคิดของมนุษย์ เกิดจากการประกอบสร้าง (Construct) ของมนุษย ์

2.  รหัส (Codes) เนื่องจากการใช้สัญญะมีการจัดท าข้ึนมาอย่างเป็นระบบ โดย
ระบบที่น าเอาสัญญะมาประกอบเข้าด้วยกันนั้นเรียกว่า รหัส (Codes) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท 
และมีคุณสมบัติต่างกันไป เช่น บางประเภทมีการระบเุอาไว้อย่างชัดเจน บางประเภทแฝงไว้อย่างซ่อน
เร้น เป็นต้น 

3. วัฒนธรรม (Cultures) เนื่องจากสัญญะเป็นผลิตกรรมของมนุษย์ ดังนั้น
ผลผลิตทางวัฒนธรรม ทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสรา้ง ถูกใช้ และท างานอยู่ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม
หนึ่งๆเท่านั้น หากเปลี่ยนบริบทไป สัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงความหมายไป 
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Roland Barthes นักคิดแนวโครงสร้างนิยมชาวฝรั่งเศส ได้ศึกษาเรื่องสัญญะ
และช้ีให้เห็นว่ากระบวนการสร้างความหมายจะมี 2 ข้ันตอน คือ ความหมายโดยอรรถและ
ความหมายโดยนัย 

1.  ความหมายโดยอรรถ  หรือความหมายโดยตรง  (Denotative Meaning)   
เป็นความหมายที่ถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างภววิสัย (Objectivity) ซึ่งสามารถเข้าใจกันได้ตาม
ตัวอักษรหรือค าพูด และมักเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เป็นความหมายช้ันแรกทีถือได้ว่าเป็นสามัญ
ทั่วไป มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเป็นสากล เช่น ค าว่า “แมว” มีความหมายเป็นสากลว่าเป็น
สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งมีหนวด ชอบจับหนู 

2.  ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือความหมายของค า หรือ
ข้อความ ในแง่มุมอื่นๆ ที่มิใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ความหมายแฝง เช่น กุหลาบ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรัก ความร้อนแรง เป็นต้น 
 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมายอายุ

ระหว่าง 19-22 ปี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 105 คน ระหว่างวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งสรุปผลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย โดยสามารถแบ่ง
ค าถามออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอ  ได้แก่  ประเภทของเพลงที่ช่ืนชอบ, 

ความถ่ีในการรับชม, จ านวนการรับชมเฉลี่ยต่อครั้ง, ช่องทางการรับชม, ประเภทของมิวสิควิดีโอที่ช่ืน
ชอบ, เหตุผลที่ท าให้รู้สึกช่ืนชอบมิวสิควิดีโอเพลงนั้นๆ 

ตอนที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ ความสนใจ, ความรู้ความเข้าใจ 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อช้ินงานก่อนการผลิต 

 
ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 2-1 แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 
อื่นๆ 

 
39 
65 
2 

 
36.8 
61.3 
1.9 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-1 ประชากรส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 61.3 เพศชายร้อยละ 36.8 และเพศอื่นๆ (เพศทางเลือก) อีกร้อยละ 1.9 

   ส
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ตารางที่ 2-2 แสดงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อายุ 

ต่ ากว่า 19 ป ี
ระหว่าง 19 – 22 ป ี
23ปี ข้ึนไป 

 
3 
96 
7 

 
2.8 
90.6 
6.6 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-2 ประชากรส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 19-22ปี คิดเป็นร้อยละ 90.6 อายุ
มากกว่า 23 ปีข้ึนไป ร้อยละ 6.6 และอายุต่ ากว่า 19 ป ีร้อยละ 2.8 

 
ตารางที่ 2-3 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

มัธยม 
ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
ปริญญาโท 

 
3 

101 
2 

 
2.8 
95.3 
1.9 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-3 ประชากรส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาอยู่ทีป่ริญญาตรหีรอืเทียบเท่า คิด
เป็นรอ้ยละ 95.3 ระดับมัธยม ร้อยละ 2.8 และระดับปรญิญาโท ร้อยละ 1.9 
 
ตารางที่ 2-4 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
อื่นๆ 

 
101 
5 

 
95.3 
4.7 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-4 อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรร้อยละ 95.3 คือนักเรียน/นักศึกษา และ
อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 4.7 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอ 
ตารางที่ 2-5 แสดงประเภทเพลงที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของเพลงที่ช่ืนชอบมากทีสุ่ด 

ลูกทุง่ 
ไทยสากล(สตริง)  
สากล(ภาษาอังกฤษ) 
เอเชียน (เกาหลี,ญีปุ่่น,จีน) 

 
6 
44 
45 
11 

 
5.6 
41.5 
42.5 
10.4 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่  2-5 ประเภทของเพลงที่ประชากรช่ืนชอบมากที่สุดคือเพลงสากล
(ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือเพลงไทยสากล (สตริง) คิดเป็นร้อยละ 41.5 
 
ตารางที่ 2-6 แสดงประเภทของมิวสิควิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของมิวสิควิดีโอที่ช่ืนชอบมากที่สุด 

Narrative 
Conceptual 
Performance 
Dance 

 
42 
44 
13 
7 

 
39.6 
41.5 
12.3 
6.6 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-6 ประเภทของมิวสิควิดีโอที่ประชากรช่ืนชอบมากที่สุดคือมิวสิควิดีโอ
แบบ Conceptual คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือมิวสิควิดีโอแบบNarrative ร้อยละ 39.6 
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ตารางที่ 2-7 แสดงเหตุผลที่ท าให้รู้สึกช่ืนชอบมิวสิควิดีโอ 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เหตผุลทีท่ าใหรู้้สกึช่ืนชอบมิวสิควิดีโอ 

ชอบเพลงอยูก่่อนแล้ว  
ชอบศิลปินเป็นการส่วนตัว  
เนื้อเรื่องน่าสนใจ 
การเล่าเรื่องอย่างมีช้ันเชิง 
ภาพ/แสง สวย 
เทคนิคการตัดต่อ 
มุมกล้อง 

 
57 
48 
46 
33 
52 
29 
22 

 
20 
17 
16 
11 
18 
10 
8 

รวม 287 100 
 

จากตารางที่ 2-7 เหตุผลที่ท าให้ประชากรรู้สึกช่ืนชอบมิวสิควิดีโอสักเพลงหนึ่งได้นั้นคือ 
ชอบเพลงอยู่ก่อนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20 ชอบศิลปินอยู่ก่อนแล้วร้อยละ 17 และเนื้อเรื่องน่าสนใจ
ร้อยละ 16 
 
ตารางที่ 2-8 แสดงความถ่ีในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการรับชม 

1 ครั้งต่อสัปดาห ์
2-3 ครั้งต่อสปัดาห ์
ทุกวัน 
นานๆครั้ง 

 
8 
40 
56 
2 

 
7.5 
37.7 
52.9 
1.9 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-8 ประชากรมีความถ่ีในการรับชมมิวสิควิดีโอสูงสุดคือทุกวันคิดเป็นร้อย
ละ 52.9 รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 37.7 

 
ตารางที ่2-9 แสดงจ านวนการรับชมเฉลี่ยต่อครั้ง 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
จ านวนการรบัชมเฉลี่ยต่อครัง้ 

1-2 เพลง  
3-5 เพลง  
ตั้งแต่6เพลงข้ึนไป 

 
23 
49 
34 

 
21.7 
46.2 
32.1 

รวม 106 100 
 

   ส
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จากตารางที่ 2-9 จ านวนมิวสิควิดีโอที่ชมเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด 3-5 เพลง ร้อยละ 46.2 
รองลงมาคือ เฉลี่ยมากกว่า 6 เพลงต่อครั้งร้อยละ 32.1 
 
ตารางที่ 2-10 แสดงช่องทางในการรับชม 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ช่องทางการรบัชม 

ฟรีทีวี 
เคเบิล้/ทีวีดาวเทียม 
youtube/internet 

 
- 
5 

101 

 
- 

4.7 
95.3 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-10 ช่องทางการรับชมหลักคือ youtube/internet ร้อยละ 95.3 
รองลงมาคือเคเบิ้ล/ดาวเทียมร้อยละ 4.7 
 
ตอนท่ี 3 ประวัติศาสตร์ไทย 
ตารางที ่2-11 แสดงถึงความสนใจที่มีต่อเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ไทย 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ความสนใจที่มีตอ่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

 
74 
32 

 
69.8 
30.2 

รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-11 ประชากรร้อยละ 69.8 มีความสนใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย 
และอีกร้อยละ 30.2 ไม่สนใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย 

 
ตารางที่ 2-12 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ระดับความรู้ความเข้าใจที่มีตอ่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย
(ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง) 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

 
 

1 
9 
52 
40 
4 

 
 

0.9 
8.5 
49.1 
37.7 
3.8 

รวม 106 100 
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จากตารางที่ 2-12  ระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย 
ประชากรร้อยละ 49.1 คิดว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 37.7 มีความรู้
ความเข้าใจน้อย 
 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อชิ้นงานก่อนการผลิต 
ตารางที ่2-13 แสดงความสนใจหากมีการผลิต Music Video เพลงสากล ที่น าเสนอภาพทีม่ีกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ หรอืเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 5 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
หากมีการผลิต Music Video เพลงสากล ที่น าเสนอภาพที่มี
กลิ่นอายของวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ หรอืเรื่องราวใน
สมัยรัชกาลที5่ 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

 
 
 

95 
11 

 
 
 

89.6 
10.4 

                                รวม 106 100 
 

จากตารางที่ 2-13 หากมีการผลิต Music Video เพลงสากล ที่น าเสนอภาพที่มีกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ หรือเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 5 ประชากรร้อยละ 89.6 รู้สึกสนใจ 
และอีกร้อยละ 10.4 ไม่สนใจ 
 

4.2 วัลลภา อัญชลิสังกาศ (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของแนวคิด
ในการสร้างสรรค์มิวสิควีดิโอเพลงไทยสากล” เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการของแนวคิดในการสรา้งสรรค์มวิ
สิควีดิโอเพลงไทยสากล และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการดังกล่าวโดยใช้กรอบ
แนวคิดเรื่องการสื่อความหมายและสุนทรียะทางดนตรี แนวคิดของดนตรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ยุคสมัย แนวคิดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเพลง และแนวคิดการสื่อสารการตลาด ผลการวิจัยพบว่า 
พัฒนาการของแนวคิดในการสร้างสรรค์มิวสิควีดีโอเพลงไทยสากลเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล โดยทิศทางของธุรกิจเพลงไทยสากลบทเพลงและแนวดนตรี 
เทคโนโลยีการผลิตและการตัดต่อวีดิโอ และวิถีชีวิตของแต่ละยุคสมัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของมิวสิควีดิโอในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบการน าเสนอ กระบวนการท างาน และบทบาท
หน้าที่ ซึ่งสามารถสรุปพัฒนาการของแนวคิดในการสร้างสรรค์ได้ 4 ยุคคือ  

1) ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2527-2533) แนวคิดส าคัญคือ เพลงเป็นเพียงแรงบันดาล
ใจให้เกิดการสร้างสรรค์มิวสิควีดิโอเป็นเรื่องราวแบบภาพยนตร์สร้างสรรค์ 

2) ยุคเน้นภาพลักษณ์นักร้อง (พ.ศ. 2534-2538) แนวคิดส าคัญ คือ มุ่งสื่อสาร
อารมณ์ของเพลงโดยผ่านภาพลักษณ์และการแสดงออกของศิลปินนักร้อง ตลอดจนจังหวะการตัดต่อ
ภาพให้กลมกลืนกับท่วงท านองของเพลง 

   ส
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3) ยุคไร้รูปแบบ (พ.ศ. 2539-2543) แนวคิดส าคัญคือ ต้องการปลดปล่อย
ตนเองออกจากกระแสแนวเพลงยอดนิยม โดยสร้างสรรค์มิวสิควีดีโอ ที่เน้นความแปลกของภาพ มุม
กล้องและเทคนิคพิเศษ 

4) ยุคผสมผสาน (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) แนวคิดส าคัญคือ ศิลปะการผสมผสาน
วิธีการน าเสนอของทั้ง 3 ยุคข้างต้นให้ลงตัว และให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังให้กว้างขวางมากข้ึน  

พัฒนาการของมิวสิควีดิโอเพลงไทยสากลนั้น มิได้เป็นพัฒนาการที่เมื่อเกิด
รูปแบบใหม่ข้ึนมาแล้วรูปแบบเก่าที่มีมาจะหายไป เพราะพัฒนาการที่เห็นนั้นเป็นการปรับตัว การ
ขยายตัวแต่มิได้เกิดการแทนที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบอีกว่านอกจากบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการ
ขายเพลง มิวสิควีดิโอเพลงไทยสากลยังได้เพิ่มบทบาทในการเป็นสื่อบันเทิงชนิดใหม่ โดยสื่อบันเทิง
ชนิดใหม่นี้ที่ให้ความบันเทิงกับผูช้ม เกิดกลุ่มผู้ชมที่ได้รับอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพศิลปะดนตรีจาก
การฟังเพลงมาสู่การดูเพลง ซึ่งภาพจากมิวสิควีดิโอได้สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมแตกต่างกันใน
แตล่ะยุค 

 
4.3 ฐนัส มานุวง (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก

ต่อพฤติกรรมบริโภคของเยาวชนไทยผ่านสือ่ภาษาอังกฤษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของ
เยาวชนไทยที่นิยมบริ โภคผ่านสื่อภาษาอังกฤษกับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่แตกต่างกันกับภูมิหลังทางประชากรที่นิยม
บริโภคผ่านสื่อภาษาอังกฤษ   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่
นิยมบริโภคผ่านสื่อภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัยพบว่าการใช้สื่อภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยมี
ความสัมพันธ์กับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า  
การรับนวัตกรรมใหม่ของเยาวชนไทย  การแสดงอัตลักษณ์ในความเป็นสากลนิยม  การมีพฤติกรรม
บริโภคในแบบตะวันตกหรือในแบบสากลนิยมมากก ว่าวัฒนธรรมไทยหรือชาตินิยมนั้น ล้วนมี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคแบบสังคมตะวันตก 

 
5.  ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 เพลง Nothing in my way ของศิลปินวง Keane 
เพลง Nothing In My Way (26 ตุลาคม ค.ศ.2006) เป็นเพลงของศิลปินกลุ่ม

ชาวอังกฤษที่มีช่ือว่า Keane จากอัลบั้ม Under the iron sea ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ท าให้พวกเขาได้ถูก
เสนอช่ือเข้ารับรางวัล Grammy Award for Best Pop Performance ซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ได้มีการใช้
เปียโนท าคอรัสเอฟเฟคแบบสไตล์Gothic กล่าวคือเป็นแนวดนตรีสไตล์ Gothic rock ที่ได้รับอิทธิพล
มากจากศิลปะGothicที่มีต้นก าเนิดมาจากยุโรป โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศิลปะใน
ยุคนี้จะมีลักษณะของการเย้ยหยัน เสียดสี มากกว่าช่ืนชม(The Gothic Image 1913) 

Gothic rock หรือ goth rock เป็นแนวเพลงย่อยของดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ เริ่ม
มีมาต้ังแต่ช่วงปลายยุคทศวรรษ 1970 วงประเภทโกธิกร็อกเติบโตข้ึนจากการพัฒนาของดนตรีพังก์
ร็อกอังกฤษ มีความมืดหม่น มักใช้คีย์บอร์ดอย่างหนักด้วยเนื้อเพลงที่ใคร่ครวญ หดหู่  
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เน้ือเพลง Nothing In My Way และค าแปล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงต้น ในมุมมองของผู้ร้องคือก าลังนึกย้อนไปถึงในอดีตตอนที่ทั้งคู่ก าลังจะ
เลิกกัน โดยเล่าผ่านมุมมองของผู้ร้องที่ถามเชิงตัดพ้อคู่รักของตนเองว่าในเมื่อความรู้สึกของเธอไม่ได้
เหมือนเดิมแล้ว จะทนท าเป็นเหมือนมีความสุขต่อไปท าไมในเมื่อหมดรักและอยากจะไปจากกันแล้ว 
เพราะอยู่ไปทั้งเขาและเธอก็เจ็บปวด ไม่มีความสุข 

ในท่อนสุดท้ายของเพลงช้ีให้เห็นว่า ในขณะที่ร้องเพลงนี้ บทเพลงนี้พูดถึง
มุมมองของคนที่เลิกรากันไปแล้ว และผู้ร้องก าลังเสียดสีคนรักเก่าที่เลิกรากันไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุข
อย่างที่เธอหวังว่าจะมีหลังจากที่เลิกกับเขา 

ณ จุดที่ทุกอย่างก าลังจะเปลี่ยนไป 
ความรักมาถึงจุดที่จะต้องแยกทาง 
เธอจะเสแสร้ งแกล้งท าเป็นเหมือนว่ามี
ความสุขไปท าไมในเมื่อข้างในมันเจ็บปวด 
 
เธอพูดออกมาได้ยังไงว่ามันยังเหมือนเดิม  
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป มันไม่ได้มีอะไรต่างไปจาก
เดิม ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไร  
ถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดกันท าไม 
แล้วเธอจะโกหกต่อไปอีกท าไมในเมื่อในใจเธอ
เจ็บปวดเจียนตาย 
ฉันไม่เข้าใจว่าจะโกหกไปเพื่ออะไร ในเมื่อ
ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรอีกแล้วแม้แต่เรื่องที่
พวกเธอจะคุยกัน 
 
 

A turning tide  
Lovers at a great divide  
Why do you laugh? 
When I know that you hurt inside? 
 
 *And why d'you say 
It's just another day, nothing in my way 
I don't wanna go, I don't wanna stay 
So there's nothing left to say? 
And why d'you lie 
When you wanna die, when you hurt inside 
Don't know what you lie for anyway 
Now there's nothing left to say 
 
 
A tell-tale sign 
You don't know where to draw the 
line 

 (*)  
Well for a lonely soul, you're having 
such a nice time 
For a lonely soul, you're having 
such a nice time 
For a lonely soul,  
it seems to me that you're having 
such a nice time 
You're having such a nice time 

เธอปากไม่ตรงกับใจ 
เธอไม่รู้จะพูดมันออกมายังไงใช่ไหม 
 
 
นี่ไงอิสระแบบที่เธอต้องการ 
เธอคงมีช่วงเวลาที่ดีมากๆเลย 
เธอเหงาล่ะส ิ
ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขดีนะ 
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โดยเลือกน าเพลงนี้มาผสมผสานกับภาพความเป็นไทยในสมัยรัชกาลที่5 เพราะ
เนื่องจากในยุคสมัยนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของไทย ถึงแม้ว่าการติดต่อกับชาติ
ตะวันตกจะมีมาช้านานแต่นับได้ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5 เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เรา
เปิดรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามากมาย และยกเลิกวัฒนธรรมความเป็นอยู่หลายๆอย่างที่
เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีก็น ามาสู่ความเจริญ และความเป็น
สากลของไทยที่มีมากข้ึน แต่สิ่งที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งนั่นคือทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมี 2 ด้านเสมอ 
การเปลี่ยนแปลงเองก็เช่นกัน เมื่อมีแง่มุมที่ดี ก็มีแง่มุมที่เป็นด้านลบเช่นกัน เพราะจากการศึกษาเองก็
พบว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในช่วงสมัยนั้นก็มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย  

ประเด็นที่จะน ามาเสนอในมิวสิควิโอเพลงนี้คือ “ความเจ็บปวดจากการ
เปลี่ยนแปลง” โดยจับเรื่องราวของการเลกิทาสมาเป็นหวัใจส าคัญในการเล่าเรื่อง โดยมองว่าในขณะที่
ไทยเราท าการเลิกทาส แต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดในขณะเดียวกันนั้นคือเราก าลังตกเป็นทาสแห่งความคิด
และวัฒนธรรมทางตะวันตก เราพยายามเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างเพื่อให้ชาติตะวันตก
ยอมรับว่าเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถ่ือน ให้เขามองว่าเราเจริญ ทั้งๆที่สิ่งที่เราท าให้เขายอมรับนั่นคือการ
เดินตามรอยชาติตะวันตก เราทั้งเลิกทาส  เราเปลี่ยนระบบการปกครอง(ซึ่งจากการศึกษาผู้ที่ให้
ค าปรึกษาก็เป็นชาวตะวันตก) เราสวมเสื้อผ้าโดยรับอิทธิพลมาจากฝรั่ง การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรารอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ท าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกบัการ
ไม่ตกเป็นเมืองข้ึนของใคร ทั้งๆที่ความจริงแล้วนั้นมีกี่สิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง วัฒนธรรมต่างๆที่
ได้มาก็ล้วนแต่เป็นการได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆ ทั้งสิ้น 
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5.2 References   
1) เพลง You need me, I don’t need you ของศิลปิน Ed Sheeran 

 

  
 

ภาพที่ 2-21 ภาพจากมิวสิควิดีโอ เพลง You need me, I don’t need you 
ที่มา: Ed Sheeran.  You Need Me, I Don't Need You.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=ZXvzzTICvJs 
 

เพลง You need me, I don’t need you ของศิลปิน Ed Sheeran พูดถึง
การเดินทางสู่ความฝันด้วยแนวทางของตัวเอง(ศิลปินน่าจะกล่าวถึงตนเอง) โดยไม่ต้องการให้ใครมา
ช่วยผลักดัน เขาสามารถมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดนั้นได้ด้วยตนเอง โดยในมิวสิควิดีโอจะมีนักแสดงน าที่ใช้
ภาษามือประกอบเนื้อร้องของเพลง 

โดยสิ่งที่น ามาปรับประยุกต์ใช้ในผลงานคือการจัดแสง โดยห้องทั้งห้องจะมืด
และสาดแสงลงมาเฉพาะตรงที่มีตัวละครอยู่เท่านั้น 
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2) เพลง Up in the air ของศิลปิน 30seconds to mars 
 

 
 

ภาพที่ 2-22  ภาพจากมิวสิควิดีโอ เพลง Up in the air 
ที่มา: 30seconds to mars.  Up in the air.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=y9uSyICrtow 
 

เพลง Up in the air  ของศิลปิน 30 seconds to mars พูดถึงการสูญเสีย
การควบคุม สติที่ล่องลอย ความรู้สึกที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไร้ขอบเขต มิวสิควิดีโอเพลงนี้เลือก
สื่อสารด้วยภาพที่แสดงถึงการล่องลอย ต้านแรงโน้มถ่วง การปะทุอารมณ์ด้วยกิริยาท่าทางและการใช้
ส ี

สิ่งที่น ามาประยุคใช้ในงานเทคนิคการ Slow motionภาพ เพื่อเน้นราย 
ละเอียดของภาพและอารมณ์  
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3) เพลง This is gospel ของศิลปิน Panic! at the disco 
 

 
 

ภาพที่ 2-23 ภาพจากมิวสิควิดีโอ เพลง This is gospel 
ที่มา: Panic! at the disco.  This is gospel.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=tGE381tbQa8 
 

เพลง This is gospel ของศิลปิน Panic! at the disco เป็นเพลงที่พูดถึงค า
สอนของพระเจ้าที่ว่า ให้หมดห่วงเมื่อคนที่รักจากไป จงปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบ ไม่เหนี่ยวรั้ง ไม่
คร่ าครวญถึงการจากไป เพราะสิ่งเหล่าน้ันจะยิ่งท าให้คนที่ตายไปนั้นเจ็บปวด (ไม่หมดห่วง) 

เนื่องจากมีหลายฉากทีใ่กล้เคียงกับช้ินงาน เช่นฉากที่ใช้เชือก แต่ในช้ินงานจะ
เป็นโซ่-ไม้เลื้อย จึงน าเทคนิคการรัดเชือก การจัดองค์ประกอบศิลป์มาปรับใช้ในช้ินงาน รวมถึงใน
ช้ินงานพูดถึงเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้า ก็ได้น าเทคนิคการสวมใส่เสื้อผ้าในงานมาประยุกต์ใช้ในงาน
เช่นกัน 
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สรุป 
ในการท าจุลนิพนธ์ในหัวข้อความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิอิโอเพลงสากลรูปแบบ 

Conceptualโดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5นี้ วัตถุประสงค์แรกของโครงการ
คือเพื่อทดลองสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสากล รูปแบบ Conceptualโดยผสมผสานกลิ่นอาย
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าการศึกษาข้ันแรกคือข้ันตอนของการศึกษาว่าข้ันตอน
และกระบวนการของการผลิตมิวสิควิดีโอนั้นมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ท าให้เราเข้าใจและสามารถ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เป็นข้ันเป็นตอน ท าให้การผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น และอีก 1 
ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญในการศึกษานั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 เพราะเป็น
เนื้อหาหลักแหละใจความส าคัญอีกอย่างหนึ่งของมิวสิควิดีโอ และเนื่องด้วยความเป็นประวัติศาสตร์
ไทย ข้อมูล สิ่งที่จะน าเสนอออกสู่สายตาของผู้ชมจะต้องมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ ทั้งยังเป็นส่วนที่
จะต้องน ามาใช้เป็นเนื้อเรื่องภายในมิวสิควิดิโออีกด้วย สิ่งที่จะน าเสนอในช้ินงานคือการเปลี่ยนแปลง
ในสมัยรัชกาลที่5 ที่รับอิทธิพลทั้งด้านการปกครองและวัฒนธรรมมาจากชาติตะวันตก อันได้แก่การ
เลิกทาส เครื่องพันธนาการ การแต่งการ เพื่อมาประกอบแนวคิดของผู้ศึกษาที่ว่า ความเจ็บปวดที่เรา
ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่ว่า เราเลิกทาสให้ตนเองเป็นเสรีแต่ในขณะที่เราก็ก าลังตกเป็น
ทาสของวัฒนธรรมตะวันตกเช่นกัน 

นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปในข้ันต้นแล้ว การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มีความส าคัญไม่
แพ้กัน ทั้งแนวคิดด้านสัญญะวิทยาที่จะต้องน ามาใช้ในการตีความเพื่อเล่าเรื่องราวออกมาเป็นภาพใน
มิวสิควิดีโอ และทฤษฏีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากเป้าหมายสูงสุดที่หวังว่าจะได้รับจากการผลิต
นั่นคือความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่องานช้ินน้ี ดังนั้นเราจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาว่าเราจะสื่อสารมิวสิควิ
ดีโอนี้ออกไปอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ เกิดความพึงพอใจ และยอมรับในสิ่งที่เราน าเสนอ 
เพื่อให้งานช้ินน้ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ต้องการศึกษาหรือผลิตมิวสิควิดีโอต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ
Conceptual ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อ
ประเภทมิวสิควิดีโอ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าไปสู่การผลิตช้ินงานข้ันต่อไป 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ
Conceptual ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5” ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบ
ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research)มาใช้ โดยได้ท าการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ศึกษาพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอ ศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview), สนทนาแบบกลุ่ม (Focusgroup) เพื่อเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสใหข้้อเสนอแนะหรอืความคิดเหน็เพิ่มเติมด้านแนวทางในการผลิตผลงาน เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม และวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ ให้สอดคล้องกับความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และใช้วิธีการออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการประเมินผล
การศึกษาอีกด้วย 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ
Conceptualที่มีการสผมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 ประชากรที่มีประสบการณ์ในด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ ซึ่งหมายถึง ผู้ก ากับและผู้
ที่มีประสบการในการท างานด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ 

1.2 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจพฤติกรรมความพึงพอใจที่มีต่อมิว
สิควิดีโอคือ กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 19 – 22ปี 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ (In-Depth Interview)  หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตมิวสิค 
วิดีโอ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ ได้แก่ นายณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ และนาย
ซึง ดวงมณี โดยผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท างานในการผลิตมิวสิควิดีโอ ความ
คิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอในปัจจุบั น และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อ 
Storyboard (Storyboard Test) 
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2.2 กลุ่มตัวอย่างท า Focus Group  หมายถึง กลุ่มเป้าหมายชาวไทยและชาวต่าง 
ชาติที่มีอายุระหว่าง 19 -22 ปี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน  10 คน โดยท าการทดสอบ
Storyboard (Storyboard Test) 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินผลมิวสิควิดีโอ 
ซึ่งหมายถึง กลุ่มเป้าหมายชาวไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและชาวต่างชาติจ านวน 150 คนที่มี
อายุระหว่าง 19 -22 ปี โดยเปิดผลงานมิวสิควิดีโอที่ท าการผลิตเสร็จสมบูรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายชมและ
สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชมมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual ที่มีการสผม
ผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษา “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบConceptual 
ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview), Focus 
Group เพื่อทดสอบ Storyboard  และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจหลังจากการ
ผลิตโดยการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอ มีดังนี้ 
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้

ก ากับและผู้ที่มีประสบการในการท างานด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 
- ประวัติส่วนตัวของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 
- แนวคิดในการท างานด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ 
- กระบวนการท างานข้ันก่อนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และหลังการผลิตมิว

สิควิดีโอ 
ส่วนที่ 2 ค าถามด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอมิวสิควิดีโอ 
- เนื้อหาของมิวสิควิดีโอมีผลต่อการรับชมของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
- ความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาของเพลงกับภาพมีผลท าให้มิวสิควิดีโอ

น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
- การผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบ Conceptual 
ส่วนที่ 3 ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ส่วนที่ 4 ทดสอบStoryboard 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ Storyboard 
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1.2 Focus Group กลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการ Test Storyboard โดยมีแนวค าถาม
ดังต่อไปนี ้  

- ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- ความคิดเห็นที่มีต่อ Story board และการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสากล

รูปแบบConceptualที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสากล

รูปแบบConceptualที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน150คน (ชาวไทยและชาวต่างชาติอายุ
ระหว่าง 19-22 ปี) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจทีม่ีต่อมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่

ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
- ความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
- ความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
ส่วนที ่3 ความเข้าใจ การยอมรบั และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

เพื่อให้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ที่มีประสบการด้านการ
ผลิตมิวสิควิดีโอ และการ Focus Group เพื่อทดสอบ Storyboard เป็นไปอย่างเหมาะสม และได้
ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ ผู้ศึกษาจึงได้ตั้ง
ประเด็นค าถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าช้ีแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แนว
ค าถามที่ดี และท าการ ออกแบบส ารวจ (Questionnaire) โดยให้กลุ่มเป้าหมายชมมิวสิควิดีโอรูปแบบ
Conceptual ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ
พูดคุยสอบถามถามแนวทางของค าถามที่ตั้งไว้ และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลความพึงพอใจที่มตี่อผลงาน 
ซึ่งก่อนการออกแบบส ารวจนั้น ผู้ศึกษาได้ท าการร่างแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อให้แบบสอบถามความพึงพอใจมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในหัวข้อ “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิว
สิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 
5” ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 
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1.  ท าการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มเป้าหมายชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ อายุระหว่าง 19-22 ปีจ านวน 106 คน ทั้งในด้านพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอ รวมไป
ถึงความสนใจหากมีการผลิตผลงาน และเปิดโอกาสให้ได้เสนอแนะ แสดงทัศนะคติ มุมมองที่มีต่อมิว
สิควิดีโอในปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการผลิต 

2.  ท าการศึกษาข้อมูล โดยค้นคว้าจากทั้งทางหนังสือ ต ารา และการสืบค้นหาข้อมูลและ
ตัวอย่างทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งการศึกษาในส่วนของประวัติศาสตร์จะเน้นการศึกษาที่ต ารา เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่ต้องมีความเช่ือถือได้ และมีที่มาอย่างชัดเจน แต่ในส่วนของการผลิตมิวสิควิดีโอจะมีทั้งใน
ส่วนที่เป็นทฤษฎีที่ต้องศึกษาในต ารา และเนื่องจากเป็นสื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อได้ข้อมูลและตัวอย่างที่ทั้งเก่าและ
ใหม่ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาประยุคและปรับปรับใช้ในการผลิตผลงานทุกข้ันตอน 

3.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) บุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้าน
การผลิตมิวสิควิดีโอ และทดสอบสตอรี่บอร์ด เพื่อน าข้อมูลในทั้งมาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการ
ผลิตผลงาน 

4.  ท าการ Focus Group กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทดสอบ Storyboard ว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ทัศนะคติ มุมมอง และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางของStoryboardเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

5.  หลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ศึกษาก็จะน ามิวสิควิดีโอฉบับ
สมบูรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ชม และท าการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดผลว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอมากน้อยเพียงใด  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่มีการผสมผสาน
กลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5  ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ในการรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของ
ข้อมูล โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลในส่วนก่อนและหลังการผลิต ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
1.1 วิ เคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการสอบถาม

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 105 คน โดยวิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ ทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
มิวสิควิดีโอ เพื่อน ามาประยุคใช้ในการผลิตผลงานให้มีความสอดคล้องกับค าตอบที่ได้ 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือ ต ารา รวมทั้ง
ตัวอย่างมิวสิควิดีโอจากทางอินเทอร์เน็ต และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทั้งด้านเนื้อหา 
และการผลิตในข้ันตอนต่างๆ 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ที่ได้จาก
การสอบถามบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทั้งในแง่ของการผลิต และมุมมองที่
ได้รับจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และการท า Storyboard Test ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
น าไปปรับใช้ในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
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1.4 วิเคราะห์ข้อมูลการท า Focus Group จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน เพื่อ
ทดสอบ Storyboard โดยน าแนวความคิดเห็น และทัศนะคติที่มีต่อ Storyboard และน าข้อมูลมา
ประยุกต์ 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหลังการผลิต (Post-Production) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 200 คน ว่ามีความรู้พึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หลังจากที่
ได้รับชมมิวสิควิดีโอฉบับสมบูรณ์ที่ตัดต่อเสรจ็เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อผลงาน 
เพื่อน ามาสรุปผลและปรับใช้ในการท างานต่อไปในอนาคต 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่มีการผสมผสาน
กลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

1. น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้านพฤติกรรมการ
รับชมและความสนใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย 

2. น าเสนอข้อมูลที่จะน ามาใช้ในช้ินงาน อันได้แก่  ทฤษฎีการผลิตมิวสิควิดีโอ 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่5 และทฤษฎีทางวิชาการรวมทั้งผลงานที่เกี่ยวข้อง 

3. น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และข้อมูลจาก
การท า Focus Group 

4. น าเสนอมิวสิควิดีโอที่ เสร็จสมบูรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม และท าการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

5. น าเสนอข้อมลูที่ได้จากการประเมินผลวัดความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมาย 
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บทที ่4 
 

ประมวลผลวิจัย 
 

จากการศึกษาและผลิตผลงานในหัวข้อ “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลง
สากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5” โดยเริ่ม
ท าการศึกษาพฤติกรรมและความสนใจในการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่มีอายุระหว่าง
19-22 ปใีนเขตกรุงเทพและปริมณฑล) จากนั้นจึงท าการค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการ
ผลิตมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual ในด้านกระบวนการผลิต แนวคิด การสร้างความน่าสนใจและ
ความแตกต่างจากมิวสิควิดีโอประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะศึกษาจากต าราและมิวสิควิดีโอที่ฉายอยู่
โดยทั่วไปแล้วยังได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ก ากับและผู้ก ากับภาพมิว
สิควิดีโอ และการท า Focus Group กลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการทดสอบสตอรี่บอร์ด (Storyboard 
Test) แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวม และวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลจากการวิจัยแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
การท า Focus Group มีดังนี้ 
 

1.  การวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ก ากับและผู้ท่ีมี 
ประสบการณ์งานด้านมิวสิควิดีโอ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้มีประสบการณ์การท างานทางด้านมิว
สิควิดีโอ เพื่อน าข้อมูลจาก มุมมอง แนวความคิด วิธีการท างานงาน และความคิดเห็นที่มีต่อการผลิต
มิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบConceptualโดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 มา
เป็นแนวทางและปรับใช้ในการท างาน ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 2 ท่านได้แก่ 

 1.1 คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ - โฆษณา และโปรดิวเซอร์  บริษัท 
Stripper film 

1.2 คุณซึง ดวงมณี ผู้ก ากับภาพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ทรูปลูก
ปัญญา) 

บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
1. คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ -โฆษณา และโปรดิวเซอร์ บริษัท 

Stripper film ในประเด็นต่างๆดังนี้ 
- แนวคิดในการท างาน 
- แนวทางผลิตมิวสิควิดีโอในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
- ความแตกต่างในด้านกระบวนการการผลิตของมิวสิตวิดีโอกับสื่ออื่น 
- มิวสิควิดีโอแบบ Concepual แตกต่างจากมิวสิควิดีโอแบบอื่นอย่างไร 
- เทคนิคพิเศษที่ท าให้มิวสิควิดีโอแบบ Conceptual น่าสนใจ 
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- ปัญหาที่พบในการผลิต 
- แนวในการแก้ไขปัญหา 
 
แนวคิดในการท างาน 
ในข้ันตอนแรกจะเริ่มต้นจากการฟังเพลงนั้นๆก่อน จากนั้นเมื่อเห็นภาพอะไรก็

จะน ามาประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งงานมิวสิควิดีโอสามารถคิดภาพได้หลากหลายแนวทาง โดยทั่วไปมักจะ
ใช้เนื้อเพลงเป็นสคริปต์ แต่ก็มีเพลงบางประเภทเช่นกันที่ไม่สามารถใช้เป็นสคริปต์ได้  เมื่อเพลงให้
ก าเนิดภาพจากความรู้สึกแล้ว ซึ่งภาพจากความรู้สึกแรกนี้มักมีผลกับงาน จากนั้นเราจึงสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้เหตุผลมาจัดการกับไอเดียแรกนั้นให้เกิดความน่าสนใจ แล้วน าไปสอบถามบุคคลรอบ
ข้างว่าสิ่งที่คิดนั้นใช้ได้หรือไม่ แล้วจึงกลับมากลั่นกรองว่าความคิดใดที่เราจะเก็บไว้ และความคิดใดที่
เราควรจะแก้ไขปรับปรุง 

 
แนวทางการผลิตมิวสิควิดีโอในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
แนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอในปัจจุบันน้ัน ความต้องการกับต้นทุนการผลิตไม่

สอดคล้องกัน ส่งผลให้คุณภาพในการผลิตมิวสิควิดีโอลดน้องลง เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องของเงินทุน
และค่าตอบแทนเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เมื่อคนซื้อซีดีน้อยลงมาก ค่ายเพลงจึงต้องหันไปขาย
โชว์ ขายคอนเสิร์ต คนส่วนใหญ่เลยมองว่าการผลิตมิวสิควิดีโอเป็นเรื่องของการลงทุน วิธีการท างาน
แบบในอดีตของผู้ผลิตมิวสคิวิดีโอที่ท าหน้าที่คอยสรา้งภาพแทนความรู้สกึของนักร้อง ของเนื้อเพลงใน
ใจของคนดูให้ชัดเจนข้ึน ก็ถูกลดความส าคัญลงไป 

ในส่วนของแนวโน้มการผลิตมิวสิควิดีโอในอนาคตนั้น ข้ันตอนกระบวนการผลิต
จะเล็กลง และงบประมาณที่ใช้ก็จะต่ าลงเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นการประหยัด แต่การประหยัดนี้เป็นสิ่งที่
ไม่สอดคล้องกับไอเดียแต่สอดคล้องกับการตลาด มิวสิควิดีโอไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ค าว่างานศิลปะ แต่
กลายเป็นงานเพื่อการตลาดมากข้ึน ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะท าให้ดีเท่าต่างประเทศ ทั้งๆที่เราเองก็มี
บุคคลากรที่เก่งๆอยู่มากมาย 

 
ความแตกต่างในด้านกระบวนการการผลิตของมิวสิตวิดีโอกับสื่ออ่ืน 
การผลิตมิวสิควิดีโอในบ้านเราเป็นเรื่องยากมาก เพราะเราจะต้องต่อสู้กับไอเดีย

ของตัวเราเองที่มีอยูเ่ยอะมาก เป็นงานที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจ ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นงานที่เรา
ตั้งใจจะท าด้วยความรู้สึกรัก มุ่งมั่น และทุ่มเท แต่เนื่องจากงบประมาณในการจัดท าเมื่อเทียบกับสื่อ
อื่นๆแล้วนั้น ย่อมก่อให้เกิดข้อจ ากัดตามมามากมาย เช่นเมื่อเทียบกับงานโฆษณาความยาว 30 วินาที 
ที่มีงบประมาณเริ่มต้นที่7แสน – 1ล้านบาท แต่กับงานมิวสิควิอีโอที่มีความยาวโดยเฉลี่ย3นาที แต่มี
งบประมาณเพียง 2-4แสนบาท ดังนั้นผู้ที่จะสามารถผลิตมิวสิควิดีโอได้จะต้องเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ดีมาก เพราะเราจะไมส่ามารถมีงบประมาณส าหรับการเตรียมงานได้ดีเท่าสื่ออื่นๆ ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศพัฒนาแล้วที่ค่อนข้างให้ความส าคัญกับการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอ 
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มิวสิควิดีโอแบบ Conceptual แตกต่างจากมิวสิควิดีโอแบบอ่ืนอย่างไร? 
มิวสิควิดีโอทั่วๆไปคนดูก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก เรื่องราวจะถูกเล่าง่ายๆ ตามเนื้อ

เพลง ซึ่งมีข้อดี คือดูเพื่อผ่อนคลายเหมือนการดูละคร ให้อารมณ์ตามเพลง ไม่ซับซ้อน แต่มิวสิควิดีโอ
แบบConceptual นั้นท าให้คนไดคิ้ด ไดม้ีมุมมอง ตีความ และเข้าใจเพลงในมุมมองที่ต่างออกไป 

 
เทคนิคพิเศษท่ีท าให้มิวสิควิดีโอแบบConceptual น่าสนใจ 
ความคิดเป็นเทคนิคที่พิเศษส าหรับการผลิตมิวสิควิดีโอแบบConceptual เรา

จะต้องมีความคิดและมุมมองที่พิเศษ รู้จักมอง ท าความเข้าใจผู้อื่น อาจจะไม่ต้องมากเท่าเข้าใจตัวเอง 
แต่ Conceptual มันก็ต้องเป็น Concept ของเรา แต่เราก็ต้องท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจสิ่งที่เรา
ต้องการจะสื่อสาร โดยเทคนิคพิเศษด้านอื่นๆนั้นมีไว้เพียงเพื่อสนับสนุนไอเดียของเราเท่านั้น 

 
ปัญหาท่ีพบในการผลิต 
ปัญหาที่มักพบคือความเข้าใจที่มีต่องาน บางครั้งเราอาจลืมว่าวัตถุประสงค์ที่

แท้จริงของการผลิตมิวสิควิดีโอนั้นคืออะไร เราเพียงผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาด หรือแค่
ไอเดียของตนเองเท่านั้น 

 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เพราะในประเทศของเราใน

ปัจจุบันการตลาดเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดในการผลิตผลงาน เรามักจะเห็นมิวสิควิดีโอที่มีแต่พล็อตและ
การเล่าเรื่องแบบเดิมๆ เพื่อให้เพียงแค่สามารถท าให้งานขายได้ตามความนิยมของตลาดเท่านั้น จึง
เป็นเรื่องยากที่จะผลิตงานที่แปลกใหม่ออกมาเพราะค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่เป็นที่นิยม 

 
2.  คุณซึง ดวงมณี ผู้ก ากับภาพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ทรูปลูก

ปัญญา) โดยมีแนวค าถามในประเด็นต่างๆดังนี้ 
- การก าหนดภาพในมิวสิควิดีโอ 
- จัดแสงแบบ Low key อย่างไรให้น่าสนใจ 
- การจัดไฟภายใต้จ านวนไปที่จ ากัด 
- ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดไฟในมิวสิควิดีโอของผู้ศึกษา 
- สถานที่ถ่ายท า 
- ปัญหาโดยทั่วไปของการจัดแสงแบบ Low key 
- ปัญหาทั่วไปที่มักพบในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
 
การก าหนดภาพในมิวสิควิดีโอ 
เริ่มจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ท าการค้นคว้าว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร 

ชอบดูภาพแบบไหน เล่าเรื่องยังไง แล้วจึงน าเอาความต้องการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในงานของเรา 
ยิ่งถ้าเราก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากเท่าไหร่ งานที่เราจะท าออกมาก็จะสามารถตอบโจทย์
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กลุ่มเป้าหมายได้มากเท่านั้น เช่นถ้าภาพธรรมดาแต่เนื้อเรื่องเข้มข้น หรือเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่ภาพ
สวยมากก็สามารถขายได้เช่นกัน ข้ึนอยู่กับว่าเราเลือกที่จะท าเสนอในรูปแบบใด หรือจะน าทั้งสอง
อย่างมาไว้ด้วยกันก็ได ้

 
จัดแสงแบบlow key อย่างไรให้น่าสนใจ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงแบบใดก็ตาม หากเราจัดออกมาให้สวยงามมันก็ย่อมเกิด

ความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราต้องให้ความส าคัญคือจัดไฟอย่างไรให้เข้ากับเรื่อง อารมณ์ ให้ตอบ
สอดคล้องกับความหมายที่เราต้องการจะสื่อ ให้แสงไปช่วยเสริมในแต่ละภาพ แต่ละshot หรือ
ภาพรวมของเรื่อง  ซึ่งการจัดแสงไม่ได้หมายความว่าการจัดแสงแบบhard light เป็นเงาคม หรือเงา
soft สิ่งใดจะดีกว่ากัน แตข้ึ่นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสานไปยังผู้ชมมากกว่า 

 
การจัดแสงแบบ low key มีเสน่ห์กว่าแสงแบบธรรมดาอย่างไร 
ข้ึนอยู่กับสิ่งที่เราก าลังน าเสนอว่าเราก าลังน าเสนออะไร และวิธีการจัดแสงที่เรา

เลือกมากนั้นเหมาะสมและส่งเสริมงานช้ินนั้นๆหรือไม่ ดังนั้นการจัดแสงแต่ละประเภทจะมีเสน่ห์ก็
ต่อเมื่อท าออกมาแล้วภาพแบบไหนจะสามารถสื่ออารมณ์ดีได้มากกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงแบบ
ใดก็ตาม 

 
การจัดไฟภายใต้จ านวนไฟท่ีจ ากัด 
เราต้องท าการพิจารณาก่อนว่าความต้องการในการใช้ไฟในแต่ละshotนั้น เรามี

ความต้องการในการใช้ไฟมากขนาดน้ันจริงหรือไม่ 
 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดไฟในมิวสิควิดีโอของผู้ศึกษา 
สตดูิโอในสถานศึกษาของผู้ศึกษามีขนาดเล็ก เพดานเตี้ย ซึ่งสามารถจัดออกมา

ให้ได้ตามreferenceก็สามารถท าได้ แตค่่อนข้างยาก ซึ่งในบางฉากในงานของผู้ศึกษาที่ต้องการพื้นที่
ด้านบนกว้างๆก็อาจจะไม่สามารถท าได้ อาจจะท าให้เห็นวัตถุด้านบน นอกจากนี้เวลาถ่ายก็จะมี
โอกาสเห็นรายละเอียดของผนังและขอบห้อง เนื่องจากถ้าเป็นสตูดิโอมาตรฐานจะไม่มีรอยต่อของผนัง 
อาจต้องใช้ผ้าเข้ามาช่วย ซึ่งหากมองจากในreferenceจะเห็นได้ว่าพื้นหลังจะไม่ใช่สีด า แต่จะเป็นสี
ขาวมากกว่า แตเ่มื่อเราจัดไฟ เราเลือกโฟกัสลงมาแค่ตรงวัตถุ ดังนั้นจะท าให้พื้นที่อื่นๆมืดไปเอง ซึ่ง
สตูดิโอดังกล่าวสามารถท าได้แต่จะไม่เนียน เพราะระยะในการถ่ายจะถูกจ ากัดซึ่งอาจจะถ่ายภาพ
กว้างมากไม่ได้ อาจจะต้องใช้เทคนิคตัดภาพแล้วน าไปต่อ เพราะถึงอย่างไรก็ตามเราจะไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เลย ในส่วนของการจัดแสงในshotอื่นๆนั้นก็ต้องพิจารณาว่าทิศทางของแสงมาทิศทาง
ไหนจากนั้นจึงเติมแสงเข้าไปตามทิศทางนั้น 

 
การเช่าสตูดิโอภายนอก 
การเช่าสตูดิโอภายนอกมีราคาที่ค่อนข้างจะสูง ประมาณ1หมื่นบาท โดยมีเวลา

ถ่ายท าตั้งแต่6โมงเช้า-6โมงเย็น ไม่จ ากัดจ านวนคน แต่จะจ ากัดเรื่องของพื้นที่ในการใช้สอย ซึ่งข้ึนอยู่
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กับขนาดของสตูดิโอที่เราต้องการ ความกว้าง ความสูงของสตูดิโอ หากเป็นสตูถ่ายภาพนิ่งจะไม่มีที่
แขวนไฟ ซึ่งคุณซึงแนะน าว่าให้ลองถ่ายในหอประชุมขนาดใหญ่ สนามกีฬา แต่มีข้อเสียคือจะต้อง
ควบคุมแสงภายใน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แสงสามารถส่องเข้าถึงได้ 

 
ปัญหาโดยท่ัวไปของการจัดแสงแบบ Low Key 
เรามักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับพื้นหลังเท่าที่ควร จะเน้นตรงตัวนักแสดง

มากกว่า ยิ่งเมื่อเป็นหนังขาวด าหรือลักษณะของภาพที่เป็น mono tone มีสีน้อย เวลาเราดึงสีออก 
มิติของภาพก็จะน้อยลง ท าให้ภาพดูแบน ดังนั้นเราจึงต้องคุมสีตั้งแต่แรก แต่ถ้าเป็นห้องหรือทางเดินก็
จะยากกว่ายิ่งขึ้นเพราะถ้าจัดแสงไมด่ีก็จะท าให้พื้นหลงัมืดไปหมด แต่งานของผู้ศึกษาไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะไม่ยากมากนักในแง่ของพื้นหลัง เพราะไม่ได้ต้องการให้เห็นรายละเอียดของพื้นหลังอยู่แล้ว 

 
ปัญหาท่ัวไปท่ีมักพบในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
โดยทั่วไปเรามักจะคิดงานมาดีมากระดับหนึ่ง แต่พอเรามาท าจริงมักได้ไม่ถึงที่

เราคิดไว้  ต้องมีการปรับแก้หน้างานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเตรียมงานมาดีแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ยัง
ต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อให้งานมันด าเนินไปตามแนวทางที่เราคิดไว้ให้ได้มากที่สุด การ Control 
งานทั้งหมดเป็นเรื่องยาก ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงาน แต่ยังรวมไปถึงทีมงานด้วยว่าเราจะท ายังไงให้
สามารถดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ไม่มีทางเลยที่เราจะเจอคนที่ดีกับเรา
ตลอดเวลา เช่ือฝีมือในการท างานของเรา เราต้องดึงศักยภาพของเค้าออกมาให้ได้ 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 
ในการผลิตมิวสิควิดีโอนั้น จุดเริ่มต้นของการก าเนิดภาพแต่ละภาพจะมาจากการฟัง

เพลง เมื่อเราฟังเพลงแล้วเห็นเป็นภาพอะไร ก็จะน าภาพเหล่าน้ันมาเป็นไอเดียร์ตั้งต้น และแตกภาพ
เหล่านั้นออกมาโดยอาศัยไอเดียร์ต้นก าเนิด ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการท าแบบ
ส ารวจ ซึ่งการขายงานให้ตรงเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใดก็ตาม ต้องมีการ
บริหารจัดการเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งมีผลต่อทั้งในด้านสถานที่ 
อุปกรณ์ประกอบฉาก และต่อเนื่องไปถึงการจัดไฟ ดังนั้นเราจึงต้องท าการศึกษาก่อนการถ่ายท าว่า
ภายในพื้นที่ที่เราจะถ่ายท าว่ามีข้อจ ากัดใดบ้าง และข้อจ ากัดนั้นมีผลอย่างไรต่อการจัดไฟ พอเรา
ทราบถึงปัญหาที่มีแล้วก็ต้องมีการวางแผนการท างานว่าเราจะจัดไฟอย่างไร หากไม่ได้ตามที่ต้องการ
จะจัดอย่างไรให้ได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด นอกความส าคัญด้านภาพแล้วสิ่งที่หัวใจส าคัญ
ในงานมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual คือไอเดียร์หรือสิ่ งที่เราต้องการจะน าเสนอมุมมองหรือ
แนวความคิดไปยังผู้ชมที่แตกต่างจากมุมมองเดิมๆ เพราะมิวสิควิดีโอประเภทนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชม
ได้คิดตามและคิดต่อยอดมากกว่าสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากมิวสิควิดีโอแบบทั่วไป 
นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือและแก้ไขกับปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดระหว่าง
การท างานอีกด้วย 
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2.  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าการทดสอบสตอรี่
บอร์ด (Storyboard Test) 

ผู้ศึกษาได้ท าการ Focus Group กลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 19-22 ปี ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 10 คน ได้แก่ 

1) นายสรรพทรรศน ์  กัณฐตุริต    อายุ 19 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT) 
2) นางสาวมนิสา  ฮอคคินส ์   อายุ 19 ป ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

(International Business) 
3) นางสาวหทัยภัทร อินทรบุญสม  อายุ 20 ป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT) 
4) นางสาวธัญสิตา  ทิพยจารุพงษ์   อายุ 21 ป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT) 
5) นายกวิน  พงษ์นิยธรรม   อายุ 21 ป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT) 
6) นางสาวณัชฐาพร  กันนิกากลาง  อายุ 21 ป ีธุรกิจส่วนตัว 
7) นายฉัตรชัย  มีตุ้ม  อายุ 22 ป ีมหาวิทยาลัยรังสิต (ศิลปศาสตร์) 
8) นางสาวสริี  แซ่อุ่ย  อายุ 22 ป ีมหาวิทยาลัยรังสิต (ศิลปศาสตร์) 
9) นางสาวนฤมล  บุญมากประเสริฐ อายุ 22 ป ีมหาวิทยาลยัรังสิต (ศิลปศาสตร์) 
10) นางสาวซาแมนต้า  มาสุข   อายุ 22 ป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT) 
 
โดยเลือกตัวแทนที่มีความสนใจในการรับชมมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual และ

ตัวแทนที่ชอบฟังเพลงสากลโดยทั่วไป เพื่อน าความคิดเห็นจากตัวแทนมาปรับแก้ และประยุกต์ใช้ใน
การจัดท า Storyboard ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
ความคิดเห็นแรกท่ีมีต่อสตอรี่บอร์ดและ reference หลังฟังเพลง 
ในส่วนของความรู้สึกแรกหลังฟังเพลงตัวแทนจากกลุ่มตัวแทนทั้ง 10 คนรู้สึกเห็น

ด้วยกับ ลักษณะการจัดแสงของงานที่มีลกัษณะเปน็ห้องมืดและมีแสงโฟกัสลงเฉพาะตรงตัวแสดง โดย
ตัวแทนมองว่าเข้ากับบทเพลงที่ใหอ้ารมณ์หม่น เศร้า และจินตนาการว่าเพลงแบบนี้ไม่น่าจะมีตัวละคร
เยอะ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อ Symbolic 
โดยรวมกลุ่มตัวแทนค่อนข้างมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ แต่มองว่าหากเป็นกลุ่ม

คนที่ไม่ค่อยได้ดูมิวสิควิดีโออาจจะไม่เข้าใจ 
แก้วน้ าหยดสี – โดยเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวแทนให้ความหมายว่าเป็นการรับเอา

วัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร บางส่วนให้ความหมายว่าเป็นการใส่สี 
โกหก และมีบางความเห็นที่เข้าใจความหมายแต่มองว่าอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีสัญลักษณ์นี้อยู่ใน
ช้ินงาน เพราะมองว่าสัญลักษณ์อื่นๆในช้ินงานก็สามารถสื่อความหมายได้เช่นกัน 

ดวงตา – กลุ่มตัวแทนไม่ค่อยให้ความสนใจกับสัญลักษณ์นี้มากนัก มีบางส่วนให้
ความหมายว่าเป็นสายตาจ้องมองที่คอยกดดันให้ท าสิ่งต่างๆ 
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ตรวน/ไม้เลื้อย – กลุ่มตัวแทนทั้งหมดมองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจยากมากกว่า
สัญลักษณ์ตัวอื่นๆ แต่ทุกคนให้ความสนใจและชอบสัญลักษณ์ไม้เลื้อยมากที่สุดในงาน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อตัวละคร 
หญิงไทย ใส่ชุดไทย – กลุ่มตัวแทนมีความเข้าใจว่าเป็นการค่อยๆรับวัฒนธรรมเข้าที

ละนิด ผ่านการใส่เสื้อผ้าเข้าไปทีละช้ิน โดยมีบางส่วนเสนอว่าให้ใส่เสื้อผ้าผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างใด
อย่างหนึ่ง และมี1คนจากกลุ่มคนที่ให้ความส าคัญกับเนื้อเพลงไม่เข้าใจสัญลักษณ์นี้ 

ทาส – กลุ่มตัวแทนทั้งหมดมีความเข้าใจว่าจะสื่อถึงความเป็นทาส โดยมีบางส่วนให้
ความเห็นว่าควรเพิ่มบางอย่างเข้าไปให้ดูเป็นทาสมากขึ้น 

หญิงชาวตะวันตก – กลุ่มตัวแทนทุกคนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและชาว 
ตะวันตก โดยบางส่วนน าเสนอให้เพิ่มลักษณะท่าทางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนี้กับตัวละคร
อื่นๆมากข้ึน และการจัดวางองค์ประกอบในภาพร่วมกับตัวละครอื่นๆ 

นักร้อง (Line sync) – กลุ่มตัวแทนไม่ได้ให้ความส าคัญกับตัวละครนี้ มีเพียงบาง 
ส่วนแนะน าให้หาท่าทางการร้องและมุมกล้องแบบเท่ๆ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดท่ีน าเสนอในชิ้นงาน 
โดยรวมไม่รู้สึกขัดข้องกับแนวคิดที่น าเสนอในช้ินงาน และมองว่าไม่เป็นการโจมตี

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่งกลุ่มตัวแทนมองว่าเป็นเพียงแค่การน าเสนอมุมมองตามความเป็นจริงอีก
มุมมองหนึ่งเท่านั้น และกลุ่มตัวแทนก็รู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดน้ีเช่นกัน 

 
ความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ท่ีผสม 

ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 
ความคิดเห็นในส่วนน้ีของตัวแทนจากกลุ่มตัวแทนแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจน โดย

กลุ่มแรกจะไม่ได้ให้ความส าคัญกบัเนื้อเพลงมากนักสนใจเพียงความหมายโดยรวมครา่วๆของเพลง แต่
จะให้ความสนใจเน้นไปที่ไอเดียร์ ภาพ เทคนิคที่ต้องการจะน าเสนอมากกว่า ตัวแทนกลุ่มนี้ก็จะมี
ความรู้สึกชอบและพยายามน าเสนอไอเดียร์ เทคนิคต่างๆ รวมไปจนถึงแนะน าร้านที่จัดจ าหน่าย
อุปกรณ์ประกอบฉาก แต่ตัวแทนอีกกลุ่มจะใหค้วามส าคัญกับเนื้อเพลงมาก ให้ความส าคัญกับการเป็น
เหตุเป็นผล ความเช่ือมโยงระหว่างเพลงกับเรื่องราวที่จะน าเสนอ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- เสนอให้ใช้เทคนิคstop motion ในช่วงของไม้เลื้อย 
- เสนอว่าให้ปรับให้เข้าใจง่ายมากขึ้น 
 
สรุปสิ่งท่ีน ามาปรับใช้ในชิ้นงาน 
1.  ตัดการสื่อความหมายด้วยแก้วน้ าออก เนื่องจากสามารถใช้ตัวละครอื่นในการ

สื่อสารแทนได้ 
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2.  ในฉากที่เป็นตัวละครหญิงไทยใส่ชุดไทย ครึ่งหนึ่งเป็นชาย ครึ่งหนึ่งเป็นหญิง ได้
ท าการเพิ่มฉากเฉลยในตอนสุดท้ายของเพลงให้มีหุ่นเปล่ายืนอยู่รอบๆตัวแสดง เพื่อให้ผู้ชมมีความ
เข้าใจได้ง่ายมากข้ึนว่าต้องการจะสื่อสารว่าตัวละครนี้เป็นเหมือนหุ่นที่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ 

3.  ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เป็นดวงตา จากเดิมจะเป็นตัวคนที่ทาสีด าแล้วเหลือให้
เห็นแค่ดวงตา เป็นตัวละครที่ทาสีขาวทั้งใบหน้าและล าตัวเพื่อปรับให้มีความเข้ากับช่ือเพลง Nothing 
in my way ที่หมายถึงมีอะไรเลย โดยให้ตัวละครมีแค่ดวงตา แต่ใบหน้าและล าตัวว่างเปล่า ไม่มีสีสัน
อื่น ไม่มีอารมณ์ใดๆที่แสดงออกทางสีหน้าต่อการกระท าหรือการเปลี่ยนแปลง 

4.  เพิ่มบทบาทให้ตัวละครหญิงตะวันตกให้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นมากข้ึน ทั้ง
เป็นผู้ที่น าเครื่องแต่งกายมาให้หญิงไทย และแสดงออกให้ดูเหมือนมีความสัมพันธ์บางอย่างกับตัว
ละครทาสชายเล็กน้อย โดยเปิดช่องว่างให้ผู้รับชมจินตนาการว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์เชิงหนุ่มสาว 
เชิงนายกับทาส หรืออื่นๆ เพื่อให้มีความเข้ากันได้กับบทเพลงมากขึ้น 

5.  เพิ่มShotที่ให้เห็นการใส่เสื้อผ้าอย่างชัดเจนมากข้ึนว่าจะใส่อย่างไร  
 

การวางแผนโครงร่างการผลิตมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบConceptual 
1.  โครงร่างของมิวสิควิดีโอ มีองค์ประกอบต่างๆดังน้ี 

1) ช่ือเพลง: Nothing in my way 
2) ความยาว: 3 นาที 54 วินาที 
3) เนื้อเพลงโดย: Tim Rice-Oxley 
4) ท านองโดย: Keane 
5) ข้อมูลเพลง: เพลง Nothing In My Way (26 ตุลาคม ค.ศ.2006) เป็นเพลงของ

ศิลปินกลุ่มชาวอังกฤษที่มีช่ือว่า Keane จากอัลบั้ม Under the iron sea  ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ท าให้พวก
เขาได้ถูกเสนอช่ือเข้ารับรางวัล Grammy Award for Best Pop Performance  ซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้
ได้มีการใช้เปียโนท าคอรัสเอฟเฟคแบบสไตล์Gothic กล่าวคือเป็นแนวดนตรีสไตล์ Gothic rock ที่
ได้รับอิทธิพลมากจากศิลปะGothicที่มีต้นก าเนิดมาจากยุโรป โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส 
ซึ่งศิลปะในยุคนี้จะมีลักษณะของการเย้ยหยัน เสียดสี มากกว่าช่ืนชม 

Gothic rock หรือ goth rock เป็นแนวเพลงย่อยของดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ เริ่มมี
มาตั้งแต่ช่วงปลายยุคทศวรรษ 1970 วงประเภทโกธิกร็อกเติบโตข้ึนจากการพัฒนาของดนตรีพังก์ร็อก
อังกฤษ มีความมืดหม่น มักใช้คีย์บอร์ดอย่างหนักด้วยเนื้อเพลงที่ใคร่ครวญ หดหู่  

6) กลุ่มเป้าหมาย: ชาวไทย (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) และชาวต่างชาติ อายุ
ระหว่าง 19-22 ป ี

7) ช่องทางการออกอากาศ: www.youtube.com 
8) แนวคิดของมิวสิควิดีโอ: การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่

ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 เป็นการผสมผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เพื่อให้ได้มิวสิควิอีโอแบบใหม่ๆ เพื่อน าไปวัดผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อผลงานว่ามีมากน้อย
เพียงใด 
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9) เนื้อเพลงและค าแปล: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) เนื้อหาของมิวสิควิดีโอ: 
โดยเนื้อเพลงเป็นการพูดถึงคนๆหนึ่งที่เมื่อความรู้สึกลึกๆ ระหว่างตนเองกับคน

รักได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังทนอยู่ด้วยกัน ท าเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดข้ึน ทั้งๆ ที่ภายในใจต่างก็
เจ็บปวดและทรมาน ซึ่งในเพลงจะเป็นการเลา่ในลักษณะเหมอืนนักรอ้งเป็นคนต้ังค าถามกับคู่รักคู่น้ีว่า
จะยังทนเจ็บปวดกันต่อไปเพื่ออะไร ในเมื่อความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมันไม่มีเหลืออยู่บนเส้นทางระหว่าง
คน 2 คนน้ีแล้ว โดยน ามาเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรับ
วัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามา ซึ่งท าให้บ้านเมืองเราน้ันเจริญข้ึนในหลายๆ ด้าน และสะดวกสบาย
มากขึ้น แต่ในอีกมุมมองหนึ่งภายใต้ความยินดกี็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เพราะการรับ

A turning tide  
Lovers at a great divide  
Why do you laugh? 
When I know that you hurt inside? 
 
 *And why do you say 
It's just another day, nothing in my way 
I don't wanna go, I don't wanna stay 
So there's nothing left to say? 
And why do you lie 
When you wanna die, when you hurt inside 
Don't know what you lie for anyway 
Now there's nothing left to say 
 
 
A tell-tale sign 
You don't know where to draw the line 

 (*)  
Well for a lonely soul, you're having such a 
nice time 
For a lonely soul, you're having such a nice 
time 
For a lonely soul,  
it seems to me that you're having such a 
nice time 
You're having such a nice time 
 

ณ จุดที่ทุกอย่างก าลังจะเปลี่ยนไป 
ความรักมาถึงจุดที่จะต้องแยกทาง 
เธอจะเสแสร้ งแกล้งท าเป็นเหมือนว่ามี
ความสุขไปท าไมในเมื่อข้างในมันเจ็บปวด 
 
เธอพูดออกมาได้ยังไงว่ามันยังเหมือนเดิม  
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้เดือดร้อนใจ 
จะอยู่ก็ไม่อยากอยู่ จะไปก็ไม่อยากไป 
ถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดกันท าไม 
แล้วเธอจะโกหกต่อไปอีกท าไมในเมื่อในใจเธอ
เจ็บปวดเจียนตาย 
ฉันไม่เข้าใจว่าจะโกหกไปเพื่ออะไร ในเมื่อ
ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรอีกแล้วแม้แต่เรื่องที่
พวกเธอจะคุยกัน 
 
เธอปากไม่ตรงกับใจ 
เธอไม่รู้จะพูดมันออกมายังไงใช่ไหม 
 
นี่ไงอิสระแบบที่เธอต้องการ 
เธอคงมีช่วงเวลาที่ดีมากๆเลย 
เธอเหงาล่ะสิ 
ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขดีนะ 
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วัฒนธรรมเหล่าน้ีเข้ามา หากมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนการตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมเช่นกัน แต่เราก็ยัง
ยินดีมีความสุขอยู่กับสิ่งเหลา่น้ี ทั้งๆที่เราก็เกิดค าถามที่ว่า แล้วเรายังเหลืออะไรอยู่บา้งที่เป็นไทยจริงๆ 

ในช่วงพ.ศ.2411-2475 (ภายใต้การปกครองของรัชกาลที่5) ในช่วงนั้นประเทศ
ตะวันตกได้ออกล่าอาณานิคมไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน 
เนื่องจากชาติตะวันตกมองว่าไทยเป็นบ้านป่าเมืองเถ่ือน ล้าหลัง ไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจ ด้วยการรับเอาวัฒนธรรม
ต่างๆเข้ามามากมาย (โดยในมิวสิควิดีโอนี้แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายและการปกครอง ) โดยมีตัว
ละครหญิงไทยที่มีหญิงตะวันตกเข้ามากระซิบ จากนั้นเธอจึงค่อยๆสวมใส่เสื้อผ้าทีละช้ิน (ซึ่งเป็นการ
แต่งกายของไทยในสมัย ร.5) ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นชาย ครึ่งหนึ่งเป็นหญิงดูแปลกตา สื่อถึงการรับเอา
วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามากมาย บางอย่างอาจดูไม่เข้ากัน แต่เราก็ยังรับมันไว้ ซึ่งใบหน้าของ
หญิงไทยไม่ได้มีลักษณะต่อต้านหรือยินดีกับสิ่งเหล่าน้ัน 

อีกตัวละครหนึ่งคือทาสชาย ซึ่งท าหน้าที่เล่าถึงการปกครองของไทยสมัยก่อนที่
จะมีการปกครองแบบทาสกับเจ้านาย โดยทาสจมอยู่กับความเจ็บปวดจนได้มีหญิงฝรั่งเข้ามา ช่วย
ปลดปล่อยโซ่ตรวนที่พันธนาการทาสชายไว้ให้เป็นอิสระ แต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าโซ่ตรวนจะหลุดไป ก็
กลับมีไม้เลื้อยที่ดูสวยงามแต่แท้จริงแล้วไม้เลื้อยนี้ก็มาท าหน้าที่เป็นพันธนาการไม่ต่างจากโซ่ตรวน 
เพียงแค่ดูสวยงามน่าหลงใหลเท่านั้น ซึ่งสื่อถึงอีกนัยยะหนึ่งคือการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
เหมือนเป็นการท าให้เราเป็นอิสระทั้งการเลิกทาสของเราเองและพ้นจากการตกเป็นประเทศภายใต้
อาณานิคมของชาติตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ควรตั้งค าถามเช่นกันว่า เราก าลังตกเป็น
ทาสทางวัฒนธรรมตะวันตกอยู่หรือไม่ สิ่งที่เป็นไทยอย่างแท้จริงคืออะไร และเราเป็นอิสระอย่างที่เรา
คิดอยู่จริงหรือไม่ 

11) รูปแบบการน าเสนอ: มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 Mood&Tone ของภาพและการจัดวางองค์ประกอบฉาก 
ฉากเป็นห้องมืด เพื่อให้เป็นลักษณะของพืน้ที่ภายในสมองของเราที่เราก าลังเห็น

ภาพความคิดเหล่าน้ีที่ไม่ได้ปรากฏออกมาสู่ภายนอก ในสถานที่จริงที่บ่งบอกว่าเป็นที่ใด และจัดให้ตัว
ละครอยู่บริเวณกลางเฟรม และมีแสงส่องลงมาที่ตัวละครเท่านั้น เพื่อดึงความสนใจของผู้ชมให้อยู่กับ
เฉพาะภาพ ตัวละครและการตีความแนวคิดที่ต้องการน าเสนอ 

 
ส่วนที่ 2 Costume เสื้อผ้านักแสดง 
- ตัวละครที่เป็นหญิงไทยจะใส่ชุดไทยสมัยรัชกาลที่5 ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการ

แต่งกายของชาวตะวันตก โดยส่วนของเสื้อจะเป็นโทนสีขาว โจงกระเบนจะเป็นโทนสีม่วง (ตามการ
แต่งกายในยุคนั้น) 

- ตัวละครทาสจะนุ่งโจงกระเบนผ้าสีโทนแดงน้ าตาล 
- ตัวละครหญิงตะวันตกจะใส่ชุดหลุยส์โทนสีครีม-ทอง 
- นักร้องจะแต่งกายเป็นยุคปัจจุบันโทนสีเทา-ด า 
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ส่วนที่ 3 Make-up & Hair 
- ตัวละครหญิงไทยจะท าผมทรงดอกกระทุ่ม การแต่งหน้าจะเน้นโทนธรรมชาติ 
- ตัวละครทาสชายจะแต่งหน้าให้ดูโทรม และในช่วงท้ายจะมีการแต่งเอฟเฟค

โดยใช้เลือดปลอมให้เห็นเป็นรอยจากการถูกหนามจากไม้เลื้อยขีดข่วน 
- ตัวละครหญิงตะวันตกจะแต่งหน้าท าผม ตามสไตล์การแต่งหน้าที่เป็นที่นิยม

ของชาติตะวันตกในยุค 70-80s คือหน้าขาว เกล้าผม มีดอกไม้ประดับ 
 

2.  สตอรี่บอร์ด (Storyboard) 
ผู้ศึกษาได้ท าการน าเอาสตอรี่บอร์ดฉบับแรกไปท าการทดสอบ (Storyboard Test)

ผ่านวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) แล้วท าผลที่ได้รวมทั้งข้อแนะน าจากจากสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) น ามาปรับแก้ ผสมผสานกับสตอรี่บอร์ดชุดแรก จนได้ออกมาเป็นสตอรี่
บอร์ดฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ และ
เพื่อให้สามารถสื่อสารแนวความคิดของผู้ศึกษาไปยังผู้ชม โดยน ามาสรุปเป็นShooting script ดังนี ้
 
ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 

1 

 

Text:   
-April 1,1905  Cancel the 
slavery in Thailand 
-1เมษายน 2448 ให้ลูกทาสทุกคน
เป็นไท (พระราชบัญญัตเิลกิทาส 
ร.ศ. 124-รัชกาลที5่) 

- 0.00 

2 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Dollyจากซ้ายไปขวา 
รายละเอียด: หญิงไทยลืมตายืน
ตรงในความมืดหน้าน่ิง 

Intro 0.11 

3 

 

Text: 
- I’m Thai 
- ข้าเป็นคนไทย 

Intro 0.19 

4 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Dolly จากซ้ายไปขวา 
รายละเอียด: ทาสถูกพันธนาการ
ด้วยโซ่ตรวนน่ังอยู่บนเก้าอี้ สีหน้า
นิ่ง 

Intro 0.22 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
5 

 

Text: 
- I’m Thai 
- ข้าเป็นคนไทย 

Intro 0.27 

6 

 

ขนาดภาพ: MS  
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ตัวขาว3ตัวยืนนิ่ง  

Intro 0.30 

7 

 

Text: 
- We are Thai 
- เราเป็น“ไท” 
 

Intro 0.34 

8 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: จับภาพด้านข้าง Dollyไป
ทางซ้าย 
รายละเอียด: Line syncหันหน้า
ไปทางซ้าย(ของกล้อง) 

“A turning 
tide” 

0.36 

9 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง:  Hand tale 
รายละเอียด: ทาสถูกพันธนาการ
ด้วยโซ่ตรวนน่ังอยู่บนเก้าอี้ สีหน้า
นิ่ง 

ดนตรี 0.40 

10 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: Line sync หน้าตรง 

“Lovers at a 
great divide” 

0.44 

11 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงไทยยืนน่ิง 

ดนตรี 0.51 

12 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: Hand tale 
รายละเอียด: มือ/เท้าของทาส ถูก
พันธนาการด้วยตรวน 

ดนตรี 0.55 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
13 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกกระซิบ
หญิงไทย 

“why do you 
laugh” 

0.58 

14 

 

Text:  
- Time to change…. 
- ถึงเวลาเปลี่ยน 

ดนตรี 1.05 

15 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงไทยยืนน่ิง 

“When I know 
that you hurt 
inside?” 

1.09 

16 

 

Text:  
- .....to be free 
- สู่อสิระ 

ดนตรี 0.12 

17 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Dolly จากซ้ายไปขวา 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกยืนน่ิง 

“And why do 
you say?” 

0.17 

18 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกกระซิบ
หญิงไทย 

“it’s just 
another day” 

1.22 

19 

 

Text:  
- She said left, then left 
- เขาว่าอย่างนั้นดี 

“nothing in my 
way” 

1.25 

20 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: เสื้อราชประเต็นที่
สวมเข้าแขนฝัง่ซ้ายของหญงิไทย 

“I don't wanna 
go” 

1.28 

21 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกกระซิบ
หญิงไทย 

“I don't wanna 
stay” 

1.30 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
22 

 

Text:  
She said right, then right 
เขาว่าอย่างนี้ใช่ 

ดนตรี 1.32 

23 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: ปลายเสื้อแขนหมู
แฮมค่อยๆ ลากข้ึนจากแขนขวา
ของหญงิไทย 

“So there's 
nothing /left to 
say?” 

1.34 

24 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: Line sync หน้าตรง 

“And why do 
you lie” 

1.36 

25 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด:หญิงตะวันตกกระซิบ
หญิงไทย 

“when you 
wanna die, 
when you hurt 
inside” 

1.42 

26 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: เท้าหญงิไทยก าลัง
สวมรองเท้า 

“don’t know 
what you lie 
for” 

1.44 

27 

 

ขนาดภาพ: MS  
กล้อง: Zoom in 
รายละเอียด: ตัวขาว3ตัวยืนนิ่ง  

“anyway” 1.46 

28 

 

ขนาดภาพ: Full shot 
กล้อง: Dolly in 
รายละเอียด: หญิงไทยสวมเสื้อหมู
แฮม+ราชประแตน ยืนนิ่ง 

“now there’s 
nothing left to 
say” 

1.48 

29 

 

Text: 
- This is what we desire? 
- นี่หรือที่เราอยากจะเป็น 

ดนตรี 1.50 

30 

 

ขนาดภาพ: MS/CU 
กล้อง: Panซ้าย-ขวา Tilt ข้ึน-ลง 
รายละเอียด: ทาสชายนั่งอยู่บน
เก้าอี้โดนพันธนาการด้วยโซ่ตรวน 

“A tell-tale 
sign” 

1.52 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
31 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Hand tale ตาม 
รายละเอียด: ทาสชายพยายาม
มองตาม 

“You don't 
know where to 
draw the line” 

2.02 

32 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: มือหญงิตะวันตก
แตะที่เครื่องพันธนาการ/มือของ
ทาสชายขยับอยู่ตลอดเวลา 

solo 2.12 

33 

 

Text: 
- Still change 
- เรายังคงเปลี่ยน 

“And why do 
you say” 

2.15 

34 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: ตาขวาตัวขาว 

solo 2.18 

35 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: Line sync หน้าตรง 

“It's just 
another day, 
nothing in my 
way. I don’t 
wanna go. I 
don’t wanna 
stay” 

2.20 

36 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Hand tale จากด้านข้าง
ศีรษะทาส 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกทาส
ชายมองตากัน 

“So there's 
nothing left to 
say. Why do 
you lie?” 

2.27 

37 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: มือฝรัง่สาวปลด
เครื่องพันธนาการที่ข้อมือทาส 

“When you 
wanna die, 
when you hurt 
inside. Don’t 
know what you 
lie for, anyway” 

2.35 

   ส
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
38 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: โซ่ตรวนร่วงลงทีพ่ื้น 

“Now there's 
nothing left to 
say” 

2.43 

39 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: ทาสดีใจที่ได้หลุด
ออกจากพันธนาการ 

Solo ช่องที่1 2.47 

40 

 

Text: 
- We changed 
- เราได้เปลี่ยนไปแล้ว 

  

41 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: 

Solo ช่องที่2 2.52 

42 

 

Text:  
- No slave anymore 
- สิ้นสุดพันธนาการ 

Solo ช่องที่3 2.54 

43 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงตะวันตกกอด
กับทาส 

ดนตรีส่งเข้า 2.55 

44 

 

ขนาดภาพ: MS หลัง 
กล้อง: 
รายละเอียด: 

“Well for a 
lonely soul 

2.57 

45 

 

ขนาดภาพ: Full shot-MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ทาสไทยโดนไม้เลื้อย
ดึงกลบัมานั่งที่เก้าอี ้

“you're having 
such a nice 
time” 

3.00 

46 

 

Text: 
- Truly independence? 
- อิสระนี้...จรงิหรือ 

For a lonely 
soul, 

3.02 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
47 

 

ขนาดภาพ: Full shot 
กล้อง: Dolly in 
รายละเอียด: Line sync 

“you're having 
such a nice 
time” 

3.05 

48 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: ไม้เลื้อยแขนทาส 

“For a lonely 
soul it seems 
to me that 
you're having 
such a nice 
time” 

3.09 

49 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: กล้องนิ่ง 
รายละเอียด: ทาสนั่งบนเก้าอี้ถูดไม้
เลื้อยพันธนาการ 

“You're having 
such a nice 
time” 

3.15 

50 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Dolly in 
รายละเอียด: ไม้เลื้อยพันตัว
หญิงไทย  

“For a lonely 
soul, you're 
having such a 
nice time” 

3.20 

51 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: Hand tale 
รายละเอียด: หน้าหญงิตะวันตก 

“For a lonely 
soul,  

3.28 

52 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ตาตัวขาว 

“you're having 
such a nice 
time” 

3.30 

53 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ไม้เลื้อยข้ึนตัว
หญิงไทย 

“For a lonely 
soul, it seems 
to me” 

3.32 

54 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ไม้เลื้อยข้ึนตัวทาส
ชาย 

“ that you're 
having such a 
nice time” 

3.34 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Shooting script (ต่อ) 
 

Shot ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 
55 

 

ขนาดภาพ: CU 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ตาตัวขาว 

“you're having 
such a nice 
time” 

3.40 

56 

 

ขนาดภาพ: Full shot 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: หญิงไทยโดนไมเ้ลือ้ย
พันยืนน่ิง เฉลยมีหุ่นใส่เสื้อผ้ายืน
อยู่ข้างๆ 

Outro 3.43 

57 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: นิ่ง 
รายละเอียด: ทาสนั่งนิ่ง ไมเ้ลื้อย
พันธ์เต็ม 

Outro 3.48 

58 

 

ขนาดภาพ: MS 
กล้อง: Dolly out 
รายละเอียด: ตัวขาวยืนนิ่ง 

Outro 3.51 

59 

 

ขนาดภาพ: LS 
กล้อง: Dolly out 
รายละเอียด: Line sync นั่งนิ่ง 

Outro 3.54 

60 

 

Text: 
- Everything won’t be the 
same forever but how can 
we deal with it 
-ทุกสิ่งล้วนต้องมกีารเปลี่ยนแปลง 
ลองย้อนมองที่ตนเองก่อนว่าเรา
พร้อมที่จะรับมือกบัการ
เปลี่ยนแปลงมากนอ้ยเพียงใด มิ
เช่นน้ันอาจเกิดค าถามที่ว่า “ไทย” 
จะยังคงเป็น “ไท” อยู่หรือไม ่

- 4.01 

61 End credit   4.09 
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3.  นักแสดง 
3.1 “หญิงไทย” นางสาวอรจิรา   โกวินดาซามิ 

อายุ 20 ปี  น้ าหนัก 48 กิโลกรัม  ส่วนสูง 165 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงภาพผู้แสดงบทหญิงไทย 
 

3.2 “ทาสชาย” นายฌานุพงศ์   พรหมสรนันทน์ 
อายุ 19 ป ี น้ าหนัก 65 กิโลกรัม  ส่วนสูง 176 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 แสดงภาพผู้แสดงบททาสชาย 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

3.3 “หญิงตะวันตก” นางสาวอัญชิสา   ชัยบัณฑิตย์ 
อายุ 20 ป ี น้ าหนัก 48 กิโลกรัม  ส่วนสูง 165 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงภาพผู้แสดงบทหญิงตะวันตก 
 

3.4 “นักร้อง (Line sync)” นายวัชรชัย   ผกาหลง 
อายุ 21 ป ี น้ าหนัก 58 กิโลกรัม  ส่วนสูง 177 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 4-4 แสดงภาพผู้แสดงบทนักร้อง (Line sync) 
 

3.5 “นักแสดงสมทบ (ตัวขาว/ดวงตา)” 
- นายพงษ์ธร   สังวาลวัฒนายิ่ง อายุ 21 ป ี
- นายธวัชชัย   เพชรสุข  อายุ 21 ป ี
- นางสาวชรัญดา   ศรียา  อายุ 21 ป ี
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ภาพที่ 4-5 แสดงภาพผู้แสดงบทนักแสดงสมทบ (ตัวขาว/ดวงตา) 
 

4.  อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
- ชุดหญิงไทย ได้แก่ เสื้อแขนหมูแฮมสีขาว เสื้อราชประแตนสีขาว โจงกระเบนสมี่วง 

ผ้าคาดและโจงกระเบนสีน้ าตาลแดง หมวก ผ้าคาด รองเท้าหนัง รองเท้าหุ้มส้น 
- ชุดทาส ได้แก่ โจงกระเบนสีน้ าตาลแดง 
- ชุดหญิงตะวันตก ได้แก่ ชุดหลุยส์สีครีม-ทอง 
- ชุดนักร้อง ได้แก่ เสื้อหนัง เสื้อยืดคอวีสีเทา กางเกงยีนส์สีเข้ม 
- อุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ ได้แก้ โซ่ตรวน ไม้เลื้อย แป้งงิ้ว เก้าอี้ ผ้าด า 
 

5.  ตารางแผนงานการผลิตมิวสิควิดีโอ 
ตารางที่ 4-2 ตารางแผนงานการผลิตมิวสิควิดีโอ 
 

วันท่ี เวลา รายละเอียด 
14 ก.ย. 2556 10.00 – 15.00 น. Survey ร้านเช่าชุดไทย 

Survey แหล่งซือ้อุปกรณ์ประกอบฉาก 
19 ก.ย. 2556 16.00 น. Survey สถานที่ถ่ายท า 
7   ต.ค. 2556 12.00 น. Survey ร้านเช่าชุดหลุยส์  
12 ต.ค. 2556 10.00 น. ซื้ออุปกรณ์ประกอบฉาก 
15 ต.ค. 2556 11.00 น. ติดต่อขอยืมอุปกรณ์ (ไฟ/dolly) 
18 ต.ค. 2556 13.00 น. ประชุมวางแผนการถ่ายท า/Make-up&Costume 
20 ต.ค. 2556 10.00 น. เช่าชุด 
22 ต.ค. 2556 09.00 น. 

12.00 น. 
ทดลองจัดไฟ/ block shot /  
ถ่ายท าครั้งที ่1 (ฉากตัวขาว/ดวงตา) 

23 ต.ค. 2556 07.00 – 20.00 น. ถ่ายท าครั้งที ่2 (ฉากหญิงไทย/ฉากทาส/Line sync) 
25 ต.ค. 2556 - ตัดต่อครั้งที ่1 
5   พ.ย. 2556 - ตัดต่อครั้งที ่2 
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บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

จากการศึกษาและการผลิต “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากล
รูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” โดยใช้วิธีวิจัย
ประเมินผล (Evaluation Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอที่มีการ
ผสมผสานระหว่างเพลงสากลกับภาพแบบไทย ด้วยวิธีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมหลัง
รับชมมิวสิควิดีโอทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 150 คน เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความ
เข้าใจ การยอมรับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะน าไปสรุปและอภิปรายงานวิจัย ว่าผู้ชมมีความพึง
พอใจต่อมิวสิควิดีโอในลักษณะดังกล่าวนี้หรือไม่  โดยใช้หลักทฤษฎีการสื่อสาร ความพึงพอใจ การ
เปิดรับสาร การยอมรับ และสัญญะวิทยา ในการประเมินผล เพื่อบ่งบอกว่าผู้ชมมีความพึงพอใจและ
ยอมรับในแนวทางการน าเสนอมิวสิควิดีโอเพลงสากลรปูแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรและมากน้อยแค่ไหน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล 
 
เครื่องมือในการประเมินผล 

1.  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม “พึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิ
ดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” โดย
แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบConceptual ที่ผสม 

ผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
- ความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
- ความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจ การยอมรับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรพรรณ  เชยจิตร,      

อาจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพชร และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ  เหลืองศักดิ์ชัย ได้ผลสรุปการวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ(Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี ้
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ก าหนดให้  

N
R=IOC Σ

 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  คือ คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
  คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 
โดยก าหนดให้ผลลัพธ์จากการประมวลค่า OIC 
ตั้งแต่  0.67 – 1.00  น าไปใช้ได ้

0.33  ปรับปรุง 
  0.00 หรือมีค่าเป็นลบ ตัดทิ้ง (กรมวิชาการ 2545: 65) 
 
ตารางที่ 5-1 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5 ฉบับ
ภาษาไทย ตอนที่1 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
2 -1 +1 -1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
3 -1 0 +1 0 0 ตัดทิ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
5 +1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
6 +1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามฉบับภาษาไทย ตอนที่ 1  
น าไปใช้ได้ 5 ข้อ 
ตัดทิ้ง 2 ข้อ (สัญชาติ,อายุ – เนื่องจากผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มองว่า ผู้ศึกษาควรคัดกรอง

ผู้ท าแบบสอบถามให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอยู่ก่อนแล้ว จึงมองว่าค าถามทั้ง  2 ข้ออาจไม่
จ าเป็น) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

ตารางที่ 5-2 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ฉบับ
ภาษาไทย ตอนที่2 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
17 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
18 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
22 0 +1 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามฉบับภาษาไทย ตอนที่ 2  
น าไปใช้ได้ 21 ข้อ 
ปรับปรุง 1 ข้อ (ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้ระบุค าเพิ่มเติม) 
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ตารางที่ 5-3 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ฉบับ
ภาษาไทย ตอนที่3 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามฉบับภาษาไทย ตอนที่ 3  
น าไปใช้ได้ทั้งหมด  

 
ตารางที่ 5-4 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ตอนที่1 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
2 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
3 -1 0 +1 0 0 ตัดทิ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
5 +1 0 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
6 -1 0 +1 0 0 ตัดทิ้ง 
7 -1 +1 +1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1  
น าไปใช้ได้ 4 ข้อ 
ปรับปรุง 1 ข้อ 
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ตัดทิ้ง 2 ข้อ (age–เนื่องจากผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มองว่า ผู้ศึกษาควรคัดกรองผู้ท า
แบบสอบถามให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอยู่ก่อนแล้ว, income/month – ผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจ
ว่าค าถามนี้จะมีผลอย่างไรต่อผลการวิจัย) 

 
ตารางที่ 5-5 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ตอนที่2 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
2 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
3 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
4 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
5 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
6 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
7 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
8 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
9 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
10 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
11 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
12 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
13 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
14 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
15 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
16 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
17 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
18 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
19 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
20 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
21 +1 +1 +1 3 1 น าไปใช้ได้ 
22 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2  
น าไปใช้ได้ 1 ข้อ 
ปรับปรุง 21 ข้อ (ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้เรียบเรียงภาษาใหม่) 

   ส
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ตารางที่ 5-6 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้มที่มตี่อมิวสิควิดิ
โอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ตอนที่3 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน 
∑R  

ค่า IOC 

N
∑R

 
ผลการ

พิจารณา คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
2 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
3 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
4 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
5 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
6 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 
7 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรงุ 

 

สรุปตารางแบบสอบถามภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3  
ปรับปรุงทั้งหมด (ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้เรียบเรียงภาษาใหม่) 

 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ

ประเมินผลในหัวข้อ “ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่มี
การผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5” 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบConceptual ที่ผสม 

ผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
- ความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
- ความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
ตอนที่ 3 ความเข้าใจ การยอมรับ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
จากการส ารวจชาวไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และชาวต่างชาติ ที่มีอ ายุ

ระหว่าง 19-22 ปี (ชาวไทย 150 คน, ชาวต่างชาติ 30 คน) ในการส ารวจระหว่างวันที่ 20-28 
ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
ตารางที่ 5-7 แสดงผลส ารวจเพศ 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 36 30 15 50 
หญิง 80 66.67 15 50 
อื่นๆ 4 3.33 - - 
รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-7 พบว่าส าหรับชาวไทยประชากรสูงสุดเป็นเพศหญิงคิดเปน็ร้อยละ66.67 
(80 คน) เพศชายคิดเป็นร้อยละ30 (36 คน) และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 3.33 (4 คน) ส าหรับ
ชาวต่างชาติประชากรชาย-หญิงคิดเป็นร้อยละ50เท่ากัน 
 
ตารางที่ 5-8 แสดงผลส ารวจสัญชาติ 
 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 

ชาวไทย 120 80 
ชาวต่างชาติ 
-Americans 
-Europeans 
-Asians 

30 
6 
18 
6 

20 
4 
12 
4 

รวม 150 100 
 

จากตารางที่ 5-8 พบว่า จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 คน คิดเป็นชาวไทยร้อยละ  
ชาวต่างชาติร้อยละ 80 (120 คน) และชาวต่างชาติร้อยละ 20 (30 คน โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในทวีปอเมริการ้อยละ 4, ทวีปยุโรปร้อยละ 12 และทวีปเอเชียร้อยละ 4) 
 
ตารางที่ 5-9 แสดงผลส ารวจการศึกษา 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มัธยม 1 0.84 1 3.33 
อนุปรญิญา 5 4.16 - - 
ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 114 95 28 93.33 
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ตารางที่ 5-9 แสดงผลส ารวจการศึกษา (ต่อ) 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท - - 1 3.33 
อื่นๆ - - - - 
รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-9 กลุ่มเป้าหมายชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี /
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 95 (114 คน) รองลงมาคือระดับอนุปริญญาร้อยละ 4.16 (5 คน) และระดับ
มัธยมร้อยละ 0.84 (1คน) ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับการศึกษาสูงสดุร้อยละ 93.33 
คือระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า รองลงมาคือระดับมัธยมและปริญญาโทร้อยละ 3.33 (ระดับละ 1 คน) 
 
ตารางที่ 5-10 แสดงผลส ารวจอาชีพ 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 118 98.33 25 83.33 
ค้าขาย - - - - 
ข้าราชการ - - - - 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 0.83 5 16.67 
ธุรกิจส่วนตัว 1 0.83 - - 
อื่นๆ - - - - 
รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-10 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 
98.33 (118 คน) เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 0.83 (1 คน) และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 0.83 
(1คน) ส่วนชาวต่างชาตินั้นสูงสุดร้อยละ 83.33 (25 คน) เป็นนักเรียน/นักศึกษา และอีกร้อยละ 
16.67 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 
ตารางที่ 5-11 แสดงผลส ารวจรายได้ต่อเดือน 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 44 36.67 - - 
5,001 – 10,000 บาท 60 50 - - 
10,001 – 20,000 บาท 14 11.67 - - 
มากกว่า 20,000บาท 2 1.66 - - 
รวม 120 100 - - 
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จากตารางที่ 5-11 กลุ่มเป้าหมายชาวไทยส่วนใหญ่มีรายเฉลี่ยได้อยู่ที่ 5,000 – 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ50 (60 คน) รองลงมาคือต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 36.67 (44 คน) ประชากรมี
รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.67 (14 คน) และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
ร้อยละ 1.66 (2 คน) 

*เนื่องจากในกระบวนการการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ( IOC) ค าถาม
ข้อนี้ในแบบสอบถามส าหรับชาวต่างชาติมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ จึงท าให้ต้องตัดค าถามข้อนี้ทิ้งไป  
 
ตารางที่ 5-12 แสดงผลส ารวจประเภทของมิวสิควิดีโอที่ช่ืนชอบ (เลือกได้มากกว่า1ค าตอบ) 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เล่าเรื่องราวตามเนือ้เพลง 
(Narrative) 

64 53.33 18 60 

ภาพการแสดงของศิลปิน 
(Performance) 

23 19.17 20 66.67 

เล่าเรื่องอย่างไมเ่ป็นเรื่องราวตาม
เนื้อเพลง แต่มีใจความส าคัญ
บางอย่างสอดคล้องกบัเพลง 
(Conceptual) 

82 68.3 23 76.67 

รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-12 กลุ่มเป้าหมายชาวไทยช่ืนชอบมิวสิควิดีโอประเภท Conceptual 
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 68.83 (82 คน) รองลงมาคือมิวสิควิดีโอประเภทเล่าเรื่องตามเนื้อเพลงร้อยละ
53.33 (64 คน) และช่ืนชอบมิวสิควิดีโอประเภทภสพการแสดงของศิลปินร้อยละ 19.17 (23 คน) 
ส่วนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินั้น ร้อยละ 76.67 (23 คน) ช่ืนชอบมิวสิควิดีโอแบบ Conceptual, 
ร้อยละ 66.67 (20 คน) ช่ืนชอบมิวสิควิดีโอประเภทภสพการแสดงของศิลปิน และร้อยละ 60 ช่ืนชอบ
มิวสิควิดีโอประเภทเล่าเรื่องตามเนื้อเพลง 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ท่ีผสมผสานกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
ความพึงพอใจด้านเน้ือหา  
ตารางที่ 5-13 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 16.67% 

(20) 
46.67% 

(56) 
30.83% 

(37) 
5.83% 

(7) 
- 

ชาวต่างชาติ 10% 
(3) 

16.67% 
(5) 

60% 
(18) 

13.33% 
(4) 

- 

 

จากตารางที่ 5-13 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” คิดเป็นร้อยละ
46.67 (56 คน) และต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 5.83 (7 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่
5 สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 60 (18 คน) และต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจ
น้อย” ร้อยละ 13.33 (4 คน) 
 
ตารางที่ 5-14 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึงการตกเป็นทาสทางวัฒนธรรม
ตะวันตก 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 23.33% 

(28) 
48.33% 

(58) 
26.67% 

(32) 
1.67% 

(2) 
- 

ชาวต่างชาติ 10% 
(3) 

30% 
(9) 

40% 
(12) 

10% 
(3) 

10% 
(3) 

 

จากตารางที่ 5-14 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึง
การตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมตะวันตกสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 48.33 (58 คน) และ
ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 1.67 (2 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีความพึง
พอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่าวถึงการตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมตะวันตกสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปาน
กลาง” ร้อยละ 40 (12 คน) และต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด,พึงพอใจน้อย,พึงพอใจน้อย
มาก” ร้อยละ 10 (3 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
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ตารางที่ 5-15 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อตัวละครหญิงไทย 

  

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 10.83% 

(13) 
43.33% 

(52) 
39.17% 

(47) 
5.83% 

(7) 
0.83 
(1) 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

43.33% 
(13) 

43.33% 
(13) 

6.67% 
(2) 

- 

 

จากตารางที่ 5-15 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละคร
หญิงไทยที่เปรียบเหมือนหุน่ใส่เสื้อผ้า แต่งกายด้วยเสื้อผ้าครึ่งหนึ่งเป็นชาย อีกครึ่งเป็นหญิงดูแปลกตา 
ซึ่งหมายถึงการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ ที่บางอย่างก็ดูแปลก แต่เราก็ยังรับเข้ามา สูงสุดอยู่ระดับ 
“พึงพอใจมาก” ร้อยละ 43.33 (52 คน) และต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 0.83 (1 
คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครหญิงไทยสูงสุดอยู่ระดับ 
“พึงพอใจมาก,พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 43.33 (13 คนต่อระดับความพึงพอใจ) และต่ าสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด,พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
 
ตารางที่ 5-16 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อตัวละครทาสชาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 34.17% 

(41) 
47.5% 
(57) 

15.83% 
(19) 

2.5% 
(3) 

- 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

36.67% 
(11) 

50% 
(15) 

6.67% 
(2) 

- 

 

จากตารางที่ 5-16 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครทาส
ชายที่สื่อถึงความเป็นทาส สูงสุดอยู่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 47.5 (57 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ 
“พึงพอใจน้อย” ร้อยละ2.5 (3 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อตัว
ละครทาสชายสูงสุดอยู่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 50 (15 คน) และต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจมากที่สุด,พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
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ตารางที่ 5-17 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อตัวละครหญิงตะวันตก  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 29.17% 

(35) 
50.83% 

(61) 
19.17% 

(23) 
0.83% 

(1) 
- 

ชาวต่างชาติ 26.67% 
(8) 

- 56.67% 
(17) 

16.67% 
(5) 

- 

 

จากตารางที่ 5-17 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครหญิง
ตะวันตกที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้คนและวัฒนธรรมตะวันตก สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 
50.83 (61 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 0.83 (1 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครหญิงตะวันตกสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” 
ร้อยละ 56.67 (17 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 16.67 (5 คน) 
 
ตารางที่ 5-18 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อตัวละครสีขาว  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 10% 

(12) 
33.33% 

(40) 
40% 
(48) 

13.33% 
(16) 

3.33% 
(4) 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

50% 
(15) 

16.67% 
(5) 

26.67% 
(8) 

- 

 

จากตารางที่ 5-18 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครสีขาว 
ที่สื่อถึงความว่างเปล่า ไม่มีสี ไม่มีอารมณ์ ไม่มีรายละเอียดใดๆ ที่แสดงออกภายนอก แต่มีความ
เจ็บปวดแฝงอยู่ภายใน ซึ่งหมายถึงคนไทยที่มีความคิดความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแต่
ไม่แสดงออกความคิดความรู้สึกเหล่าน้ันออกมา สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอปานกลาง” ร้อยละ 40 (48 
คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 3.33 (4 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ
มีระดับความพึงพอใจต่อตัวละครสีขาว สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอมาก” ร้อยละ50 (15 คน) ต่ าสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 6.67 (2คน) 
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ตารางที่ 5-19 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อไม้เลื้อย  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 40% 

(48) 
46.67% 

(56) 
12.5% 
(15) 

- 0.83% 
(1) 

ชาวต่างชาติ 16.67% 
(5) 

33.33% 
(10) 

26.67% 
(8) 

16.67% 
(5) 

6.67% 
(2) 

 

จากตารางที่ 5-19 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อไม้เลื้อยซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องพันธนาการที่มาแทนโซ่ตรวน หมายถึง แม้ว่าเราจะดูเหมือนมีอิสระอย่างไร 
แต่ท้ายที่สุดเราก็ตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อย
ละ 46.67 (56 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 0.83 (1 คน) ในขณะที่
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อไม้เลื้อย สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 
33.33 (10 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
ตารางที่ 5-20 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อนักร้อง  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 12.5% 

(15) 
37.5% 
(45) 

42.5% 
(51) 

6.67% 
(8) 

0.83% 
(1) 

ชาวต่างชาติ 16.67% 
(5) 

50% 
(15) 

33.33% 
(10) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-20 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อนักร้องที่ท า
หน้าที่เสมือนผู้ที่ตั้งค าถามแก่ตัวละครและผู้ชมสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 42.5 
(51 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 0.83 (1 คน) ในขณะที่กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อนักร้องสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 50 (15 คน) 
ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 16.67 (5 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

ความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
 
ตารางที่ 5-21 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของตัวละครหญิงไทย (เสื้อราชประ
แตน, เสื้อแขนหมูแฮม, โจงกระเบน, รองเท้า) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 30% 

(36) 
52.5% 
(63) 

16.67% 
(20) 

0.83% 
(1) 

- 

ชาวต่างชาติ 26.67% 
(8) 

40% 
(12) 

33.33% 
(10) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-21 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกาย
ของตัวละครหญิงไทยสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 52.5 (63 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจน้อย” ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกายของตัวละคร
หญิงไทยสูงสุดอยู่ทีร่ะดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 40 (12 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” 
ร้อยละ 26.67 (8 คน) 
 
ตารางที่ 5-22 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของตัวละครทาสชาย (โจงกระเบน) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 37.5% 

(45) 
42.5% 
(51) 

19.17% 
(23) 

0.83% 
(1) 

- 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

60% 
(18) 

26.67% 
(8) 

6.67% 
(2) 

- 

 

จากตารางที่ 5-22 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกาย
ของตัวละครทาสชายสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 42.5 (51 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจน้อย” ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกายของตัวละคร
ทาสชายสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 60 (18 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด
,พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

ตารางที่ 5-23 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของตัวละครหญิงต่างชาติ (ชุดหลุยส์) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 45.83% 

(55) 
40% 
(48) 

14.17% 
(17) 

- - 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

50% 
(15) 

36.67% 
(11) 

6.67% 
(2) 

 

 

จากตารางที่ 5-23 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกาย
ของตัวละครหญิงต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 45.83 (55 คน) ต่ าสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 14.17 (17 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกายของตัวละคร
หญิงต่างชาติสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 50 (15 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก
ที่สุด,พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คนต่อระดับความพึงใจ) 
 
ตารางที่ 5-24 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของตัวละครสีขาว (โจงกระเบนขาว) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 30% 

(36) 
46.67% 

(56) 
19.17% 

(23) 
3.33% 

(4) 
0.83% 

(1) 
ชาวต่างชาติ 6.67% 

(2) 
53.33% 

(16) 
26.67% 

(8) 
16.67% 

(5) 
3.33% 

(1) 
 

จากตารางที่ 5-24 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกาย
ของตัวละครสีขาวสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 46.67 (56 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจน้อยมาก” ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกายของตัวละครสี
ขาวสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 53.33 (16 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” 
ร้อยละ 3.33 (1 คน) 
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ตารางที่ 5-25 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของนักร้อง (เสื้อหนังสีด า, กางเกง
ยีนส์) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 22.5% 

(27) 
35.83% 

(43) 
35.83% 

(43) 
5.83% 

(7) 
- 

ชาวต่างชาติ 33.33% 
(10) 

33.33% 
(10) 

26.67% 
(8) 

6.67% 
(2) 

- 

 

จากตารางที่ 5-25 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกาย
ของนักร้องสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก,พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 35.83 (43 คนต่อระดับความ
พึงพอใจ) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการแต่งกายของนักร้อง
สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด,พึงพอใจมาก” ร้อยละ 33.33 (10 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
ความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
 
ตารางที่ 5-26 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดองค์ประกอบภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 20% 

(24) 
50% 
(60) 

29.17% 
(35) 

0.83% 
(1) 

- 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

66.67% 
(20) 

26.67% 
(8) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-26 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดองค์ 
ประกอบภาพสูงสดุอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 50 (60 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” 
ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดองค์ประกอบภาพ
สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 66.67 (20 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด”  
ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

ตารางที่ 5-27 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสงและโทนสีในมิวสิควิดีโอ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 27.5% 

(33) 
40.83% 

(49) 
29.17% 

(35) 
2.5% 
(3) 

- 

ชาวต่างชาติ 33.33% 
(10) 

60% 
(18) 

6.67% 
(2) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-27 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดแสงและ
โทนสีสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 40.83 (49 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย” 
ร้อยละ 2.5 (3 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดแสงและโทนสีสูงสุด
อยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 60 (18 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 6.67 
(2 คน) 
 
ตารางที่ 5-28 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการตัดต่อ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 20% 

(24) 
45.56% 

(55) 
34.44% 

(41) 
- - 

ชาวต่างชาติ 16.67% 
(5) 

66.67% 
(20) 

16.67% 
(5) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-28 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการตัดต่อสูงสุด
อยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 45.56 (55 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “มากที่สุด” ร้อยละ 20 (24 
คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อการตัดต่อสูงสุดอยู่ที่ระดับ
“พึงพอใจมาก” ร้อยละ 66.67 (20 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด,พึงพอใจปานกลาง” 
ร้อยละ 16.67 (5 คนต่อระดับความพึงพอใจ) 
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ตารางที่ 5-29 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอรูปแบบที่ได้น าเสนอ (Conceptual) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 25% 

(30) 
55.83% 

(67) 
16.67% 

(20) 
2.5% 
(3) 

- 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

76.67% 
(23) 

16.67% 
(5) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-29 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอ
รูปแบบที่น าเสนอ สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 55.83 (67 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจน้อย” ร้อยละ 2.5 (3 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอรูปแบบที่
น าเสนอ สูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 76.67 (23 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก
ที่สุด” ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
ตารางที่ 5-30 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อสัญญะและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 27.5% 

(33) 
45.83% 

(55) 
24.17% 

(29) 
2.5% 
(3) 

- 

ชาวต่างชาติ 6.67% 
(2) 

26.67% 
(8) 

66.67% 
(20) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-30 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อสัญญะ
และสัญลักษณ์ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 45.83 (55 คน) ต่ าสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจน้อย” ร้อยละ 2.5 (3 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อสัญญะและ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 66.67 (20 คน) ต่ าสุดอยู่
ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
ตารางที่ 5-31 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเรื่องราวที่น าเสนอ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 15.83% 

(19) 
60.83% 

(73) 
22.5% 
(27) 

0.83% 
(1) 

- 
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ตารางที่ 5-31 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเรื่องราวที่น าเสนอ (ต่อ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวต่างชาติ 10% 

(3) 
50% 
(15) 

33.33% 
(10) 

6.67% 
(2) 

- 

 

จากตารางที่ 5-31 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ
เรื่องราวที่น าเสนอสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 60.83 (73 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึง
พอใจน้อย” ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเรื่องราวที่
น าเสนอสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 50 (15 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจน้อย”  
ร้อยละ 6.67 (2 คน) 
 
ตารางที่ 5-32 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจด้านภาพและเสียงที่มีการผสมผสานระหว่างเพลงสากล
กับภาพแบบไทย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 30.83% 

(37) 
47.5% 
(57) 

18.33% 
(22) 

2.5% 
(3) 

0.83% 
(1) 

ชาวต่างชาติ 10% 
(3) 

50% 
(15) 

40% 
(12) 

- - 

  

จากตารางที่ 5-32 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อการผสมผสาน
ระหว่างเพลงสากลกบัภาพแบบไทยสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 47.5 (57 คน) ต่ าสุดอยู่
ที่ระดับ “พึงพอใจน้อยมาก” ร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึ งพอใจต่อการผสมผสาน
ระหว่างเพลงสากลกับภาพแบบไทยสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ50 (15 คน) ต่ าสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 10 (3 คน) 
 
ตารางที่ 5-33 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการน าเสนอ (youtube) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 54.17% 

(65) 
34.17% 

(41) 
11.67% 

(14) 
- - 

ชาวต่างชาติ 16.67% 
(5) 

60% 
(18) 

23.33% 
(7) 

- - 

   ส
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จากตารางที่ 5-33 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการ

น าเสนอสูงสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 54.17 (65 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจ
ปานกลาง” ร้อยละ 11.67 (14 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการน าเสนอสูงสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 60 (18 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” ร้อยละ 16.67 (5 
คน) 
 
ตารางที่  5-34 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ 
Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
ชาวไทย 30.83% 

(37) 
50% 
(60) 

19.17% 
(23) 

- - 

ชาวต่างชาติ - 43.33% 
(13) 

56.67% 
(17) 

- - 

 

จากตารางที่ 5-34 พบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อมิวสิควิ
ดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 สูงสุดอยู่ที่
ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 50 (60 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจปานกลาง” ร้อยละ 19.17 
(23 คน) 

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อมิวสิควิดีโอเพลง
สากลรูปแบบConceptualที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่5 สูงสุดอยูที่ระดับ “พึง
พอใจปานกลาง” ร้อยละ 56.67 (17 คน) ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ “พึงพอใจมาก” ร้อยละ 43.33 (13 คน) 
 
ตอนท่ี 3 ความเข้าใจ การยอมรับ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตารางที่ 5-35 แสดงผลส ารวจความเข้าใจโดยรวมในมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่
ผสมผสานกลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เข้าใจความหมายของเพลงและ
เรื่องราวทีส่ื่อสารออกมาทางภาพ 

56 46.67 13 43.33 

เข้าใจความหมายของเพลง แต่ไม่
เข้าใจเรื่องราวที่สือ่สารออกมาทาง
ภาพ 

12 10 5 16.67 
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ตารางที่ 5-35 แสดงผลส ารวจความเข้าใจโดยรวมในมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่
ผสมผสานกลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 (ต่อ) 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เข้าใจความหมายของเพลง แต่
เข้าใจเรื่องราวที่สือ่สารออกมาทาง
ภาพ 

51 42.5 8 26.67 

ไม่เข้าใจความหมายและการสื่อสาร
เรื่องราวทัง้ด้านภาพและเสียง 

1 0.83 4 13.33 

รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-35 พบว่าส าหรับกลุ่มเป้าหมายชาวไทย 
อันดับที่ 1 เข้าใจความหมายของเพลงและเรื่องราวที่สื่อสารออกมาทางภาพร้อยละ

46.67 (56 คน) เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 43.33 (13 คน) 
อันดับที่ 2 ไม่เข้าใจความหมายของเพลง แต่เข้าใจเรื่องราวที่สื่อสารออกมาทางภาพ 

ร้อยละ 42.5 (51 คน) เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 26.67 (8 คน) 
อันดับที่ 3 เข้าใจความหมายของเพลง แต่ไม่เข้าใจเรื่องราวที่สื่อสารออกมาทางภาพ 

ร้อยละ 10 (12 คน) เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 16.67 (5 คน) 
อันดับที่ 4 ไม่เข้าใจความหมายและการสื่อสารเรื่องราวทั้งด้านภาพและเสียง ร้อยละ

0.83 (1 คน) เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 13.33 (4 คน) 
 
ตารางที่ 5-36 แสดงผลส ารวจการยอมรบัในมิวสคิวิดีโอเพลงสากลรปูแบบ Conceptual ที่ผสมผสาน
กลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยอมรบั 119 99.17 30 100 
ไม่ยอมรบั 1 0.83 - - 
รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-36 พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยยอมรับมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ
Conceptualที่ผสมผสานกลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ร้อยละ 99.17 (119 คน) และ
ไม่ยอมรับร้อยละ 0.83 (1 คน) 

ในขณะที่ชาวต่างชาติยอมรับมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสาน
กลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ร้อยละ 100 (30 คน) 
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ตารางที่ 5-37 แสดงผลส ารวจหากมีการผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบนี้ในอนาคต 
 

ตัวเลือก 
ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เห็นด้วย 115 95.83 27 90 
ไม่เห็นด้วย 5 4.17 3 10 
รวม 120 100 30 100 
 

จากตารางที่ 5-37 พบว่าหากมีการผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบนี้ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างชาว
ไทยร้อยละ95.83 (115 คน)เห็นด้วย และอีกร้อยละ 4.17 (5 คน) ไม่เห็นด้วย 

ในขณะที่ชาวต่างชาติเห็นด้วยร้อยละ 90 (27 คน) และไม่เห็นด้วยร้อยละ 10 (3 คน) 
 
5.4 สิ่งท่ีชื่นชอบในมิวสิควิดีโอ 

สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวไทยบางส่วนรู้สึกช่ืนชอบในมิวสิควิดีโอนั้น ที่โดดเด่นคือเรื่องราว 
แนวคิด วิธีการน าเสนอ และสัญลักษณ์ต่างๆที่ถูกน ามาใช้ในมิวสิควิดีโอโดยเฉพาะไม้เลื้อยที่เป็นที่ช่ืน
ชอบสูงสุดในบรรดาสัญญะต่างๆ ที่สื่อความ การจัดแสง Mood&Tone การผสมผสานระหว่างเพลง
สากลกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยที่ท าให้รู้สึกมีความแปลกใหม่ นอกจากนี้แล้วกลุ่มเป้าหมาย
ชาวไทยบางส่วนยังรู้สึกช่ืนชอบตัวละคร ภาพ การจัดองค์ประกอบ และเพลง 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติบางส่วน พบว่าสิ่งที่ ช่ืนชอบคือ การได้รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของไทยในอดีต โดยบางส่วนเห็นว่าเป็นการได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่ลึกมากข้ึน 
บางส่วนให้ความเห็นว่าเป็นการสื่อสารทางภาพที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึง แสง สี ตัว
แสดงที่เป็นหญิงไทย และเพลง 
 
5.5 สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวไทยบางส่วนมคีวามเห็นว่าควรได้รับการปรับปรงุสว่นมากจะเป็นใน
ส่วนของการเลือกใช้ font ตัวหนังสือและการใช้ตัวหนังสือเล่าเรื่องมากเกินไป, Concept ที่กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนรู้สึกว่ายากที่จะท าความเข้าใจ การตัดต่อ การถ่ายท า (การdolly) และตัวแสดงที่รับ
บทเป็นหญิงต่างชาติที่มบีางสว่นมองว่าควรใช้ตัวแสดงที่เปน็ชาวต่างชาติจริงๆและรวมไปถึงฉากหลังที่
บางส่วนมองว่าอาจเรียบเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติบางส่วนมองว่าไม่ควรมีตัวหนังสือ
ประกอบ และบางส่วนรู้สึกว่าน่าเบื่อ มีการใช้ภาพซ้ าๆ และรู้สึกไม่มั่นใจว่าเข้าใจสัญญะที่ต้องการจะ
สื่อตรงกับผู้จัดท าหรือไม่  
 
5.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุ่มตัวอย่างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางส่วนเสนอแนะว่า ตัวหนังสือมีความโดดเด่น
เกินไป และสัญญะที่ใช้มีมาก ท าให้ต้องคิดตามอยู่ตลอดเวลา และเนื่องจากบางอย่างอาจไม่ได้
น าเสนออย่างชัดเจนมากนัก จึงอาจท าให้รู้สึกสับสน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างก็ได้น าเสนอภาพในการ
เล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ

Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.  ทราบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ

Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
2.  ได้ต้นแบบมิวสิควิดิโอที่สามารถผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยกับดนตรีแบบ

ตะวันตกได้อย่างลงตัว 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยได้ท าการ

ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอ ศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview), สนทนาแบบกลุ่ม (Focusgroup) เพื่อ
เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านแนวทางในการ
ผลิตผลงาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม และวิเคราะห์เป็นแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอ ให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และใช้วิธีการออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการศึกษา โดยได้ผลสรุปดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์แบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย 
จากการส ารวจในข้ันต้นนั้นช้ีให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบในเพลงสากล

มากเป็นอันดับแรก ต้องการความแปลกใหม่ และให้ความส าคัญด้านเนื้อหาและเรื่องราวใน Music 
Video จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและพบว่า ยังไม่มีมิวสิควิดีโอเพลงสากลที่ให้ภาพ เรื่องราว และกลิ่น
อายแบบไทยในสมัยอดีต จึงน ามาซึ่งการทดลองผลิต มิวสิควิดีโอโดยการน าเอาภาพ เรื่องราว และ
กลิ่นอายจากสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ในด้านวัฒนธรรมมากมายหลายแขนง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการสร้างความแตกต่าง และ
เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่การผลิตมิวสิควิดีโอในอนาคต 

 
2.  การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ก ากับและผู้ที่มี

ประสบการณ์งานด้านมิวสิควิดีโอ 2 ท่าน  
เพื่อน าข้อมูลจาก มุมมอง แนวความคิด วิธีการท างานงาน และความคิดเห็นที่มีต่อ

การผลิตช้ินงานมาเป็นแนวทางและปรับใช้ โดยสามารถสรุปได้ว่าในการผลิตมิวสิควิดีโอนั้น จุดเริ่มต้น
ของการผลิตมิวสิควิดีโอนั้นจะเริ่มจากการฟังเพลง แล้วน าภาพที่เกิดจากการฟังเพลงนั้นมาต่อยอด
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แตกออกเป็นภาพในมิวสิควิดีโอ ซึ่งภาพหรือเรื่องราวเหล่านั้นก็จะต้องสอดคล้องควบคู่ไปกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับมิวสิควิดีโอแบบ  Conceptual นั้นคือไอ
เดียร์ มุมมอง แนวความคิดที่แตกต่างจากมุมมองเดิมๆ เนื่องจากมิวสิควิดีโอเพลงนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชม
ได้คิดตามและต่อยอดมากกว่าสิ่งที่มองเห็นในมิวสิควิดีโอประเภทอื่นๆ 

หากมองในแง่ของการผลิตมิวสิควิดีโอแล้วนั้น ผู้ศึกษาจะต้องท าการบริหารจัดการ
เตรียมความพร้อมในข้ันตอนของการท า Pre-production เป็นอย่างดี และต้องมีการเตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพราะทุกๆอย่างในการ
ท างานจะมีข้อจ ากัดอยู่เสมอ หากเราทราบและมีการเตรียมพร้อมที่ดี การผลิตช้ินงานก็จะเป็นไปได้
อย่างราบรื่นมากยิ่งข้ึน 

 
3.  การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าการ

ทดสอบสตอรี่บอร์ด (Storyboard Test) 
ความคิดเห็นแรกของกลุ่มตัวแทนทั้ง 10คน หลังฟังเพลงรู้สึกเห็นด้วยกับ ลักษณะ

การจัดแสงของงานที่มีลักษณะเป็นห้องมืดและมีแสงโฟกัสลงเฉพาะตรงตัวแสดง โดยตัวแทนมองว่า
เข้ากับบทเพลงที่ให้อารมณ์หม่น เศร้า 

ในแง่ของสัญญะและสัญลักษณ์โดยรวมกลุ่มตัวแทนค่อนข้างมีความเข้าใจใน
ความหมายที่ต้องการจะสือ่สาร แต่กลุ่มตัวแทนมองว่าหากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ดูมิวสิควิดีโออาจจะ
ไม่เข้าใจ เพราะค่อนข้างที่จะต้องมกีารตีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อย และมองว่าสัญลักษณ์บางอย่างอาจ
ไม่จ าเป็นต้องมีมิวสิควิดีโอก็ได้ เพราะสัญลักษณ์หรือตัวละครอื่นๆก็สามารถสื่อความหมายแทนกันได้  
และในส่วนของตัวละครนั้น กลุ่มตัวแทนมีความเข้าใจในความหมายของตัวละครแต่ละตัวและไม่รู้สึก
ขัดข้องกับตัวละครใดๆ 

โดยรวมกลุ่มตัวแทนไม่รู้สึกขัดข้องกับแนวคิดที่น าเสนอในช้ินงานโดยมองว่าเป็นการ
น าเสนอมุมมองตามความเป็นจริงอีกมุมมองหนึ่ง และรู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดน้ีเช่นกัน 
 

4.  การวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูป 
แบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชการที่5 

จากการส ารวจความพึงพอใจผา่นแบบสอบถามหลังรับชมมิวสิควิดีโอ สามารถน าผล
มาประเมินคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 

โดยก าหนดให้ 
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
- ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน 
- ระดับความพึงพอใจน้อยมาก 1 คะแนน 
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ตารางที่ 6-1 สรุปผลความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
 

ข้อที่ รายละเอียด 

ชาวไทย 
(N=120) 

ชาวต่างชาติ 
(N=30) 

คะแนน 
(600) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(150) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 ความพึงพอใจต่อมิวสิค 
วิดีโอที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาล
ที่5 

449 74.83 มาก 97 64.67 ปานกลาง 

2 ความพึงพอใจต่อมิวสิค 
วิดีโอที่กล่าวถึงการตกเป็น
ทาสทางวัฒนธรรม
ตะวันตก 

445 74.17 มาก 96 64 ปานกลาง 

3 ความพึงพอใจที่มีต่อตัว
ละครหญิงไทยที่เปรียบ
เหมอืนหุ่นใส่เสื้อผ้า แต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าครึ่งหนึ่ง
เป็นชาย อีกครึ่งเป็นหญงิดู
แปลกตา ซึง่หมายถึงการ
รับวัฒนธรรมจากต่างชาติ 
ที่บางอย่างก็ดูแปลก แต่
เราก็ยงัรบัเข้ามา 

429 71.5 มาก 102 68 ปานกลาง 
- 

มาก 

4 ความพึงพอใจที่มีต่อตัว
ละครทาสชายทีส่ื่อถึง
ความเป็นทาส 

496 82.67 มาก 103 68.67 ปานกลาง 

5 ความพึงพอใจที่มีต่อตัว
ละครหญิงตะวันตก ที่ใช้
เป็นตัวแทนของผู้คนและ
วัฒนธรรมตะวันตก 

490 81.67 มาก 101 67.33 ปานกลาง 
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ตารางที่ 6-1 สรุปผลความพึงพอใจด้านเนื้อหา (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายละเอียด 

ชาวไทย 
(N=120) 

ชาวต่างชาติ 
(N=30) 

คะแนน
(600) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(150) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

6 ความพึงพอใจที่มีต่อตัว
ละครสีขาว ที่สื่อถึงความ
ว่างเปล่า ไม่มีสี ไม่มี
อารมณ์ ไม่มีรายละเอียด
ใดๆ ที่แสดงออกภายนอก 
แต่มีความเจ็บปวดแฝงอยู่
ภายใน ซึ่งหมายถึงคนไทย
ที่มีความคิดความรู้สึกต่อ
การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมแต่ไม่แสดงออก
ความคิดความรู้สึกเหล่าน้ัน
ออกมา 

400 66.67 ปาน
กลาง 

101 67.33 มาก 

7 ความพึงพอใจที่มีต่อไม้
เลื้อย ซึง่เปรียบเสมือนเป็น
เครื่องพันธนาการทีม่าแทน
โซ่ตรวน หมายถึง แม้ว่าเรา
จะดูเหมือนมีอิสระอย่างไร 
แต่ท้ายที่สุดเราก็ตกเป็น
ทาสทางวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตก 

510 85 มาก 101 67.33 มาก 

8 ความพึงพอใจที่มีต่อนักร้อง 
ที่ท าหน้าทีเ่สมือนผู้ที่ตั้ง
ค าถามแก่ตัวละครและผู้ชม 

425 70.83 ปาน
กลาง 

115 76.67 มาก 

 

จากตารางที่ 6-1 จะพบว่าเมื่อมิวสิควิดีโอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม กลุ่ม
ตัวอย่างชาวไทยจะคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ74.83 และในประเด็นการตกเป็นทาส
ทางวัฒนธรรมตะวันตกมีคะแนนความพึงพอใจที่อยู่ร้อยละ 74.17  ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายชาวต่าง 
ชาติที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อเรื่องราวที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยู่ที่ร้อยละ 64.67  
และการตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมอยู่ที่ร้อยละ 64 จะเห็นว่าทั้งใน 2 ข้อ คะแนนความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินั้นอยู่ในระดับที่ต่ ากว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการ
สื่อสารด้านพฤติกรรมการรับสาร เนื่องจากผู้รับสารมีความแตกต่างกันด้านประสบการเดิม เนื่องจาก
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เรื่องราวที่มิวสิควิดีโอกล่าวถึงเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยที่กลุ่มเป้าหมายชาวไทยได้รับการ
เรียนรู้มาอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือและทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องจากเรื่องราว
เหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติศึกษาหรือรับรู้เหมือนชาวไทย จึงส่งผลให้ระดับคะแนนความพึง
พอใจของกลุ่มเปา้หมายชาวต่างชาติต่ ากว่าชาวไทย 

เมื่อกล่าวถึงระดับคะแนนความพึงพอใจในด้านสัญญะที่แฝงอยู่ภายในตัวละครและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายชาวไทยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 85 นั่นคือสัญลักษณ์ไม้เลื้อย 
และต่ าสุดอยู่ที่ตัวละครสีขาวคิดคะแนนเป็นร้อยละ 66.67 จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 สิ่งเป็นการให้
ความหมายที่ค่อนข้างแปลกใหม่ ซึ่งผู้รับสารมีความต้องการที่จะรับสารที่ให้ประสบการณ์ใหม่   แต่
ถึงแม้ว่าทั้ง 2 สิ่งจะมีความแปลกใหม่ชวนให้ตื่นตา แต่ตัวละครสีขาวกลับได้รับความนิยมต่ ากว่าตัว
ละครอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความชัดเจนในตัวสารที่ยังไม่ชัดเจน และลักษณะทางกายภาพที่ดูผิดปกติ
จากภาพที่กลุ่มเป้าหมายเหน็ตัวละครประเภทนี้จากสื่อทั่วๆไป จึงส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจต่ าลง 

ในขณะที่ระดับคะแนนความพึงพอใจของสัญญะที่แฝงอยู่ภายในตัวละครและ
สัญลักษณ์ต่างๆของกลุ่มเปา้หมายชาวต่างชาติสูงสุดอยู่ทีน่ักร้องคิดเปน็ร้อยละ 76.67 ซึ่งเมื่อเทียบกบั
ตัวละครตัวอื่นๆในมิวสิควิดีโอ นับว่าตัวละครนี้มีความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน และมีความเป็นสากลมาก
ที่สุด จึงท าให้การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้ง่าย ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจสู งเป็นอันดับ
หนึ่ง ในขณะที่ระดับคะแนนความพึงพอใจของสัญญะที่แฝงอยู่ภายในตัวละครและสญัลกัษณ์ต่างๆ ต่ า
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.33 เท่ากันอยู่ 3 ตัวละครได้แก่ หญิงตะวันตก ตัวละครสีขาว และไม้เลื้อย ซึ่ง
ถึงแม้ว่าทั้ง 3 จะมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทา่กัน แต่หากพิจารณาแยกแล้วจะพบว่าตัวละครหญงิตะวันตก
จะมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ “พึงพอใจปานกลาง” ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเลือกใช้นักแสดงที่
ไม่ใช่ชาวต่างชาติจริงๆ อาจมีผลต่อระดับความน่าเช่ือส่งผลให้ความพึงพอใจในตัวละครนี้น้อยกว่าตัว
ละครอื่น, ตัวละครสีขาวมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ “พึงพอใจมาก” (ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครึ่งหนึ่งให้
ความพึงพอใจในระดับนี้)เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายชาวไทยที่ให้ระดับความพึงพอใจของตัวละครนี้
สูงสุดอยู่ที่ปานกลาง ซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติจะเปิดรับตัวละครนี้มากกว่าเพราะ
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติไม่มีภาพจ าของชาวไทยสมัยโบราณ แต่อย่างไรก็ตามตัวละครนี้ก็ยังได้รับ
คะแนนโดยเฉลี่ยต่ าที่สุดด้วยเหตุผลเดียวกันคือความชัดเจนของตัวละคร และตัวละครไม้เลื้อยที่ได้
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเปา้หมายชาวไทยที่ให้คะแนนสญัลกัษณ์นี้มากเป็นอันดับหนึ่ง 
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมีความสนใจที่แตกต่างจากชาวไทย ซึ่งชาวไทยอาจมอง
ว่าการใช้ไม้เลื้อยเป็นเครื่องพันธนาการมคีวามแปลกใหม่น่าสนใจ แต่ส าหรับชาวต่างชาติอาจเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา 

โดยรวมแล้วคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกๆประเด็นด้านเนื้อหาน้ัน คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มเป้าหมายชาวไทยจะสูงกว่าของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ เพราะเนื้อหาเป็นสิ่งที่ชาวไทยรับ
รู้อยู่แล้ว แต่ส าหรับชาวต่างชาติเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างไกลตัว ยกเว้นตัวละครสีขาวที่คะแนนความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติสูงว่าชาวไทย และตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ได้รับคะแนนความ
พึงพอใจต่ าที่สุดส าหรับทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 
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ตารางที่ 6-2 สรุปผลความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ชาวไทย 
(N=120) 

ชาวต่างชาติ 
(N=30) 

คะแนน
(600) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(150) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
แต่งกายของตัวละคร
หญิงไทย (เสือ้ราชประ
แตน,เสื้อแขนหมูแฮม,โจง
กระเบน,รองเท้า) 

494 82.33 มาก 118 78.67 มาก 

2 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
แต่งกายของตัวละครทาส
ชาย (โจงกระเบน) 

500 83.33 มาก 110 73.33 มาก 

3 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
แต่งกายของตัวละครหญิง
ต่างชาติ (ชุดหลุยส์) 

518 86.33 มากที่สุด 107 71.33 มาก 

4 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
แต่งกายของตัวละครสีขาว
(โจงกระเบนขาว) 

482 80.33 มาก 109 72.67 มาก 

5 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
แต่งกายของนักร้อง (เสื้อ
หนังสีด า,กางเกงยีนส์) 

490 81.67 ปาน
กลาง 

- 
มาก 

118 78.67 มาก 
- 

มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 6-2 พบว่าระดับคะแนนความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกายสูงสุดของ
กลุ่มเป้าหมายชาวไทยคือความพึงพอใจที่มีต่อการแต่งกายของหญิงต่างชาติคือร้อยละ 86.33 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเครื่องแต่งกายของตัวละครอื่นๆ ที่มีความธรรมดา เรียบง่าย เห็นได้ทั่วไปบ่อยๆ จึงท าให้การ
แต่งกายของหญิงต่างชาติดูสะดุดตามากกว่าการแต่งกายของตัวละครอื่นๆ ตามหลักวัตถุประสงค์ของ
การเลือกรับสารทีว่่าเปิดรบัเพื่อแสวงหาความตื่นเต้น ดังนั้นสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆก็จะท าให้เราเคยชินและ
ไม่รู้สึกสะดุดตา แต่ด้วยสีสันและรูปแบบของชุดหญิงตะวันที่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เห็นในสื่อที่มี ความ
เป็นไทยสูงนี้ จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ในขณะที่คะแนนต่ าสุดอยู่ที่การ
แต่งกายของตัวละครสีขาว แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคะแนนต่ าสุดแต่คะแนนกลับอยู่ในระดับที่สูงนั่นคือร้อย
ละ 80.33 จึงถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจมาก 

ส่วนของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติพบว่าระดับคะแนนความพึงพอใจด้านเครื่องแต่ง
กายสูงสุดคือเครื่องแต่งกายของนักร้อง เนื่องจากหากว่าพิจารณาตัวละครทั้งหมดแล้ว นักร้องเป็นตัว
ละครที่เข้ากับบทเพลงมากที่สุด การแต่งตายก็มีความเป็นสากลและปัจจุบันมากที่สุดจึงอาจเป็น
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เหตุผลให้ชาวต่างชาติให้คะแนนการแต่งกายนักร้องสูงสุด  ในขณะที่การแต่งกายของตัวละครหญิง
ต่างชาติได้คะแนนความพึงพอใจต่ าที่สุด เป็นไปได้ว่าเหตุผลอาจเป็นเหตุผลเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย
ชาวไทยที่เห็นการแต่งกายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งชาวต่างชาติก็เห็นการแต่งกายแบบในยุคก่อนของ
วัฒนธรรมตนเองเป็นเรื่องปกติจึงอาจไม่รู้สึกสะดุดตา ส่งผลให้การแต่งกายของตัวละครนี้ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจต่ าที่สุด 
 
ตารางที่ 6-3 สรุปผลความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
 

ข้อที่ รายละเอียด 

ชาวไทย 
(N=120) 

ชาวต่างชาติ 
(N=30) 

คะแนน
(600) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(150) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดองค์ประกอบภาพ 

467 77.83 มาก 114 76 มาก 

2 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดแสงและโทนสีในมิวสิควิ
ดีโอ 

472 78.67 มาก 128 85.33 มาก 

3 ความพึงพอใจที่มีต่อการ
ตัดต่อ 

463 77.17 มาก 120 80 มาก 

4 ความพึงพอใจที่มีต่อมิว
สิควิดีโอรูปแบบ
Conceptual 

484 80.67 มาก 117 78 มาก 

5 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ี
ต่อสัญญะและสัญลักษณ์ที่
ใช้ในมิวสิควิดีโอ 

478 79.67 มาก 102 68 ปาน
กลาง 

6 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ี
ต่อเรื่องราวที่น าเสนอ 

470 78.33 มาก 109 72.67 มาก 

7 ความพึงพอใจด้านภาพ
และเสียงทีม่ีการผสมผสาน
ระหว่างเพลงสากลกับภาพ
แบบไทย 

487 81.17 มาก 111 74 มาก 

8 ความพึงพอใจที่มีต่อช่อง
ทางการน าเสนอ 
(youtube) 

531 88.5 มากที่สุด 118 78.67 มาก 
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ตารางที่ 6-3 สรุปผลความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายละเอียด 

ชาวไทย 
(N=120) 

ชาวต่างชาติ 
(N=30) 

คะแนน
(600) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(150) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

9 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ี
ต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากล
รูปแบบ Conceptual ที่
ผสมผสานกลิ่นอาย
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาล
ที่ 5 

494 82.33 มาก 103 68.67 ปาน
กลาง 

 

จากตารางที่  6-3 ระดับคะแนนความพึงพอใจด้านเทคนิคอันได้แก่การจัด
องค์ประกอบภาพ การจัดแสง/โทนสี และการตัดต่อ ของกลุ่มเป้าหมายชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นมี
ระดับคะแนนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน โดยของชาวต่างชาติจะสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ยกเว้นการจัด
องค์ประกอบภาพที่คะแนนของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติต่ ากว่าชาวไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) 

ในด้านของระดับความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอรูปแบบที่น าเสนอ (Conceptual)  
ความพึงพอใจต่อสัญญะและสัญลักษณ์โดยรวม และความพึงพอใจต่อเรื่องราวโดยรวม กลุ่มเป้าหมาย
ชาวไทยมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในส่วนของสัญญะทีมีคะแนน
ค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจน (ชาวไทยร้อยละ 79.67 และชาวต่างชาติร้อยละ 68)  ซึ่งตามผลที่ได้จาก
ตารางก่อนหน้า (ตารางที่ 6-1) ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานค่อนข้างมีความเป็นวัฒนธรรมเฉพาะอยู่สูง 
และเรื่องของสัญวิทยาเป็นสิ่งที่ต้องตีความอันต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้ชมเป็นตัวตั้ง ดังนั้น
ระดับการรับรู้และความเข้าใจที่ได้รับย่อมแตกต่างกัน 

จากการสรุปผลพบว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทยพึงพอใจต่อการน าเพลงสากลมาเล่า
เรื่องประวัติศาสตร์ไทย โดยให้คะแนนสูงถึงร้อยละ 81.17  และให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมที่มี
ต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
ร้อยละ 82.33 ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความพึงพอใจมากต่อมิวสิควิดีโอในลักษณะนี้ 

ส่วนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินั้น ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการน าเพลงสากลมา
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยคิดเป็นรอ้ยละ 74 แต่ในขณะเดียวกันกลับให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 
5 เพียงร้อยละ 68.67 ซึ่งต่ ากว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทย จึงอาจสรุปได้ว่าเรื่องราวที่ได้น าเสนอนี้
ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติบางคนรู้สกึว่าเปน็การท าให้ได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆที่เป็นเรื่องราวเชิง
ลึกมากยิ่งขึ้น แต่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติส่วนมากอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจ หรือเป็นสิ่งที่อยากจะ
ศึกษาเรียนรู้มากนัก จึงท าให้คะแนนในส่วนน้ีต่ ากว่ากลุ่มเป้าหมายชาวไทย 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ท าการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการ

รับชมมิวสิควิดีโอ (Questionnaire)  ศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอนกระบวนการผลิต 
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview), การสนทนาแบบกลุ่ม
(Focusgroup) และแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากล
รูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5 โดยสามารถท าการ
อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 

ในข้ันตอนก่อนกระบวนการผลิตน้ัน ผู้ศึกษาจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการในการรับชมมิวสคิวิดีโอของกลุม่เปา้หมายเสยีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสาร
ของแซมมวล เบคเกอร์ ที่ว่าบุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพือ่ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู ้
ซึ่งเมื่อเราทราบสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการแล้ว เราจะได้สามารถสร้างงานที่กลุ่มเป้าหมายสนใจได้  

ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายชาวไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ
ชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 19-22 ปี ผลสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการรับชมมิวสิควิดีโอที่มีความ
แปลกใหม่ที่นอกเหนือจากการเล่าเรื่องและเรื่องราวแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารด้าน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารที่กล่าวว่าความต้องการของผู้รับสารมีดังต่อไปนี้ (อรุณี แดงพันธ์ 2548) 

- ต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตน  
- ต้องการสิ่งที่สอดคล้องกับความเช่ือ ทัศนคติ และค่านิยมของตน 
- ต้องการประสบการณ์ใหม่  
- ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับสาร 
โดยประเภทเพลงที่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบมากที่สุดมาเป็นอันดับแรกคือเพลงสากล

(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมต่างชาติของกลุ่มวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ซึ่งผล
ส ารวจนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนช่วงวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ ส่วนหนึ่งได้ท าการรับวัฒนธรรมมา
จากต่างติโดยผ่านสื่อต่างๆ (ฐนัส มานุวงศ์ 2544) 

ผู้ศึกษาจึงทดลองสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงสากลที่มีภาพและการเล่าเรื่องราง
ประวัติศาสตร์ไทย อันเป็นที่มาของจุลนิพนธ์ในหัวข้อความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิอิโอเพลง
สากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิน่อายวัฒนธรรมไทยสมัยรชักาลที่ 5 นี้ ด้วยความแปลก
ใหม่นี้จึงต้องมีการออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาว่าหากมีการผลิตมิวสิควิดีโอในรูปแบบดังกล่าวออกมา
กลุ่มเป้าหมายจะเปิดรับงานในลักษณะนี้หรือไม่ ซึ่งผลออกมาว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความสนใจ
และต้องการรับชมหากมีการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงสากลที่น ามาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย โดยเป็นไป
ตามทฤษฎีการเปิดรับสาร/สื่อว่าวัตถุประสงค์ของการเลือกรับสารประการหนึ่งคือการรับรู้เพื่อสนอง
ต่อความต้องการและความอยากรู้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2533, อ้างถึงใน อรุณี แดงพันธ์ 2548 
2548: 22) 

เพลงที่ผู้ศึกษาเลือกมาถ่ายทอดเรื่องราวคือเพลง Nothing In my way ของวง Keane 
โดยเล่าผ่านมุมมองของผู้ร้องที่ถามเชิงตัดพ้อคู่รักในอดีตของตนเองว่าในเมื่อความรู้สึกของเธอไม่ได้
เหมือนเดิมแล้ว จะทนท าเป็นเหมอืนมีความสขุต่อไปท าไม และผู้ร้องก าลังเสียดสคีนรักเก่าที่เลิกรากัน
ไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เธอหวังว่าจะมีหลังจากที่เลิกกับเขา โดยเลือกน าเพลงนี้มาผสมผสาน
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กับภาพความเป็นไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะเนื่องจากในยุคสมัยนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของไทย ถึงแม้ว่าการติดต่อกับชาติตะวันตกจะมีมานานแล้ว แต่นับได้ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 
เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เราเปิดรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามากมาย และ
ยกเลิกวัฒนธรรมความเป็นอยู่หลายๆอย่างที่ เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน แน่นอนว่าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีก็น ามาสู่ความเจริญ และความเป็นสากลของไทยที่มีมากข้ึน แต่สิ่งที่แน่นอนอีก
อย่างหนึ่งนั่นคือทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมี 2 ด้านเสมอ การเปลี่ยนแปลงเองก็เช่นกัน เมื่อมีแง่มุมที่ดี 
ก็มีแง่มุมที่เป็นด้านลบ เพราะจากการศึกษาเองก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงสมัยนั้นก็
มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย  

ประเด็นที่น ามาเสนอในมิวสิควิโอเพลงนี้คือ “ความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง” โดย
จับเรื่องราวของการเลิกทาสมาเป็นหัวใจส าคัญในการเล่าเรื่อง โดยมองว่าในขณะที่ไทยเราท าการเลิก
ทาส แต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดในขณะเดียวกันนั้นคือเราก าลังตกเป็นทาสแห่งความคิดและวัฒนธรรมทาง
ตะวันตก เราพยายามเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างเพื่อให้ชาติตะวันตกยอมรับว่าเราไม่ใช่บ้าน
ป่าเมืองเถ่ือน ทั้งๆที่สิ่งที่เราท าให้เขายอมรับนั่นคือการเดินตามรอยชาติตะวันตก เราทั้งเลิกทาส เรา
เปลี่ยนระบบการปกครอง (ซึ่งจากการศึกษาผู้ทีใ่ห้ค าปรกึษาก็เปน็ชาวตะวันตก) เราสวมเสื้อผา้โดยรับ
อิทธิพลมาจากชาวตะวันตก การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรารอดพ้นจากการล่า
อาณานิคมของชาติตะวันตก ท าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับการไม่ตกเป็นเมอืงข้ึนของใคร ทั้งๆที่ความจรงิ
แล้วนั้นมีกี่สิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง วัฒนธรรมต่างๆที่ได้มาก็ล้วนแต่เป็นการได้รับอิทธิพลจากชาติ
อื่นๆทั้งสิ้น (ภารดี มหาขันธ์ 2527) 

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องการความแปลกใหม่และการเล่าเรื่องที่แตกต่าง ในมิวสิควิดี
โอนี้ ผู้ ศึกษาจึงได้ท าการสร้างสัญญะให้แก่ทุกตัวละครและทุกสัญลักษณ์ที่ปรากฏ โดยผ่าน
กระบวนการสร้างความหมายตามหลักของโรลองด์ บาร์ธส์ (ฉัตรชัย จันทร์ศรี 2544: 20) โดยการให้
ความหมายแก่สัญลักษณ์ต่างๆโดยยึดหลักที่ว่า 

1.  สัญญะต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นภาพ เสียง อักษร วัตถุ หรืออื่นๆ 
2.  สัญญะจะต้องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากตัวมันเอง 
3.  ผู้ใช้สัญญะต้องตระหนักว่าลักษณะที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวนั้นเป็นสัญญะ 
โดยผู้จัดท าได้ก าหนดสัญญะข้ึนภายในมิวสิควิดีโอดังนี้ 
1.  หญิงไทยกับหุ่นใส่เสื้อผ้า ซึ่งหากเป็นความหมายเชิงอรรถสตรีที่สวมใส่ชุดไทยสื่อถึง

หญิงไทยที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทยในรูปแบบที่ดูแปลกตา มีทั้ งการใส่ชุดของผู้ชายและ
ของผู้หญิงในคนเดียวกันเหมอืนหุ่นใส่เสื้อผ้าที่คนจะจับอะไรให้ใส่ก็ได้ แต่เมื่อให้ความหมายโดยนัยแก่
หญิงไทยภายในมิวสิควิดิโอนี้จะเปรียบได้ว่าเสื้อผ้าที่หญิงไทยสวมใส่เป็นเหมือนวัฒนธรรมต่างๆของ
ชาติตะวันตกที่คนไทยรับเข้ามามากมาย มาผสมหลอมรวมกับของเดิมและของใหม่ที่หลากหลาย ซึ่ง
ภาพที่ออกมานั้นให้ความรู้สึกแปลก ไม่คุ้นตา คือการหลอมรวมวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ลงตัวนัก ทั้ง
วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นวัตถุ  

2.  ทาสชายและหญิงตะวันตก ความหมายโดยทั่วไปคือชายหนุ่มที่ตกเป็นทาสหญิงสาว 
โดยผู้ศึกษาได้ให้ความหมายโดยนัยแก่ทาสชายและหญิงตะวันตกนี้ว่า วัฒนธรรมที่ไทยรับเข้ามาเป็น
เหมือนสิ่งที่ปลดปล่อยเราออกจากวัฒนธรรมเดิมที่ขึ้นช่ือว่าบ้านป่าเมืองเถ่ือน ท าให้เราเจริญพัฒนา
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มากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกันการกระท าเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการเดินตามวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่ง
เป็นสิ่งให้ชวนคิดว่าแท้จริงแล้วความเป็นทาสอยู่ที่เราปกครองโดยมีระบบทาส  (ภารดี มหาขันธ์ 
2527) หรือการมุ่งท าตามผู้อื่นจนบางครั้งก็หลงลืมความเป็นตัวของตัวเอง 

3.  ไม้เลื้อยกับโซ่ตรวน ซึ่งถ้าเป็นการให้ความหมายเชิงอรรถไม้เลื้อยคือไม้เถาที่ทอดตัว
หรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน แต่เมื่อให้ความหมายโดยนัยแก่ไม้เลื้อยแล้วจะหมายถึงเครื่องมือ
พันธนาการที่ดูสวยงาม สีสันสดใส ดึงดูด น่าหลงใหล แต่สุดท้ายแล้วหน้าที่ของมันก็ไม่ต่างจากโซ่ที่ใช้
ล่ามบุคคลที่เป็นทาส จะต่างก็แค่เพียงลักษณะภายนอกของมันท่าน้ัน 

4.  นักร้อง ความหมายโดยทั่วไปของตัวแสดงนี้คือผู้ที่ท าหน้านี้เป็น line sync แต่
ความหมายโดยนัยที่ผู้ศึกษาให้แก่ตัวแสดงตัวนี้คือ เป็นผู้ที่ก าลังตั้งค าถามให้แก่ทั้งตัวละครในมิวสิควิดี
โอ และผู้ชม โดยเลือกให้นักร้องร้องเพลงในช่วงประโยคที่เป็นประโยคค าถามหรือต้องการจะย้ า
ใจความที่ต้องการจะสื่อสารผ่านบทเพลง 

ซึ่งหลังจากการคิดพล็อตเรื่องและจัดท าสตอรี่บอร์ดแล้วนั้น ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบ
สตอรี่บอร์ดผ่านการสนทนาแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างก็ให้การสนับสนุนแนวคิดของผู้ศึกษาที่ว่าถึงแม้เรา
จะเลิกทาสตนเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ก าลงัตกเป็นทาสทางวัฒธรรมชาติตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสื่อสารที่กล่าวว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ
สาร อันได้แก่ความต้องการของผู้รับสาร และความแตกต่างของผู้รับสาร (อรุณี แดงพันธ์ 2548) 
เพราะสิ่งที่น าเสนอน้ันเป็นความต้องการที่สอดคล้องกับความเช่ือ และทัศนคตขิองกลุ่มเป้าหมาย  

ส าหรับการคัดเลือกตัวแสดงนั้นผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกตัวแสดงที่มีลักษณะภายนอก
ให้ใกล้เคียงกับบทบาทมากที่สุด โดยผู้รับบทเป็นหญิงต่างชาติก็ได้ใช้ตัวแสดงมีลักษณะคล้าย
ชาวต่างชาติ บุคลิกท่าทางภายนอกดูสดใส แต่มีแววตาเล่ห์เหลี่ยม ส่วนตัวละครหญิงไทยก็ได้คัดเลือก
นักแสดงหญิงที่มีใบหน้าคม ผิวเข้ม ลักษณะแบบคนไทยแท้ มีบุคลิกที่ดูน่ิง สงบ เรียบร้อย ในตาเศร้า 
เพื่อให้เหมาะสมกับตัวละครหญิงไทยที่มีสัญญะเปรียบเหมือนหุ่นใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรเลย ใครจะหญิง
เสื้อผ้าอะไรมาใส่ก็ได้ไม่มีสิทธิในการต่อรอง เช่นเดียวกันกับตัวละครทาสชายที่มีลักษณะเป็นชายไทย
แท้ ที่ดูไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ซื่อ แสดงออกว่าเจ็บเมื่อเจ็บ แสดงออกว่าดีใจเมื่อรู้สึกดีใจ และตัวแสดงเป็น
นักร้องที่มีลักษณะท่าทางที่ดูทะมัดทะแมง เท่ห์ เพราะเนื่องจากเพลง Nothing in my way เป็น
เพลง rock จึงต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวเพื่อให้เข้ากับบทเพลงและเนื้อร้อง แต่จะไม่ดูแข็งและ
ก้าวเกินไปเนื่องจากเป็นเพลงช้า 

และเมื่อน าไปทดสอบหลังการผลิตโดยให้กลุ่มเป้าหมายชมมิวสิควิดีโอและท า
แบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจ ผลสรุปที่ออกมาคือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และ
เห็นด้วยหากมีการผลิตมิวสิควิดีโอในอนาคต เนื่องจากผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการในการรับชมมิวสิควิดีโอของกลุ่มเป้าหมาย และผลิตมิวสิควิดีโอให้ตรงตามความต้องการ โดย
เลือกเพลงและเรื่องราวที่มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของกลุ่มเป้าหมาย  ตามที่ วินเซนต์ โนแลนด์ 
(2534, อ้างถึงใน ดนัย หวังชัยบุญ 2537) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสารคือการสร้าง
อารมณ์และความรู้สึกพึงพอใจ และสมยศ นาวีการ (2527, อ้างถึงใน ดนัย หวังชัยบุญ 2537) ที่ได้
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารข้ึนอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มาแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคล
ต้องการ ถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามต้องการ ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน โดยเลือกสื่อสาร
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กับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ www.youtube.com  เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารที่
สามารถเช่ือมต่อถึงกันได้อย่างรวดเรว็และมวิสิควิดีโอเปน็สื่อทีม่ีความยาวไม่มาก สามารถรับชมที่ไหน
หรือเมื่อไหร่ก็ได ้ท าความเข้าใจได้ในระยะเวลาเพียง 3-5 นาที และสามารถดูซ้ าได้เมื่อต้องการไม่ว่า
จะชมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านใดตามหลักทฤษฎีการสื่อสารก็ตาม ทั้งยังสอดคล้องกับผล
ส ารวจพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอก่อนการผลิตว่า ในยุคนี้กลุ่มเป้าหมายรับชมมิวสิควิดีโอผ่านทีวี
น้อยมาก โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะรับชมผ่านสื่อบนอินเตอร์เน็ททั้งสิ้น  

จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยท าให้พบว่า ผู้ศึกษาสามารถสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอที่มี
ความแปลกใหม่ตามความต้องการได้ โดยต้องอาศัยการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้ในการสร้างสรรค์มิวสิควิดี
โอเพลงสากลแต่มีเนื้อเรื่องและภาพแบบไทยโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้งานที่ออกมานั้น
สอดคล้องกับการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่นอาย
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอช้ินนี้ อัน
ท าให้ผลการทดลองผลิตมิวสิควิดีโอที่มีความแปลกใหม่ด้านการผสมผสานระหว่างเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ไทยกับเพลงสากลนี้ประสบผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

1.1 ในการท างานที่ค่อนข้างมีความแปลกใหม่ มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าผู้ชมอาจจะไม่
ยอมรับในงานของเรา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาให้ได้มากที่สุดว่าแนวโน้มและความเป็นไปได้
ว่าผลตอบรับจะเป็นไปในทิศทางใด และงานที่เราท านั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ หากไม่ตรงตามความต้องการจะมีวิธีการใดมาดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจงานของเรา 

1.2 ควรมีการก าหนดตารางเวลาท างานในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นข้ันตอน การเตรียมงานข้ันก่อนการถ่ายท ายิ่งระเอียด
รอบคอบมากเท่าไหร ่ยิ่งสงผลดีต่องานของเราเท่านั้น และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเราต้องค านึงถึงปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้าและเตรียมแผนไว้รองรับ เมื่อถึงเวลาหากเกิดปัญหาข้ึนเราจะได้พร้อมที่จะ
รับมือและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน 

1.3 การเลือกผู้แสดงให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบทบาทในมิวสิควิดีโอเป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก เพราะผู้แสดงจะเป็นอีกตัวกลางส าคัญที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง
และเรื่องราวที่ผู้จัดท าต้องการจะสื่อ 

1.4 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีความละเอียดอ่อนและข้อมูลเป็นจ านวนมาก จึงควรมี
การศึกษาในประเด็นที่ต้องการจะเล่าอย่างละเอียด 
 
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาและผลิตมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสานกลิ่น
อายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่  5 พบว่าการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั้นสามารถท าได้กับ
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กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหากวัตถุประสงค์หลกัเปน็การเลา่เพื่อความบันเทิง
นั้น ก็สามารถท าได้ในลักษณะที่ผู้ศึกษาได้ท าการผลิต แต่หากวัตถุประสงค์หลักเป็นเพื่อการให้
ข่าวสารและความเข้าใจ ควรมีการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ลึก
กว่า และเลือกวิธีการเล่าเรื่อง ให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะน าเสนอ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักของผู้ศึกษาอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ชม ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้วิธีการเล่าเรื่อง
แบบ Conceptual เพราะการเล่าเรื่องวิธีนี้ไม่จ าเป็นต้องเล่าเรื่องอย่างเป็นเรื่องราว และเป็นวิธีการที่
เล่นกับจินตนาการของผู้ชม แต่หากต้องการเล่าเรื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆจึงควรพิจารณาถึงจ านวน
ข้อมูลที่จะมอบให้แก่ผู้ชม และประเด็นที่จะน าเสนอด้วย ซึ่งการเล่าเรื่องที่มีความสอดคล้องกับบท
เพลงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน เพราะหากผู้ชมไม่เข้าใจเนื้อหาในมิวสิควิดีโอ เพลงก็จะเป็นตัว
ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น ในทางกลับกัน หากผู้ชมไม่เข้าใจเนื้อเพลง เรื่องราวในมิวสิควิดีโอก็จะช่วยขยาย
ความให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 
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แบบบันทึกถอดเทปผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 
 

1.  คุณณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ ผู้ก ำกับมิวสิควิดีโอ-โฆษณำ โปรดิวเซอร์ บริษัท Stripper 
film (สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556) ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
 
ค าแนะน าหลังจากฟังเพลงและดู Storyboard 

“หัวใจส ำคัญคือกำรท ำหนังให้เข้ำกับเพลง คุณอำจจะเล่ำคนละเรื่องกับที่เพลงเล่ำก็ได้ 
แต่มันต้องมีควำมรู้สึกของเพลงออกมำ คือคุณเข้ำใจปะว่ำ คุณจะมิกกี้เม้ำท์ โดเรม่อนก็ได้ แต่ว่ำมัน
ต้องพูดจำบำงอย่ำงเกี่ยวกับที่เพลงมันให้ควำมรู้สึก ทีนี้ผมฟังดูแล้วมันเป็นเพลงลักษณะเป็นเพลงให้
ก ำลังใจอ่ะ เหมือนกับว่ำผู้หญิงอกหักคนนึง เหมือนกับควำมรักมันดีไม่พอ แล้วก็มำปรึกษำผู้ชำย
คนนึง คือควำมจริงมันเป็นประมำณอย่ำงนั้นอ่ะ คือเรำรู้สึกไหมว่ำควำมมันคือคนที่เจ็บมำแล้วก็มำคุย
กับนักร้องวงคีน แล้วก็พูดประมำณว่ำแบบควำมสุขควำมเศร้ำ เหมือนกับที่คุณเข้ำใจที่ว่ำจริงๆมันเจ็บ
อยู่แต่เธอก็ไม่รู้จักที่จะพูดมนัออกมำหรือว่ำเวลำที่เธออยำกจะฆ่ำตัวตำย มันเป็นค ำเปรียบเปรยทั้งนั้น
แหละ you want to kill yourself เพรำะว่ำ you hurt inside แต่ไม่รู้จักที่จะพูดออกมำ from a 
lonely soul ส ำหรับคนที่อ้ำงว้ำง สถำนกำรที่เธอเป็นอยู่มันสวยงำม แสดงว่ำผู้พูดเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่ง
กว่ำคนที่เล่ำให้ฟังอีก เพลงมันพูดอย่ำงนั้น ในควำมคิดเห็นของมันคือเรื่องของเธอก็ยังแบบดีกว่ำสิ่งที่
ฉันเจอเยอะแยะมันก็เลยช่ือเพลง Nothing in my way คือมันไม่มีอะไรเกี่ยวของกับตัวมันเลย มันดี
ตรงที่ค ำว่ำ Nothing in my way คือเรำเคยเป็นอย่ำงนึงแล้วดันไปรับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรำเลยเข้ำมำ 
ท ำ Stop motion ดีกว่ำ มีเสนห์ดีกว่ำ ถ่ำยหยุดๆ ท ำให้ได้ รับรองกรี๊ด เท่ห์ดี สัญลักษณ์อ่ะ Come a 
cross แต่เรื่องไม้เลื้อยท ำไมถึงต้องเป็นไม้เลื้อย มันก็เท่ห์ดีนะ" 
 
แนวคิดในการท างาน 

“จริงๆเหมือนที่ผมสอนในห้องแหละ นั่นคือตัวตนของผมมำกๆ ผมฟังเพลง ผมก็เห็น
ภำพ ผมเห็นภำพอะไรผมก็เอำมำประยุกต์ใช้กับเพลง มิวสิควิดีโอมันคิดได้หลำยแบบ มันคิดได้แบบ 
หลักๆเลยคือใช้เนื้อเพลงเป็น Script แต่เพลงบำงประเภทใช้เพลงเป็น Script ไม่ได้ อย่ำงเพลงแบบนี้
ใช้เพลงเป็น Script ไม่ได้ เพรำะด้วยยุคสมัยอะไรก็แล้วแต่ เพรำะฉะนั้นเพลงแบบ Keane มันก็เป็น
เรื่องกำรล้อควำมรู้สึก ผมว่ำคุณมำถูกทำงนะ เพียงแต่ว่ำสัญลักษณ์ที่คุณเลือกใช้เปรียบเทียบเนี่ย ถ้ำ
เป็นผม ผมว่ำกล้ำดี เข้ำใจคิดดี ผมชมนะ เข้ำใจคิดดี กล้ำคิดดี แต่ผมจะติอย่ำงนึงว่ำ Mood&Tone 
มันไม่ตรงกับ Tone&Manner เท่ำนั้นเอง เรำแค่รู้สึกว่ำคนฟัง Keane อำจจะไม่ได้แคร์เรื่องแบบนี้ 
แต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ำเข้ำใจคิดดี” 

“วิธีกำรท ำงำนของเรำ เรำก็จะ หนึ่งเลยคือเพลงพำไป แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ท ำงำนแบบ
เพลงพำซักเท่ำไหร่ ไม่ค่อยได้ใช้เนื้อเพลงเป็น Script เพียงแต่ว่ำเรำจะใช้เป็นเดียร์ต้นก ำเนิด ผมเป็นที่
ท ำมิวสิควิดีโอที่ค่อนข้ำงใช้ควำมรู้สึกท ำ แล้วก็ควำมรู้สึกแรกๆเนี่ย มักจะมีผลมำกๆกับงำนของผล  
เสร็จแล้วผมค่อยใช้เหตุผล ซึ่งเหตุผลก็จะเป็นเหมือนผู้เล่นละ ก็คือท ำตัวเป็น Creative พอเรำมี
ควำมรู้สึกที่เป็นควำมรู้สึกแบบสัญชำติญำณ ควำมเพียวของงำน สิ่งที่เรำรู้สึกกับงำน พอเรำมำใช้
เหตุผลก็คือท ำให้มันเกิดควำมน่ำสนใจ ว่ำเรำมีไอเดียร์แบบนี้ ควำมรู้สึกแบบนี้ เรำจัดกำรไอเดียร์ยังไง
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ให้มันน่ำสนใจ เพรำะตอนนี้มันไม่แค่กับตัวผมเองละ แต่มันเป็นตัวผมกับเพลงของค่ำยอื่นๆ มันคือ
งำนเพลง งำนมิวสิควิดีโอต่อผู้ก ำกับคนอื่นๆ หรือว่ำงำนของผมต่อคนูของผม ผมต้องใช้ปัญญำช่วยให้
เกิดควำมน่ำสนใจ แต่ปัญญำที่ช่วยให้เกิดควำมน่ำสนใจนั้นคือกำรเอำมำจัดกำรกับควำมรู้สึกแรกที่ท ำ
ให้เกิดไอเดียร์ เนี่ยผมก็จะท ำงำนแบบนี้ แล้วผมก็จะสอบถำมคนรอบข้ำงว่ำอันนั้นเวิร์คไหม อันน้ีเวิร์ค
ไหม แล้วผมก็จะกลับมำdebateละว่ำอันไหนจะเก็บ อะไรที่เรำควรจะเปลี่ยน” 

 
แนวทางการผลิตMVในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

“เท่ำที่อยู่ในวงกำรมิวสิควิดีโอมำสิบกว่ำปี ก็รู้สึกว่ำ ผมว่ำทิศทำงกำรผลิตมิวสิควิดีโอมัน
แย่ลงทุกๆวัน ผมว่ำคนที่ยังเหลืออยู่ ยังท ำมิวสิควิดีโอกันอยู่ ผมว่ำคนที่ยังรักกำรท ำมิวสิควิดีโอมันก็
คงยังมีอยู่ ผมก็เป็นคนนึงที่รักงำนมิวสิควิดีโอนะ แต่ด้วยเรื่องวิธีกำรท ำงำน ถ้ำพูดในฐำนะผู้ก ำกับ
คนนึงผมว่ำหลำยๆอย่ำงมันท ำใหว้งกำรมิวสิควิดีโอมันเสือ่มลงทุกวัน เพรำะว่ำควำมต้องกำรกับต้นทนุ
กำรผลิตมันไม่สอดคล้องกัน สุดท้ำยผมรู้สึกว่ำ ศิลปินที่แต่งเพลงเอง ค่ำยเพลง ก็เหมือนเซเว่น เหมือน
ตลำดที่ต้องกำรให้ต้นทุนมันน้อย อย่ำงในยุคสมัยก่อนศิลปินท ำเพลงข้ึนมำ แล้วคุณต้องเป็นเหมือนกบั
ว่ำหมอดูนั่งทำงใน ที่เห็นภำพ ที่รู้สึก ศิลปินบำงคนก็จะมีภำพในหัว แล้วก็มำปรึกษำเรำ เรำก็ท ำ
หน้ำที่เหมือนเป็นซินแสที่คอยสร้ำงภำพ แต่ไม่ได้สร้ำงภำพแบบชวนเช่ือนะ ผมหมำยควำมว่ำเหมือน
สมัยผมเด็กๆ ผมได้ยินเสียงเพลง ผมก็มีภำพอยู่ในหัว ทีนี้พอมันมีค ำว่ำมิวสิควิดีโอออกมำเนี่ยมันยิ่ง
ชัดเจนว่ำนักร้องรู้สึกยังไง เรื่องที่เขำเล่ำมันเป็นยังไง เป็นภำพ เป็นตัวเป็นตน ค่ำยเพลงก็รุมกันที่จะ
แบบว่ำสร้ำงภำพเหล้ำน้ันในใจของคนให้ดีที่สุด ผมโชคดีที่ผมเริ่มท ำงำนมิวสิควิดีโอในยุคที่ควำมคิด
แบบนั้นก ำลังจะหมดไป แต่ยังคงมีอยู่ พอเวลำผ่ำนไปค่ำยเพลงก็เริ่มมองถึงเรื่องค่ำตอบแทนมำก ซึ่ง
มันก็ควรจะมองแหละ ซึ่งก็จะโทษค่ำยเพลงอย่ำงเดียวไม่ได้ ต้องโทษพวกเรำเองด้วยอย่ำงพวกเรื่อง 
MP3 ,Dowload file ซึ่งมองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมำกแต่มันกระทบเต็มๆ ทีนี้ค่ำยเพลงก็ฉลำดคือไม่
สนเรื่องกำรขำยซีดี ก็ไปเน้นขำยโชว์ ขำยคอนเสิร์ต โชว์ตำมร้ำนเหล้ำ ทีนี้พอถำมว่ำหน้ำที่ของคน
สร้ำงภำพล่ะ ตัวมิวสิควิดีโอมันอยู่ที่ ไหน? คนก็ เลยมองตรงนี้ ว่ำมันเป็นเรื่องของกำรลงทุน 
เพรำะฉะนั้นสุดท้ำยงำน Production ก็เป็นงำนที่จ ำเป็นต้องใช้เงิน คือนอกจำกจิตใจที่เข้มแข็งและ
ควำมคิดที่แข็งแรงมำกๆเนี่ย คุณต้องใช้สตำงค์ในกำรจ้ำงคนอื่น ผู้ก ำกับนี่คุณจะท ำฟรีก็ได้ แต่ทีมงำน
คุณก็ต้องไปจ้ำงทีมงำน ผมออกกองที30-50คน แล้วจะท ำยังไง? ทีนี้ลักษณะของกำรท ำงำนอย่ำงเต็ม
รูปแบบ ผมก็ยังท ำเหมือนเดิม แต่ว่ำมีเดียร์มันก็เปลี่ยนไป อย่ำงเมื่อก่อนเรำท ำงำนเป็นฟิล์ม ข้ันตอน
เยอะมำก budget ก็8แสน-1ล้ำนบำทต่อมิวสิควิดีโอหนึ่งเพลง ทุกๆวันน้ีคือถ้ำจะพูดถึงเรื่อง Process 
เนี่ย มันเล็กลงเรือ่ยๆ ซึ่งถำมว่ำดีไหมจริงๆแล้วมันดีนะ มันเป็นกำรประหยัด แต่กำรประหยัดนี้มันเปน็
กำรประหยัดที่ไม่สอดคล้องกับไอเดียร์ มันเป็นกำรประหยัดที่ไปสอดคล้องกับเรื่องกำรตลำด แล้ว
ศิลปินที่เคยมีควำมฝันวันน้ันก็กลำยมำเป็นเจ้ำของค่ำยเพลงเอง พอเป็นเจ้ำของค่ำยเพลงเอง คุณลอง
คิดดูสิว่ำควำมฝันที่เคยจะสร้ำงเสียงเพลงที่ท ำให้โลกนี้มันดีข้ึนอ่ะ มันไม่ใช่แล้ว มันกลำยเป็นว่ำฝันที่
จ ำยังไงให้วัยรุ่นเช่ือแล้วเอำเงนิเข้ำกระเป๋ำให้ได้มำกที่สุด เพรำะฉะนั้นคนที่เคยมีควำมฝัน ให้อิสระแก่
ผู้ฟัง สร้ำงภำพที่มันอยู่เหนือแนวจินตนำกำร สร้ำงสรรค์แต่สิ่งใหม่ๆ Art for Art sake มันก็กลำยเป็น
พ่อค้ำกันไปหมดแล้ว เพรำะฉะนั้นแล้วอะไรที่จะท ำให้เรำรู้สึกว่ำ เหมือนกับเรำรักคนที่เรำไม่น่ำจะรัก 
เรำรู้สึกว่ำมิวสิควิดีโอมันเป็นแบบนั้น เรำไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่ที่มันจะท ำตัวให้เรำรักมันได้อีก นี่คือตัวผมนะ 
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ผมท ำมิวสิควิดีโอกับเพื่อนๆครั้งล่ำสุดเมื่อ 2-3เดือนก่อน ผมรู้สึกเหมือนกับว่ำยังมีหวังกับมันจะ 
จนกระทั่งเรำรู้สึกว่ำมันไม่ใช่แล้ว แต่ก็เพิ่งหยุดมำได้ 2-3เดือน แล้วก็เช็คควำมรู้สึกตัวเองว่ำคิดถึงกอง
ถ่ำยมิวสิควิดีโอ สมมุติเรำน่ังมองหน้ำศิลปนิ มองหน้ำเจ้ำของค่ำยเพลง มองหน้ำ  Promoter มองเข้ำ
ไปข้ำงในของเค้ำ แล้วเรำมีควำมรู้สึกว่ำ นี่ไม่ใช่คนที่เรำจะถวำยจิตวิญญำณท ำงำนดีๆออกมำอย่ำงที่
เรำเคยเป็น เพรำะฉะนั้นถ้ำเรำเป็นคนที่หลงใหลมันอย่ำงหัวปักหัวป ำ มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งก็เป็น
กลุ่มที่ดี เป็นกลุ่มผู้ที่อยำกได้โอกำส ก็จะเป็นน้องๆรุ่นใหม่อย่ำงพวกคุณ รุ่นพี่พวกคุณที่จบออกมำ 
พวกนี้ก็จะมีไฟ ซึ่งผมว่ำมันก็เป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ว่ำสิ่งที่พวกคุณ นิสิตจบใหม่หรือพวกท ำมิวสิควิดีโอ
อิสระมีควำมฝันว่ำจะไปได้สูงสุด มันน่ำสงสำรว่ำมันไม่มีอยู่จริง พวกที่เค้ำจัดกำรตลำดเค้ำมีมำให้อยู่
แค่นี้ ต่อให้คุณพุ่งข้ึนไปยังไงมันก็ตก ผมมองว่ำเมื่อสิ่งเหล่ำนี้มันไม่ได้อยู่ภำยใต้art แต่มันอยู่ภำยใต้ 
Marketing อย่ำงเต็มร้อยเปอร์เซ็น มันถึงน่ำสงสำร ถึงรู้สึกว่ำอนำคตของมิวสิควิดีโอมันยำกที่จะดีได้
เท่ำต่ำงประเทศ แทบจะไม่มีเลย ไม่ใช่ไม่มีคนมีฝีมือนะ  ควำมจริงคนมีฝีมือเยอะมำก ผู้ก ำกับเก่งๆรุ่น
senior หนีไปท ำอย่ำงอื่นหมด บำงคนไปท ำละครด้วยซ้ ำ ไปท ำหนังไทย โฆษณำ คือผมมองว่ำต้นทำง
มันไม่เวิร์คด้วยนะ เรำได้ยินเพลงทุกวันนี้แล้วถึงแม้ว่ำเรำจะคิดถึงงำน Music video แค่ไหน แต่พอ
เรำได้ยินเพลง เรำรู้สึกว่ำตัวเรำเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่ได้ เรำอำจจะเชยก็ได้” 

 
กระบวนการ การผลิต Music video มันแตกต่างจากสื่ออ่ืนๆยังไง ยากง่าย ความละเอียด? 

“อันนี้มันก็แล้วแต่คนนะ บำงคนเค้ำท ำแบบ studio wedding เลยก็มี เอำเป็นว่ำเอำ
แบบที่เรำท ำ ที่เรำนับว่ำมันเป็น Music video แล้วกัน ผมว่ำกำรท ำมิวสิควิดีโอมันยำกมำกเลยนะ 
เพรำะคุณจะต้องต่อสู้กับไอเดียร์ของคุณที่เยอะมำก และมันเป็นงำนที่เกิดมำจำกแรงบันดำลใจ 
เพรำะฉะนั้นค ำว่ำแรงบันดำลใจ มันคืองำนที่คุณรักที่จะท ำมัน แสดงว่ำมันคือที่สุดแล้วที่คุณจะท ำ มัน
คือทุกอย่ำงที่ทุ่มลงไป มิวสิควิดีโอมันเป็นแบบนั้น budget น้อย สวนทำงกันมำก ดังนั้นสิ่งที่คุณ
พยำยำมจะทุ่มลงไปมันก็มีข้อจ ำกัด ถำมว่ำยำกไหมเมื่อเทียบกับอย่ำงำนโฆษณำที่ต้องกำรควำม
แม่นย ำไม่ผิดพลำดเลย มีกำรสัญญำกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่ำจะต้องเป็นแบบนี้ เพรำะเม็กเงินที่ลงไป
มันเยอะกว่ำ คุณท ำ Music video เพลงนึงควำมยำว3นำที เต็มที่ตอนนี้ก็ 2-4แสน แต่โฆษณำท ำกัน 
30วินำทีเค้ำท ำกันเป็นล้ำน อย่ำงต่ ำก็7-8แสน แต่แค่30วินำที แต่น่ี3นำที ลองคิดดู แล้วยังไม่นับพวก 
House โฆษณำที่คิดทีนึง3-4ล้ำนบำท เพรำะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ ควำมรับผิดชอบมันก็
ต่ำงกัน มันเลยท ำให้ผู้ก ำกับบำงคนไปท ำหนังโฆษณำไม่ได้เพรำะรู้สึกว่ำผูกมัดเกินไป ท ำมิวสิควิดีโอ
ดีกว่ำเพรำะว่ำมันอิสระดี ผมว่ำคนที่จะท ำมิวสิควิดีโอได้ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหำได้ดีมำก เพรำะว่ำคุณ
ไม่สำมำรถมีงบประมำณที่จะสำมำรถเตรียมงำนได้ดีเท่ำคนท ำโฆษณำ อันน้ีส ำหรับบ้ำนเรำจะ ถ้ำเป็น
ชำติอื่นอย่ำงอเมริกำ ประเทศที่เค้ำพัฒนำแล้ว งบประมำณเค้ำมำกกว่ำโฆษณำอีก” 

 
MV แบบ Conceptual แตกต่างจาก MV แบบอ่ืนยังไง? 

“ถ้ำจะพูดถึงงำนผม ผมว่ำ90เปอร์เซ็นของงำนผมเป็นงำน Conceptual แต่ว่ำ 
Symbolic อันนี้อีกอย่ำงนึง ถ้ำถำมว่ำมันต่ำงจำก MV ทั่วๆไปยังไง MVทั่วๆไปมันก็ฝนตก กระจก
แตก น้ ำไหล ไฟดับ ระเบิดภูเขำ เหลำกระท่อม ดูก็ไม่ต้องคิดมำกตำมเรื่อง คนมีชู้ก็ตบกัน เจอกันบน
รถเมล์ก็มำเต้นกันแบบแน่นอก ซึ่งมันก็มีข้อดีของมันนะ คือดูเพื่อผ่อนคลำยเหมือนดูละคร ตลกดี ใน
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หลำยๆอย่ำงหลำยๆมุม ผมว่ำ Conceptual มันท ำให้คนได้มีมุมมอง รู้จักมอง รู้จักเข้ำใจเพลงในอีก
มุมนึง” 
 
เทคนิคพิเศษท่ีท าให้ MV Conceptual น่าสนใจ 

“ผมว่ำมันไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรนะ Conceptual ควำมคิดต่ำงหำกที่พิเศษ คุณต้องมี
ควำมคิดที่พิเศษ มุมมองที่พิเศษ คุณต้องรู้จักมอง แล้วคุณก็ต้องเข้ำใจคนอื่นมำกๆ อำจจะไม่ต้องมำก
เท่ำคุณเข้ำใจตัวเองหรอก แต่ Conceptual มันก็ต้องเป็น Concept ของคุณ แต่คุณก็ต้องเข้ำใจเค้ำ
ว่ำ เค้ำสำมำรถเข้ำใจสิ่งที่คุณเข้ำใจได้หรือเปล่ำ  ผมว่ำมันพิเศษที่ไอเดียร์ เทคนิคพิเศษมันไม่ได้ช่วย
อะไรทำงกำยภำพ เทคนิคมันมีไว้แค่สำ support Idea” 

 
ปัญหาท่ีพบในการผลิต 

“อย่ำงที่บอกไปว่ำเรื่องของต้นทุน ซึ่งมันเป็นเรื่องทำงกำยภำพ แต่ถ้ำอีกแง่มุมนึงคือเรื่อง
ของควำมเข้ำใจ เหมือนเวลำที่คุณอยำกจะได้อะไรที่ดีมำกๆ หรือที่แย่ไปกว่ำน้ันคือไม่ได้อยำกได้อะไร
ที่ดีมำกๆ แต่แค่แบบประมำณนึงพอขำยได้ แล้วก็เอำน้องๆที่มีไฟมำท ำ ผมว่ำพ่อค้ำคืออุปสรรค” 

 
ทางแก้ไข 

“ผมว่ำไม่มี เหมือนเรำก ำลังอยู่บนเรือที่จม เหมือนข้ึนไปบนเรือสินค้ำแล้วก็เสิร์ฟอำหำร
ชนิดเดียว แล้วถ้ำเกิดคุณจะไปให้ถึงฝั่งกับเรำ คุณก็ต้องกินอำหำรชนิดเดียวไปจนจบ Music Video ก็
เหมือนกันเลย อำจจะดีกว่ำสื่อประเภทภำพยนต์อยู่นิดนึงตรงที่ ว่ำ ยังไม่ได้ เป็นระบบแบบ 
Monopoly มำก เพรำะว่ำแต่ละค่ำยมันยังไม่ลงรอยกัน แต่หนังไทยมันต้องร่วมมือกัน โรงฉำยมีอยู่
ไม่กี่โรง ไม่กี่เจ้ำของ แล้วดันรวมตัวกัน มันก็ Monopoly  คุณดูหนังไทยที่มีลูกขุนที่ครั้งสุดท้ำย
เมื่อไหร่  หรือหนังที่พระเอกไมใ่ช่พระเอกหนุ่มๆ เอ๊ำะๆ แต่เป็นพระเอกคนนึงที่อำยุ 50 ปี ท ำงำนเป็น
นักกำรที่ท ำงำนอยู่ในโรงพยำบำลแต่มหีนี้สนิก็เลยต้องขโมยยำในโรงพยำบำลไปขำย หรืออะไรอย่ำงนี้ 
เรำมีแต่พล็อตแบบ Coming of age  รักกันที่ชมรมดนตรี หนังผีเล่ำซ้ ำซำก เรื่องแบบเด็กอัจริยะ
คนนึงที่โตอยู่ที่ เ ชียงรำย คนดูแทบจะตำบอดหูหนวกอยู่แล้วคุณลองดูสิ ดูรอบตัวให้ดีว่ำมัน 
Monopoly แค่ไหน มันเป็นเรื่องที่หน้ำเศร้ำนะ มันยำก เพรำะประเทศเรำปล่อยให้พ่อค้ำเป็นใหญ่” 

 
 
2.  คุณซึง ดวงมณี ผู้ก ำกับภำพ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  (ทรูปลูก

ปัญญำ) (สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2556) 
 

การจัดแสงแบบlow key จัดยังไงให้น่าสนใจ 
“ต้องถำมว่ำคุณสนใจอะไรในแสงแบบlow key  คือควำมน่ำสนใจเนี่ย เรำจัดให้สวยมัน

ก็น่ำสนใจอยู่แล้ว แต่เรำต้องไปดูที่ว่ำจัดให้มันเข้ำกับเรื่อง ให้มันตอบกับmeaningที่เรำต้องกำรจะสื่อ 
ไปช่วยเสริมในแต่ละภำพ แต่ละshot หรือภำพรวมของเรื่อง  ซึ่งกำรจัดแสงมันไม่ได้หมำยควำมว่ำ
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กำรจัดแสงแบบhard light เป็นเงำคม หรือเงำsoft อันไหนจะดีกว่ำกัน มันก็ข้ึนอยู่กับสิ่งที่เรำ
ต้องกำรจะสื่อมำกกว่ำ” 
 
การจัดแสงแบบlow key มีเสน่ห์กว่าแสงแบบธรรมดาอย่างไร 

“ผมมองว่ำไม่นะ มันไม่มีอะไรดีไปกว่ำกัน มันข้ึนอยู่กับเรื่องที่เรำก ำลังน ำเสนอ ว่ำเรำ
น ำเสนออะไร แล้วสิ่งที่เรำเลือกมำมันเหมำะ มำส่งเสริมงำนตัวนั้นไหม จะบอกว่ำกำรจัดแบบ low 
key หรือกำรจัดแบบเคลียร์อันไหนดีกว่ำกัน ผมว่ำไม่หรอก มันวัดกันไม่ได้ มันวัดกันที่ว่ำท ำออก
มำแล้ว ภำพไหนสื่ออำรมณ์ร่วมได้ดีกว่ำกัน” 
 
การจัดไฟภายใต้จ านวนไฟท่ีจ ากัด 

“เรำต้องมำดูที่ควำมต้องกำรจริงๆของ shot ก่อน ว่ำเรำต้องกำรไฟมำกขนำดนั้นจริงๆ
หรือเปล่ำ” 
 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดไฟในงาน 

“คือสตูของเรำมันแคบ เพดำนเตี้ย คือกำรจะจัดออกมำให้ได้ตำม ref.มันก็ท ำได้แหละ 
แต่มันยำก อย่ำงบำงฉำกที่คุณต้องกำรพื้นที่ด้ำนบนกว้ำงๆมันก็อำจจะท ำไม่ได้ เพรำะมันก็จะเห็นวัตถุ
ด้ำนบนเพรำะมันเตี้ยมำก เวลำเอำไฟไปใส่มันก็ยื่นลงมำอีก แล้วเวลำถ่ำยไปมันก็จะมีโอกำสเห็น
detail ของห้อง ขอบห้อง เพรำะถ้ำเป็นสตูจริงๆมันจะไม่มีรอยต่อของผนัง มันจะโค้งๆ ต่อให้เรำเอำ
อะไรมำแปะมันก็ไม่เนียนหรอก มันต้องเป็นพื้นเดียวกัน หรืออำจจะเป็นผ้ำ ซึ่งควำมจริงใน ref. ผมว่ำ
ไม่ใช่พื้นหลังสีด ำหรอก น่ำจะเป็นสีขำวมำกกว่ำแต่พอเรำจัดไฟ เรำก็เลือกโฟกัสลงมำแค่ตรงวัตถุแล้ว
ตรงอื่นมันก็จะมืดไปเอง ถำมว่ำสตูเรำท ำได้ไหมก็คงได้แต่มันจะไม่เนียน คือท ำได้แต่ว่ำมันก็จะมำ
จ ำกัดระยะในกำรถ่ำยซึ่งอำจจะถ่ำยภำพกว้ำงมำกไม่ได้ ถ้ำกว้ำงมำกจะต้องใช้เทคนิคตัดภำพแล้วเอำ
ไปต่อเอำ เพรำะถ่ำยยังไงมันก็เจออยู่แล้ว ก็ต้องดูทิศทำงของแสงจำกref.ว่ำมันมำทิศทำงไหนแล้วเรำ
ก็เติมเข้ำไปตำมนั้น”  
 
การเช่าสตูดิโอภายนอก 

“รำคำมันค่อนข้ำงจะสูง ประมำณ1หมื่น 6โมงเช้ำ-6โมงเย็น ไม่จ ำกัดจ ำนวนคน แต่จะ
จ ำกัดเรื่องของพื้นที่ในกำรใช้สอย แต่ก็แล้วแต่ที่ด้วย ควำมกว้ำง ควำมสูงของสตูดิโอ อย่ำงสตูถ่ำย
ภำพน่ิงก็จะไม่มีที่แขวนไฟ ผมแนะน ำให้ลองไปถ่ำยในหอประชุมใหญ่ๆ สนำมกีฬำ ก็จะกว้ำงเลย แต่
มันก็ต้องควบคุมแสงภำยใน” 
 
ปัญหาโดยท่ัวไปของการจัดแสงแบบ Low Key 

“พวกเรำจะไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับBGเท่ำที่ควร เรำจะเน้นตรงตัวนักแสดงกันซะ
มำกกว่ำ ยิ่งเป็นหนังขำวด ำหรือ mono tone สีน้อยๆ เวลำเรำดึงสีออก มิติของภำพมันก็น้อยลง ท ำ
ให้ภำพดูแบน คุณต้องคุมสีตั้งแต่แรก แต่ถ้ำเป็นห้อง เป็นพวกทำงเดินก็จะยำกกว่ำน้ี เพรำะถ้ำจัดไม่ดี
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ก็จะมืดเลย หมำยถึงตัวคนมีน้ ำหนัก แต่พื้นหลังก็จะมืดไปเลย แต่งำนของคุณน่ำจะไม่มีปัญหำเพรำะ
ไม่ยำกมำก” 

“ถ้ำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยมำแล้วเรำก็จะรู้ว่ำเค้ำต้องกำรอะไร เรำก็เอำควำมต้องกำร
ของเค้ำมำประยุกต์ใช้ในงำนของเรำ ด้วยวิธีกำรท ำ research หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ดูว่ำเค้ำชอบดูสื่อ
แบบไหน เล่ำเรื่องยังไง ขำยงำนให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะยิ่งถ้ำเรำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยได้
ชัดเจนมำกเท่ำไหร่ งำนที่เรำจะท ำออกมำมันก็จะตอบโจทย์กลุ่มเป้ำหมำยได้มำกเท่ำนั้น คือถ้ำภำพ
ธรรมดำแต่เนื้อเรื่องเข้มข้นมันก็ขำยได้ หรือเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลย แต่ภำพสวยมำกมันก็ขำยได้
เหมือนกัน แล้วแต่ว่ำเรำเลือกที่จะท ำเสนอในรูปแบบไหน หรือจะเอำทั้งสองอย่ำงมำไว้ด้วยกันก็ยิ่งดี 
พอคุณวำงเฟรมได้แล้ว เฟรมนั้นมันก็อำจจะยังไม่สมบูรณ์ เรำก็มีหน้ำที่ใส่แสงเงำเข้ำไป คือถ้ำเรำใส่
แสงให้สว่ำงทั้งภำพ สว่ำงไปทุกส่วนภำพของเรำก็จะดูแบนไม่มีน้ ำหนัก” 
 
ปัญหาท่ีมักเจอตอนท า MV 

“ส่วนใหญ่เวลำเรำคิดมำมันดีมำกระดับนึง แต่พอเรำมำท ำจริงมันได้ไม่ถึงที่เรำคิดไว้
หรอก มันต้องมีกำรปรับแก้หน้ำงำนอยู่ตลอด ไม่ว่ำเรำจะเตรียมงำนมำดีแค่ไหน ยังไงมันก็ต้องมีอะไร
ที่ต้องแก้ไขเพื่อให้งำนมันด ำเนินไปตำมแนวทำงที่เรำคิดไว้ให้ได้มำกที่สุดอยู่ดี กำร Control งำน
ทั้งหมด มันไม่ใช่แค่ดูเฉพำะเรื่องงำน แต่มันรวมไปถึงทีมงำนด้วยว่ำเรำจะท ำยังไงให้สำมำรถดึง
ศักยภำพของทีมงำนออกมำใช้ให้ได้มำกที่สุด ไม่มีทำงเลยที่เรำจะเจอคนที่ดีกับเรำตลอดเวลำ เช่ือ
ฝีมือในกำรท ำงำนของเรำ เรำต้องแสดงอะไรบำงอย่ำงเพื่อดึงศักยภำพของเค้ำออกมำให้ได้” 
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ภาคผนวก ข 
บันทึกถอดเทปการสนทนากลุ่ม 
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แบบบันทึกถอดเทปการสนทนาแบบกลุ่มเพื่อทดสอบ Storyboard 
 
1.  นำงสำวหทัยภัทร   อินทรบุญสม อำยุ 20 ป ีมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ICT) 

“คือตอนแรกที่ฟังเพลงอย่ำงเดียว หนูนึกว่ำมันจะเป็นอำรมณ์แบบหนังที่เป็น MV ย้อน
ยุคจริงๆ แต่พอเห็นว่ำสตอรี่บอรด์มันออกมำเปน็เหมือนหอ้งมดืแบบนี้แลว้รู้สกึว่ำมันเข้ำกว่ำ เพรำะว่ำ
อย่ำงที่พี่บอกว่ำมันไม่เกี่ยวกับเวลำ คือในหัวหนูมันก็มีเวลำเข้ำมำเกี่ยวแล้วไงเพรำะนึกว่ำมันย้อนยุค
จริงๆ แต่แบบนี้ก็ชอบ ชอบกำรจัดไฟ หนูคิดว่ำถ้ำท ำออกมำแบบนี้มันต้องเน้นกำรจดัไป จะมีกำรหยุด 
stop กลำงอำกำศไหมคะ?  ถ้ำมีเทคนิคพวกstopmotion slow คงจะเท่ห์มำกเลย อยำกรู้เรื่องชุดที่
ใช้อ่ะค่ะ คือเป็นชุดในยุครัชกำลที่5จริงๆใช่ไหม ชอบนะ ตรงไม้เลื้อยมันดูแปลกๆ ตอนแรกมันเป็นโซ่
แล้วพอหลุดมำ แล้วก็เป็นภำพที่ผู้หญิงกับผู้ชำยโอบกันแล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นไม้เลื้อย ถ้ำนอกจำกไม้แล้ว
เปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่นได้ไหมคะ  เพรำะว่ำเป็นไม้แล้วมันจะเป็นยังไง  จะค่อยๆมำโอบหรอ แล้วจะมี
หนำมไหม ดอกไม้สวยงำมหรอ ยังไม่เห็นภำพก็เลยไม่รู้ว่ำจะเป็นยังไง (เอำรูปดอกไม้ให้ดู) แล้วโซ่นี่จะ
เป็นแบบร.5ไหมคะ หนูว่ำดอกไม้สวย สำมำรถใช้ stop motion ช่วยได้ไหม หนูว่ำมันเท่ห์นะคะ แล้ว
ก็CUต้องที่มันเคลื่อนไหว แล้วก็อยำกเห็นหนำมที่ทิ่มแทง มีเลือด คงจะเท่ห์มำกเลย แล้วโซฟำเป็น
ยังไงคะ ถ้ำเกิดเป็นโซฟำหลุยส์แล้วคนใส่โจงกระเบนไปนั่งมันก็ตัดกันดีนะคะ ฉำกหุ่นเท่ห์ดี แหม่มก็
โอเค เรื่องเวลำก็โอเคเพรำะเป็นห้องมืด ถ้ำเกิดเป็นเพศเดียวกันเลยได้ไหมคะ(อธิบำยเหตุผลแล้วรู้สึก
ชอบ)” 
 
2.  นำยสรรพทรรศน์   กัณฐตุริต  อำยุ 19 ปี มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ICT) 

“คือผมดูแล้วคิดว่ำมันมี Symbolic เยอะ คือหนึ่งเลยมีแก้วน้ ำ มีโซ่ แล้วก็ไม้เลื้อย คือ
มันเหมือนว่ำมันสำมำรถแยกเป็น 3 งำนได้เลยอย่ำงไม้เลื้อยเนี่ย ผมรู้สึกว่ำมันโอเค ผมเข้ำใจว่ำ
เหมือนกับว่ำพี่จะสื่อถึงนู่นถึงนี่เลยกลำยเป็นว่ำเหมือนมันมี Symbolic มำ3ตัว มันเลยดูงำนไม่เป็น
หนึ่งเดียว เหมือนพี่มีไอเดียเด็ดๆ 3 ก้อน น่ำจะหำวิธีเล่ำให้มันเป็นก้อนเดียวกันมันน่ำจะเจ๋งข้ึน คือผม
ไม่เข้ำใจว่ำตอนต้นพี่จะใช้ภำพสื่ออย่ำงเดียวหรือว่ำจะมี textข้ึนอธิบำยก่อน คือตอนที่พี่ยังไม่อธิบำย 
ผมก็นึกว่ำ เหมือนควำมดีควำมเลวที่เรำเห็นกันบ่อยๆ แก้วน้ ำที่มีหมึกหยดลงมำ โซ่ตรวน แล้วก็พวก
เสื้อผ้ำ แต่ใบไม้เนี่ยผมว่ำเจ๋งดี มันอำจจะไม่ใช่อะไรใหม่ แต่วิธีกำรเล่ำเรื่องของพี่ผมว่ำมันเจ๋ง ผมฟัง
พล็อตเรื่องแล้วผมว่ำมันโอเค แต่เรื่องของ Symbolic 3 ตัวนี่แหละที่ยังเหมือนว่ำมันไม่เป็นก้อน
เดียวกัน เพรำะผมคิดว่ำถ้ำดูแล้วไม่มีพี่เล่ำให้ฟังแล้วอำจจะงงๆ ผมดูในมุมคนที่ไม่รู้เรื่อง มันโอเคแต่
น่ำจะต้องเล่ำให้มันดูเป็นก้อนเดียวกัน  อย่ำงแก้วน้ ำนี่ถ้ำเกิดไม่มีได้เปล่ำครับ เพรำะเหมือนกับว่ำตรง
เสื้อผ้ำพี่ก็เล่ำเรื่องของกำรรับวัฒนธรรมมำแล้ว แก้วมันเหมือนเป็นภำพรวม แต่แค่เสื้อผ้ำมันก็น่ำจะ
สื่อได้เหมือนกัน สื่อจำกอะไรเล็กๆมันก็น่ำจะตอบโจทย์สิ่งที่พี่จะเล่ำได้แล้ว ผมรู้สึกเหมือนพี่มีไอเดียร์
ดีๆเยอะ แล้วเหมือนพี่ก็อยำกเอำมันมำใส่ให้หมด ถ้ำเป็นงำนผม ผมอำจจะตัดแก้วน้ ำออก ตัวแหม่มที่
กระซิบบอก ผมก ำลังคิดว่ำถ้ำเป็นแหม่มใส่เสื้อให้ได้ไหม  เพรำะอย่ำงกระซิบก็เห็นทั่วไปแล้ว หรือให้
แหม่มมำท ำอะไรซักอย่ำงก็ได้แต่แบบไม่ต้องกระซิบ เรื่องของ Mood&Tone ผมชอบครับ เจ๋งดี” 
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3.  นำงสำวธัญสิตำ   ทิพยจำรุพงษ์  อำยุ 21 ป ีมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ICT) 
“ชอบที่ตีควำม ตอนแรกตรงฉำกทำสแล้ว  ตอนแรกก็คิดว่ำถ้ำโดนแหม่มจับมัดจะได้

อำรมณ์กว่ำไหม แต่พอมำกลำยว่ำไม้เลื้อยดึงกลับที่เดิมก็ชอบ มันก็เข้ำกับเพลงดีนะ ที่ท ำเหมือนว่ำมี
ควำมสุขแต่มันก็ไม่ใช่  ดูแล้วก็รู้ว่ำมันเกิดในช่วงสมัยรัชกำลที่5 คือดูออกว่ำเป็นเรื่องของกำรเลิกทำส 
กำรรับวัฒนธรรมเรื่องชุดเข้ำมำในยุคนั้น เข้ำใจว่ำยุคนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลง  ดูแล้วไม่งง อำจจะเป็น
เพรำะเล่ำแล้วมันเคลียร์ ตอนแรกที่ดูบอร์ดผ่ำนก็ยังนึกภำพไม่ออกว่ำตอนตัดต่อที่แบบอะไรจะโผล่มำ
ตอนไหน คือส่วนที่เป็นตัวละครก็เข้ำใจว่ำเรื่องจะเป็นต่อไปยังไง แต่พวกแก้วน้ ำ ตำ เรำก็ไม่รู้ว่ำเป็น
ตำของใครที่มอง เรื่องสัญญะคิดว่ำไม่ยำก เคลียร์ ดูแล้วรู้ ตรวน ดอกไม้ ฝรั่ง ชุด” 
 
4.  นำยกวิน   พงษ์นิยธรรม  อำยุ 21 ป ีมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ICT) 

“รู้สึกว่ำเหมำะกับเพลง เพรำะตอนที่ฟังเพลงตอนแรกก็รู้สึกว่ำมันน่ำจะเป็นอะไรที่ไม่ยุ่ง
เหยิง ตัวละครในฉำกแค่คน2คน แล้วพอมำเห็นmood&toneแบบมืดๆมันก็เข้ำกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่ำเรื่อง
จะเป็นยังไง  แต่คิดว่ำภำพน่ำจะไม่ตัดเร็วๆอยู่แล้ว เนื้อเรื่องมันเข้ำ แต่กลัวว่ำอำจจะสับสนเรื่องตัว
ละครอำจจะมีอะไรให้เห็นนิดนึงว่ำคนละคน คนละฉำก ชอบConcept ชอบชุดที่เติมมำทีละอัน มันดู
แล้วเข้ำใจ รู้เรื่องว่ำเติมมำทีละอัน จำกที่ไม่มีอะไร มีแค่นี้แต่ก็เพิ่มมำเรื่อยๆ ส่วนผู้หญิงก็ต้องท ำให้ชัด
ว่ำเป็นตัวแทนของชำวต่ำงชำติ ดูรู้เรื่องนะ เรำดูแล้วเข้ำใจ แต่ระวังมันจะเนิบเกินไป ต้องค่อยๆบิ้วท์
อำรมณ์ข้ึนไปเรื่อยๆ ให้มีจุดที่คนสงสัยให้คนดูไปจนจบ ให้มีอะไรขัดแย้งหรือสะดุดนิดนึง ไม่ใช้คล้อย
ตำมไปหมด สัญญะไม่ยำก แต่อำจจะมีเรื่องของไม้เลื้อยที่อำจจะเข้ำใจยำกนิดนึง อยำกให้ดอกไม้งอก
มำจำกแหม่ม คนจะได้เข้ำใจว่ำถึงแม้ว่ำจะมำท ำให้ตรวนหลุด แต่ก็เป็นคนเอำมำมัด  แล้วก็ถ่ำยยังไง
ให้เก่ำแต่ใหม่ ด้ำนกำรตีควำมก็ไม่ได้ดูต่อต้ำนหรือประชดอะไร เหมือนสะท้อนมำกกว่ำ เรำแล้วไม่รู้สกึ
ว่ำสื่อถึงควำมข่ัวร้ำย แค่เป็นกำรเล่ำเรื่องถึงกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะมันไม่ใช่สถำนกำรณ์ มันเหมือน
เป็นภำพสัญญะที่สะท้อนควำมคิดมำกกว่ำ” 
 
5.  นำงสำวณัชฐำพร   กันนิกำกลำง  อำยุ 21 ป ีธุรกิจส่วนตัว 
6.  นำยฉัตรชัย  มีตุ้ม  อำยุ 22 ป ีมหำวิทยำลัยรังสิต (ศิลปศำสตร์) 

“เรำว่ำมันก็น่ำจะเข้ำใจอยู่นะส ำหรับคนที่เค้ำดูMVแนวนี้บ่อยๆอยู่แล้ว แต่ถ้ำเป็นเรำก็
ต้องคิดลึกอ่ะถึงจะเข้ำใจ แต่ถ้ำคนที่ไม่ค่อยได้ดูก็จะเข้ำใจยำก เพรำะว่ำเนื้อเพลงกับเรื่องมันก็ไม่ได้
ตรงกันมำก สัญลักษณ์ถ้ำไม่ได้อธิบำยให้ฟังก็จะเข้ำใจได้ยำก แต่ถ้ำมีเกริ่นน ำมำก็จะเข้ำใจ Mood 
and tone ของภำพก็เหมำะนะเพรำะจะเน้นแค่ตัวแสดง ถือว่ำโอเคน่ำจะใช้ได้ ก็เข้ำใจนะแบบพอคน
นี้เข้ำมำมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ ก็เหมือนคนไทยสมัยนี้อะไรก็เห่อตำมเมืองนอก ท ำMVแบบนี้ออกมำ
ก็ดี เผื่อคนดูจะคิดได้บ้ำง คนไทยก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วชุดไทยแบบนี้ ขนำดคนบำงประเทศยังใส่ชุด
พื้นเมืองในชีวิตประจ ำวันอยู่เลย ทำสน่ำจะท ำให้ดูเป็นทำสมำกกว่ำน้ี มีกำรเฆ่ียนตี ถูกล่ำม” 
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7.  นำงสำวสิรี   แซ่อุ่ย  อำยุ 22 ปี มหำวิทยำลัยรังสิต (ศิลปศำสตร์) 
8.  นำงสำวนฤมล   บุญมำกประเสริฐ  อำยุ 22 ป ีมหำวิทยำลัยรังสิต (ศิลปศำสตร์) 

“ถ้ำเป็นท ำนองเพลงอำจจะเข้ำได้กับMV แต่เนื้อเพลงอำจจะไม่เข้ำซักเท่ำไหร่ อำจจะดู
แหวกแนวไปนิดนึง ส่วนส ำหรับตัวละครที่เป็นทำสเรำยังมองว่ำมันไม่เหมือนทำส เหมือนนักโทษ
มำกกว่ำ น่ำจะหำอะไรที่ท ำให้ดูเปน็ทำสมำกกว่ำน้ี ส่วนที่มีแหม่มมำกระซิบอันน้ีโอเค รับรู้ได้ว่ำมันคือ
กำรมีคนมำเป่ำหู แต่ลูกตำกับล่ำมโซ่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่ำไหร่ ค่อนข้ำงยำกในกำรตีควำม จะดีกว่ำไหม
ถ้ำตัวละครที่เป็นคนไทยอยู่ในฉำกพร้อมกันแล้วมีแหม่มยืนอยู่ข้ำงหลัง ส่วนแก้วน้ ำที่หยดสีลงไปอันนี้
เข้ำใจว่ำคือกำรที่โดนแต่งสีแต่งเติมเข้ำไป ส่วนตัวที่ใส่เสื้อผ้ำอำจจะไม่จ ำเป็นต้องทั้งชำยและหญิงใน
ตัวเดียวกันมันอำจจะท ำให้เข้ำใจยำกขึ้น เรื่องของกำรปลดควำมเป็นทำสแล้วกลำยเป็นทำสฝรั่งแทน
อันน้ีเข้ำใจ อันน้ีคือน้ ำที่โดนหยดสีจนเป็นสีอะไรไปแล้ว เรื่องกำรเอำตัวละครระหว่ำงทำสชำยกับฝรั่ง
หญิงมำท ำเหมือนเป็นคนรักให้เข้ำกับเนื้อเพลงอันน้ีเข้ำใจ เห็นด้วยกับกำรใช้ดอกไม้มำแทนโซ่ อยำก
ให้แหม่มเข้ำมำพัวพันกับตัวทำส ลูบไล้ ไม่ได้ให้ดูอิโรติคนะ แต่ให้ดูเหมือนมันก ำลังจะครอบง ำ ฉำก
โดนดอกไม้พันกับตำสวย เป็นMVที่ต้องใช้จินตนำกำรสูงมำก เพรำะเนื้อเพลงอำจจะไม่เข้ำแต่ดนตรี
เข้ำอยู่ กำรจัดแสงเห็นด้วย  คิดว่ำน่ำจะคิดต่อแล้วปรับบำงจุดให้มันเข้ำใจมำกข้ึน แต่ไม่รู้สึกว่ำเป็น
กำรโจมตีนะ ไม่ได้เข้ำข้ันว่ำควำมรุนแรงหรือด่ำว่ำประเทศตัวเอง เหมือนเป็นกำรพูดกันตำมควำมจริง
มำกกว่ำเรื่องกำรรับวัฒนธรรมของเค้ำมำ” 
 
9.  ซำแมนต้ำ   มำสุข  อำยุ 22 ป ีมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ICT) 

“ถ้ำดูตำมเพลงเรำดูรู้นะที่เป็นทำสที่ถูกมัดด้วยไม้เลื้อย เพรำะตรงเนื้อเพลงที่พูดถึง
วิญญำณที่โดดเดี่ยวที่เหมือนว่ำจะมีควำมสุขแต่ก็เจ็บปวด แล้วเหมือนเนื้อเพลงมันพูดถึงกำรโกหก
อะไรแบบนี้ ถ้ำเกิดว่ำอธิบำยแล้วอ่ะรู้เรื่อง แต่ถ้ำเกิดไม่ได้อธิบำยก่อนอำจจะไม่เข้ำใจว่ำก ำลังพูดถึง
เรื่องในรัชกำลที่5 อำจจะเป็นเพรำะภำพstoryboard ยังให้รำยละเอียดไม่ชุด ถ้ำท ำเป็นMVออกมำ
อำจจะเข้ำใจ เพรำะว่ำมันจะเห็นสี เห็นรำยละเอียดชัดเจน เรำว่ำตรงทำสเข้ำใจ แก้วน้ ำก็เข้ำใจ พวก
ตำก็เข้ำใจว่ำเหมือนกดดันให้เรำต้องท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้  ถ้ำดูโดยรวมเรำดูรู้เรื่องนะ เรื่องของกำรจัด
แสงน่ำจะโอเคนะ เพรำะว่ำเนื้อเพลงมันก็จะเศร้ำๆหน่อยๆ ฉำกเหมำะกับเนื้อหำและอำรมณ์เพลง” 
 
10.  นำงสำวมนิสำ   ฮอคคินส์  อำยุ 19 ปี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (International Business) 

“ตรงใส่สีถ้ำคนเข้ำใจก็เข้ำใจเลย แต่ถ้ำไม่เข้ำใจก็ไม่เข้ำใจเลยนะ อย่ำงถ้ำฟังเนื้อเพลงไม่
ออกไรงี้อ่ะ แต่คือเรำอ่ะพอเข้ำใจ เหมือนกับกำรโกหกคือกำรใส่สี ถ้ำมองว่ำเข้ำใจไหมก็เข้ำใจ แต่ถ้ำ
คนที่ไม่รู้อะไรมำก่อนเลยดูก็ไมเ่ข้ำใจ แต่ส ำหรับเรำเรำรู้สกึโอเค เรำชอบไม้เลื้อย เรำเข้ำใจ แต่พอมำดู
เรื่องของเสื้อผ้ำพอมำฟังกับเพลงเรำไม่ค่อยเข้ำใจ งง คือถ้ำไม่นับเรื่องเสื้อผ้ำเรำเข้ำใจหมด” 
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ภาคผนวก ค 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมท่ีมีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ท่ีมีการ

ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมที่มตี่อมิวสิควิดโีอเพลงสากลรปูแบบ Conceptual 
ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค ำช้ีแจง: โปรดกรอกแบบสอบถำม โดยท ำเครื่องหมำย √  ลงใน  ที่ก ำหนดให้หลังกำรรับชม 
มิวสิควิดีโอ 
 
1.  เพศ 
 ชำย   หญิง  อื่นๆ 
 
2.  กำรศึกษำ 
 มัธยม  อนุปริญญำ  ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ   อื่นๆ(โปรดระบ)ุ…………….. 
 
3.  อำชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษำ    ค้ำขำย 
  ข้ำรำชกำร     พนักงำนบริษัทเอกชน 
  ธุรกิจส่วนตัว    อื่นๆ(โปรดระบุ) ................................................ 
 
4.  รำยได้ต่อเดือน 
 ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
 5,001 – 10,000 บำท 
 10,001 – 20,000 บำท 
 มำกกว่ำ 20,000บำท 
 
5.  ประเภทของมิวสิควิดีโอที่ช่ืนชอบ 
 เล่ำเรื่องรำวตำมเนื้อเพลง (Narrative) 
 ภำพกำรแสดงของศิลปิน (Performance) 
 เล่ำเรื่องอย่ำงไม่เป็นเรื่องรำวตำมเนื้อเพลง แต่มีใจควำมส ำคัญบำงอย่ำงสอดคล้องกับเพลง 
(Conceptual) 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อมิวสิควิดิโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual ท่ีผสมผสานกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 
ค ำช้ีแจง: ท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องตำมล ำดับ 
 
ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 
 

ข้อ รำยละเอียด 
ระดับควำมพงึพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

1 ควำมพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่ำวถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกำลที่5 

     

2 ควำมพึงพอใจต่อมิวสิควิดีโอที่กล่ำวถึงกำรตก
เป็นทำสทำงวัฒนธรรมตะวันตก 

     

3 ควำมพึงพอใจที่มีต่อตัวละครหญิงไทยที่เปรียบ
เหมอืนหุ่นใส่เสื้อผ้ำ แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำ
ครึ่งหนึง่เป็นชำย อีกครึ่งเป็นหญิงดูแปลกตำ 
ซึ่งหมำยถึงกำรรบัวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติ ที่
บำงอย่ำงก็ดูแปลก แต่เรำก็ยงัรบัเข้ำมำ 

     

4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อตัวละครทำสชำยที่สื่อถึง
ควำมเป็นทำส 

     

5 ควำมพึงพอใจที่มีต่อตัวละครหญิงตะวันตก ที่
ใช้เป็นตัวแทนของผู้คนและวัฒนธรรมตะวันตก 

     

6 ควำมพึงพอใจที่มีต่อตัวละครสีขำว ที่สือ่ถึง
ควำมว่ำงเปล่ำ ไม่มสีี ไม่มีอำรมณ์ ไม่มี
รำยละเอียดใดๆ ที่แสดงออกภำยนอก แต่มี
ควำมเจ็บปวดแฝงอยู่ภำยใน ซึ่งหมำยถึงคน
ไทยที่มีควำมคิดควำมรู้สึกตอ่กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงวัฒนธรรมแต่ไม่แสดงออกควำมคิด
ควำมรู้สึกเหล่ำน้ันออกมำ 

     

7 ควำมพึงพอใจที่มีต่อไมเ้ลื้อย ซึง่เปรียบเสมือน
เป็นเครื่องพันธนำกำรทีม่ำแทนโซ่ตรวน 
หมำยถึง แม้ว่ำเรำจะดเูหมอืนมีอสิระอย่ำงไร 
แต่ท้ำยที่สุดเรำก็ตกเป็นทำสทำงวัฒนธรรมของ
ชำวตะวันตก 

     

8 ควำมพึงพอใจที่มีต่อนักร้อง ทีท่ ำหน้ำทีเ่สมือน
ผู้ที่ตั้งค ำถำมแก่ตัวละครและผู้ชม 
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ความพึงพอใจด้านเครื่องแต่งกาย 
 

ข้อ รำยละเอียด 
ระดับควำมพงึพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

1 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแต่งกำยของตัวละคร
หญิงไทย (เสือ้รำชประแตน, เสื้อแขนหมูแฮม, 
โจงกระเบน, รองเท้ำ) 

     

2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแต่งกำยของตัวละคร
ทำสชำย (โจงกระเบน) 

     

3 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแต่งกำยของตัวละคร
หญิงต่ำงชำติ (ชุดหลุยส)์ 

     

4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแต่งกำยของตัวละครสี
ขำว (โจงกระเบนขำว) 

     

5 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรแต่งกำยของนักรอ้ง
(เสือ้หนงัสีด ำ, กำงเกงยีนส)์ 

     

 
ความพึงพอใจด้านเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆ 
 

ข้อ รำยละเอียด 
ระดับควำมพงึพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

1 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดองค์ประกอบภำพ      
2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดแสงและโทนสีในมิวสิควิดีโอ      
3 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรตัดต่อ      
4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอรูปแบบที่ได้น ำเสนอ

(Conceptual) 
     

5 ควำมพึงพอใจโดยรวมทีม่ีต่อสญัญะและสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
มิวสิควิดีโอ 

     

6 ควำมพึงพอใจโดยรวมทีม่ีต่อเรื่องรำวที่น ำเสนอ      
7 ควำมพึงพอใจด้ำนภำพและเสียงทีม่ีกำรผสมผสำนระหว่ำง

เพลงสำกลกบัภำพแบบไทย 
     

8 ควำมพึงพอใจที่มีต่อช่องทำงกำรน ำเสนอ (youtube)      
9 ควำมพึงพอใจโดยรวมทีม่ีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสำกล

รูปแบบConceptualที่ผสมผสำนกลิ่นอำยวัฒนธรรมไทย
สมัยรัชกำลที5่ 
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ตอนท่ี 3 ความเข้าใจ การยอมรับ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ค ำช้ีแจง: ท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำง และตอบค ำถำม 
 
1.  ควำมเข้ำใจโดยรวมในมิวสิควิดีโอเพลงสำกลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสำนกลิ่นอำยทำง
วัฒนธรรมไทยสมัยรัชกำลที่ 5 
 เข้ำใจควำมหมำยของเพลงและเรื่องรำวที่สื่อสำรออกมำทำงภำพ 
 เข้ำใจควำมหมำยของเพลง แต่ไม่เข้ำใจเรื่องรำวที่สื่อสำรออกมำทำงภำพ 
 ไม่เข้ำใจควำมหมำยของเพลง แต่เข้ำใจเรื่องรำวที่สื่อสำรออกมำทำงภำพ 
 ไม่เข้ำใจควำมหมำยและกำรสื่อสำรเรื่องรำวทั้งด้ำนภำพและเสียง 
 
2.  กำรยอมรับในมิวสิควิดีโอเพลงสำกลรูปแบบ Conceptual ที่ผสมผสำนกลิ่นอำยทำงวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัชกำลที่ 5 
 ยอมรับ 
 ไม่ยอมรับ 
  
3.  หำกมีกำรผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบนี้ในอนำคต 
 เห็นด้วย เพรำะ 
.............................................................................................................................................................. 
 ไม่เห็นด้วย เพรำะ 
............................................................................................................................................................... 
 
4.  สิ่งที่ช่ืนชอบในมิวสิควิดีโอ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
5.  สิ่งที่ควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
6.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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Questionnaire after watching a conceptual music video carrying the 
spirit of Thai culture in the reign of King Rama V of Thailand 

 
Part1: General Information 

 
 
1.  Gender 

ale   
 
2.  Nationality 
…………………………………….. 
 
3.  Education 

   
   

 
 (please specify)............. 

 
4.  Occupation  

       
  Business  

(please specify)............. 
 
5.  Favorite types of music video 

 
 

interpretation of the music video) 
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Part2: The contentment of the audience to a conceptual music video carrying 
the spirit of Thai culture in the reign of King Rama V of Thailand. 
Please mark in the box, respectively 
The contentment of content 
 

No. Detail 
Level of the contentment 

Most Like 
Mode
-rate 

Least 
Dis-
like 

1 The portraying of Thailand’s cultural 
changes in the period. 

     

2 The adoption of western culture by the 
Thai people in that period 

     

3 The female characters wearing Thai 
clothes, looking like a puppet, half of 
which shows manhood whereas the 
other half shows womanhood in order 
to represent the combination of the 
traditional and the exotic cultures. 

     

4 The male character representing Thai 
people being a slave of the adopted 
cultures. 

     

5 The female character representing 
western people and western culture. 

     

6 The character in white paint and dress 
depicting emptiness and emotionless 
expressions, yet showing inner pain 
through glimpses, representing the Thai 
people not showing direct opinion.    

     

7 The strings of roses representing the 
replacement of the Thai culture by the 
western culture. 

     

8 The singer acting as the moderator 
between the actor and the audience. 
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The contentment of costume 
 

No. Detail 
Level of the contentment 

Most Like 
Mode-
rate 

Least Dislike 

1 The costume of the Thai female 
characters (wearing hybrid clothes) 

     

2 The costume of the male slave      
3 The costume of the western       
4 The costume of the white characters       
5 The singer’s costume      

 
The contentment of technique and other elements 
 

No. Detail 
Level of the contentment 

Most Like 
Mode-
rate 

Least 
Dis-
like 

1 The composition (camera angles, shot 
size, position, etc.) 

     

2 Lighting, Mood & Tone      
3 Editing      
4 The type of the music video 

(conceptual) 
     

5 All the signifiers used in the music 
video. 

     

6 Overall contentment of a story      
7 The use of Thai images in the 

interpretation of an international song. 
     

8 Channel (youtube)      
9 Overall contentment of this music 

video 
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Part3: Understanding, acceptance, and feedback. 
 

 
1.  Understanding of a conceptual music video carrying the spirit of Thai culture in 
the reign of King Rama V of Thailand. 

 story  
 
 

 
 
2.  Do you accept this style of music video that Thai images in the interpretation of 
an international song? 

 
 

 
3.  There should be more productions of style of music video in the future. 

 
because……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  A favorite thing in this music video. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
5.  An Improvement to be made on this music video. 
............................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
6.  Feedback on this music video. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
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