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 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว” โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างาน
เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์
ประกอบเพลง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอและภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
ครอบครัว เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนและการผลิตชิ้นงานวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว โดยให้ความส าคัญกับเนื้อเรื่องของวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลง เพ่ือให้สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบัน  

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ก ากับที่สร้างสรรค์ผลงานมิวสิควิดีโอที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว 
ซึ่งเป็นเพลงของ ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ โดยมีการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของหญิงสาวกับครอบครัว ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ของเพลงและเรื่องราว
ที่น าเสนอ โดยเนื้อหาของเพลงสามารถตีความได้หลายแบบ เพราะเนื้อเพลงเกี่ยวกับการถูกทิ้ง ผู้ก ากับจึง
มีการตีความของเนื้อเพลง และน าเสนอโดยให้ผู้ชมคิดว่าเนื้อหาของเพลงนี้เกี่ยวกับภรรยาที่ถูกสามีทิ้ง แต่
ได้ไปเฉลยความจริงในตอนท้ายเรื่อง ท าให้เกิดความน่าสนใจได้มากขึ้นและค่อนข้างส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ผู้ศึกษาพบปัญหา
วัยรุ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้เป็นโครงเรื่องหรือเนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่จะ
สามารถท าให้บุคคลหรือวัยรุ่นเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวได้ ผู้ศึกษาจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็น
แนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว  
เพลง “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” และจากการประเมินผลหลังจากการผลิตชิ้นงานพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนมาก
มีความพึงพอใจในการน าเสนอชิ้นงานและแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้นหลังจากได้รับชม
วีดิทัศน์ชิ้นนี้ จึงถือว่า “วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
เพลง “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” ประสบความส าเร็จ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ที่มำและควำมส ำคัญของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์  

เพลงหรือดนตรี มีบทบาทต่อมนุษย์และมนุษย์ก็ให้ความส าคัญแก่เพลงมาตั้งแต่อดีต 
เพลงเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งในการบ่งบอกถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ และเป็นสื่อที่
สามารถเข้าถึงมนุษย์ได้ทุกชนชาติ เพลงคือภาษาสากล (Universal Language) เป็นภาษาที่มนุษย์ทุก
คนสามารถเข้าใจถึงความหมายและอารมณ์ท่ีบ่งบอกหรือแอบแฝงอยู่ในเพลงได้ ในขณะเดียวกันเพลง
ก็ยังมีพลังอ านาจบางอย่างในการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบของการ
สร้างกระแสวัฒนธรรม (วัลลภา อัญชลิสังกาศ, 2548) 

ดนตรีทุกชนิดสามารถน าไปใช้เป็นดนตรีบ าบัดความเครียดได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
และความชื่นชอบดนตรีในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละคน เช่น ดนตรีคลาสสิก ดนตรีร็อค ซึ่งดนตรีแต่ละ
แนวเพลงก็จะสื่ออารมณ์และความหมายที่แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการผ่อน
คลายมากท่ีสุดคือ ความชอบในดนตรี (ศศิธร พุมดวง, 2548: 187)  
 ดนตรีมีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้าน (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2554) 
  ด้านการศึกษา คือ น าดนตรีไปใช้ประกอบการสอน สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ เสริมสร้างความคิดจินตนาการ ท าให้หายเหนื่อยและผ่อนคลายความเครียด 
  ด้านการแพทย์ ใช้เสียงดนตรีกระตุ้นทารกในครรภ์มารดา ผลปรากฏว่าเด็กมีปฏิกิริยา
ตอบรับกับเสียงเพลง     ทั้งทางพฤติกรรมและร่างกายที่ดี เสียงเพลงที่นุ่มนวลจะท าให้เด็กมีอาการ
สงบเงียบ ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นและยังช่วยให้ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารดีขึ้น  การน า
เสียงดนตรีมาบ าบัดรักษาผู้ป่วยปัญญาอ่อน   โดยเฉพาะการใช้ดนตรีลดหรือบรรเทาความเจ็บปวด
หลังการผ่าตัดของผู้ป่วยใน 48 ชั่วโมงแรก ผลปรากฏว่าช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายภาวะทางอารมณ์ได้
เป็นอย่างด ี
 ด้านสังคม การใช้จังหวะดนตรีมาก าหนดควบคุมการท างาน เพ่ือให้เกิดความพร้อม
เพรียง การใช้ดนตรีปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เช่นเพลงปลุกใจ เพลง
เชียร์ ใช้เสียงดนตรีเพ่ือสร้างบรรยากาศในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ให้ดูศักดิ์สิทธิ์ เคร่งขรึม 
น่าเชื่อถือ   หรือสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ร่าเริง เบิกบาน สนุกสนาน ในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลอง
ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงาน อาชีพ ให้กับบุคคลในสังคมอย่างมากมายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 ด้านจิตวิทยา ใช้เสียงดนตรีปรับเปลี่ยนนิสัยก้าวร้าวของมนุษย์  รักษาโรคสมาธิสั้น 
โดยเฉพาะเด็กจะท าให้มีสมาธิยาวขึ้น อ่อนโยนขึ้น 
  ด้านกีฬา ใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬา เช่น ยิมนาสติกกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นแอ
โรบิค เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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แต่ในปัจจุบัน มนุษย์เราทุกวันนี้ต้องประสบปัญหาความเครียดและไม่สบายมากขึ้น 
เนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่บีบรัดสังคมที่แข่งขันและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลาย ท าให้ผู้คนในสังคมเกิดสภาวะเครียดสะสม ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตและประสาทมีสถิติสูงขึ้นตามความเจริญของสังคมเมือง (ผลส ารวจ
สุขภาพจิตคนไทย, 2546) ซึ่งอาจส่งผลให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะรุนแรง
ขึ้นหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา ไม่สามารถปรับตัวได้ และเจ็บป่วยในทางจิตไปในที่สุด นอกจากนี้
ความเครียดยังท าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายและจิตใจลดลง อันเป็นอันตรายต่อการท างานของระบบการ
หลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphins) ออกมาในสมอง และยังมีผลข้างเคียงที่เป็นผลลบต่อสุขภาพอีก
ด้วย (เสาวนีย์ สังฆโสภณ, 2546)  

   ดังนั้น เพลงจึงเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของ
มนุษย์ ท าให้มีการผลิตเพลงขึ้นอย่างมากมายจนเป็นธุรกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ท าให้มีการ
แข่งขันกันผลิตสื่อที่จะช่วยให้เพลงของตนเป็นที่นิยมในหมู่คนฟัง ซึ่งกลุ่มที่บริโภคเพลงมากที่สุดเป็น
กลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่นเป็นวัยที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องจากข้อได้เปรียบของ
สื่อเหล่านี้คือเห็นได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมๆไปกับการได้ยินเสียง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงหาวิธีที่ท า
ให้เพลงน่าสนใจและสัมพันธ์กับสื่อเหล่านี้ได้ และวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยไม่มุ่งเน้นไปที่การ
ขายตัวเพลงเป็นรูปแบบของการท า “วีดิทัศน์ประกอบเพลง” 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบข้อมูลว่าเพลงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลายอย่างและสามารถ
ความเครียดได้ และวีดีทัศน์ประกอบเพลงเป็นสื่อที่วัยรุ่นเปิดรับได้ง่าย แต่วัยรุ่นก็ยังเป็นวัยที่ต้องพัก
พิงหรือพ่ึงพาอาศัยและมีความต้องการความเป็นครอบครัว ผู้ศึกษาจึงสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าคัญของครอบครัว และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในปัจจุบัน ดังนี้ 
  ความส าคัญของครอบครัว คือ ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด ที่เป็น
บริบทรากฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เนื่องจากครอบครัวเป็นแหล่งก าเนิด หล่อหลอมปลูกฝัง
สิ่งที่ดี และการขัดเกลาทางสังคมให้สมาชิกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
สถาบันครอบครัวจึงถือเป็นสถาบันเริ่มต้นในการพัฒนามนุษย์ไปสู่สังคม ถ้าสถาบันครอบครัวมีความ
อบอุ่นและเข้มแข็ง  สมาชิกในครอบครัวก็จะมีคุณภาพ  สามารถเผชิญกับสภาพการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เข้มแข็ง และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม  สถาบันครอบครัวจึงเป็น “ทุนทางสังคม” (Capital 
Society) ที่ส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนโดยตรง ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะท า
หน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก 
เพ่ือให้บุคคลเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

 สุพัตรา สุภาพ (2536: 57-59) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครอบครัวตามลักษณะของ สังคม
และวัฒนธรรมไทยไว้ คือ  ให้ความรักและความอบอุ่น (Affection) ครอบครัวเป็นแหล่งที่สมาชิก
ได้รับ ความรักและอบอุ่นอย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นแหล่งที่ให้ประกันว่า จะมีคนที่เรารักและคนที่รักเรา 
เสมอ เช่น ความรักของสามีภริยา หรือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก นอกจากนั้นถ้าสมาชิก คนใด
ประสบความผิดหวังไม่ว่าในด้านการงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ครอบครัวจะเป็นแหล่งให้ ก าลังใจและปลุก
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ปลอบใจ เพ่ือให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ สรุปแล้วครอบครัวจึงเป็น แหล่งที่ให้ความรัก ความ
คุ้มครอง และความมั่นคงทางด้านจิตใจแก่สมาชิก ท าให้สมาชิกมี พลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ 
ให้ลุล่วงไปได ้ 
  แต่ในปัจจุบันพบว่าความสัมพันธ์ด้านดีของคนในครอบครัวลดลง สังเกตได้จากผลส ารวจ
ของ โครงการสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว เพ่ือการประเมินผลงานตามแผนงานสุขภาวะ
ครอบครัว ระยะ 3 ปี (มีนาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2554) ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1  ผลส ารวจของ โครงการสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว เพ่ือการประเมินผลงานตาม
แผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ 3 ปี (มีนาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2554) ของมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว  

 
 
 
 

หยุด 
ดัชนีชี้วัด 

2552 
N=1,982 

ดัชนีชี้วัด 
2553 

N=2,011 

ทั่วประเทศ 
2552 

N=4,000 

ทั่วประเทศ 
2553 

N=4,000 
1. ควำมรุนแรงในครอบครัว 

1.1 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมักมีการท าร้ายทุบตีกัน 

2.9 5.2 4.9 11.3 

1.2 ร้อยละของครอบครัวที่ใน
ครอบครัวยังมีการลงโทษเด็กด้วยการ
ตีเป็นประจ า 

4.8 6.9 5.8 12.6 

1.3 ร้อยละของครอบครัวที่ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวมักอยู่บ้านตามล าพังเป็น
ประจ า 

18.6 19.2 23.5 37.1 

1.4 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมักทะเลาะเบาะแว้งกันเป็น
ประจ า 

6.6 9.4 7.8 15.9 

3.5 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวกล่าวค าขอโทษหรือ
ขอบคุณในโอกาสที่เหมาะสมประจ า 

33.3 38.3 31.7 24.0 
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สร้ำง 
ดัชนีชี้วัด 

2552 
N=1,982 

ดัชนีชี้วัด 
2553 

N=2,011 

ทั่วประเทศ 
2552 

N=4,000 

ทั่วประเทศ 
2553 

N=4,000 
1. สื่อสำรดี 

1.1 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวพูดจาสื่อสารกันด้วยค าพูดที่
ไพเราะเป็นประจ า 

44.3 44.2 46.6 36.6 

1.2 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวพูดคุยและปรึกษาหารือกัน
เสมอ 

70.6 69.3 75.7 68.2 

1.3 ร้อยละของครอบครัวที่ผู้น า
ครอบครัวไม่ค่อยเข้าใจความคิดเห็น
ของสมาชิกในครอบครัว 

17.1 18.2 18.3 31.7 

1.4 ร้อยละของครอบครัวที่เมื่อ
สมาชิกในครอบครัวท าผิด สมาชิกคน
อ่ืนมักจะดุด่าโดยไม่ถามเหตุผล 

11.1 10.8 8.5 14.6 

1.5 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวจะแสดงความชื่นชมต่อกัน
เมื่อได้ท าในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นประจ า 

48.5 52.6 45.8 32.8 

2. มีเวลำร่วมกัน 

2.1 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวรับประทานอาหารพร้อมกัน
เป็นประจ า 

48.7 50.5 42.0 32.9 

2.2 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวช่วยกันท างานบ้านเป็น
ประจ า 

44.9 43.9 34.5 29.6 

2.3 ร้อยละของครอบครัวที่ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกอ่ืนๆใน
ครอบครัวเป็นประจ า 

31.5 30.0 27.6 21.5 

2.4 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวได้ไปประกอบศาสนกิจ
ร่วมกันเป็นประจ า 

24.5 26.8 19.6 22.8 

2.5 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีการสวดมนต์ ละหมาด 
หรือนั่งสมาธิด้วยกันเป็นประจ า 

9.9 8.9 9.3 10.0 
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  จากตารางที่ 1-1 สรุปได้ คือ เมื่อเปรียบเทียบดัชนี้ชี้วัดสุขภาวะของครอบครัว ของปี 
2552 และ 2553 ปรากฏว่า  
  ความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น นั่นคือ ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมักมี
การท าร้ายทุบตีกันมากขึ้น, ร้อยละของครอบครัวที่ในครอบครัวยังมีการลงโทษเด็กด้วยการตีเป็น
ประจ ามากขึ้น, ร้อยละของครอบครัวที่ผู้สูงอายุในครอบครัวมักอยู่บ้านตามล าพังเป็นประจ ามากขึ้น, 

สร้ำง 
ดัชนีชี้วัด 

2552 
N=1,982 

ดัชนีชี้วัด 
2553 

N=2,011 

ทั่วประเทศ 
2552 

N=4,000 

ทั่วประเทศ 
2553 

N=4,000 
3. กำรแบ่งปันใส่ใจ 

3.1 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวแสดงความรักโดยการโอบ
กอดหรือสัมผัสที่จริงใจเป็นประจ า 

31.0 31.7 25.2 21.2 

3.2 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของกัน
และกันอย่างดี 

75.1 ไม่ได้ถาม 80.1 ไม่ได้ถาม 

3.3 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวกล่าวว่าเป็นครอบครัวที่ให้
ความอบอุ่นกับสมาชิกทุกคน 

74.4 72.2 74.2 60.8 

3.4 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวกล่าวว่าเมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวมีปัญหา สมาชิกทุกคนจะ
ช่วยเหลือกันหาทางแก้ไข 

73.4 ไม่ได้ถาม 70.8 ไม่ได้ถาม 

3.5 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถแก้ปัญหาของ
สมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้เสมอ 

56.1 52.4 62.2 55.7 

3.6 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีข้อตกลงร่วมกันที่สมาชิก
ทุกคนร่วมปฏิบัติ 

54.9 56.6 63.3 57.0 

3.7 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีการแบ่งปันความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
เหมาะสม 

67.7 64.5 62.1 54.5 

3.8 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถพาเพื่อนมาเที่ยว
บ้านได้ 

67.2 62.8 61.1 58.5 

3.9 ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวจะบอกกล่าวกันก่อนออกไป
ท าธุระนอกบ้าน เป็นประจ า 

55.1 54.9 57.3 45.1 
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ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมักทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจ ามากขึ้น และ ร้อยละ
ของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวกล่าวค าขอโทษหรือขอบคุณในโอกาสที่เหมาะสมประจ าลดลง 
  การสื่อสารดีลดลง นั่นคือ ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวพูดจาสื่อสารกัน
ด้วยค าพูดที่ไพเราะเป็นประจ าลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวพูดคุยและ
ปรึกษาหารือกันเสมอลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่ผู้น าครอบครัวไม่ค่อยเข้าใจความคิดเห็นของ
สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น, ร้อยละของครอบครัวที่เมื่อสมาชิกในครอบครัวท าผิด สมาชิกคนอ่ืน
มักจะดุด่าโดยไม่ถามเหตุผลเพ่ิมขึ้น และ  ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวจะแสดงความ
ชื่นชมต่อกันเมื่อได้ท าในสิ่งที่ดีท่ีถูกต้องเป็นประจ าลดลง 
   มีเวลาร่วมกันน้อยลง นั่นคือ ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารพร้อมกันเป็นประจ าลดลง,  ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันท างานบ้านเป็น
ประจ าลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่ผู้สูงอายุในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิก
อ่ืนๆในครอบครัวเป็นประจ าลดลง และ ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวได้ไปประกอบ
ศาสนกิจร่วมกันเป็นประจ าลดลง มีเพียง ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีการสวดมนต์ 
ละหมาด หรือนั่งสมาธิด้วยกันเป็นประจ าที่เพ่ิมข้ึน 
  การแบ่งปันใส่ใจลดลง นั่นคือ ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวแสดงความรัก
โดยการโอบกอดหรือสัมผัสที่จริงใจเป็นประจ าลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัว
กล่าวว่าเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นกับสมาชิกทุกคนลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถแก้ปัญหาของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวได้เสมอลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่
สมาชิกในครอบครัวมีข้อตกลงร่วมกันที่สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติลดลง, ร้อยละของครอบครัวที่สมาชิก
ในครอบครัวมีการแบ่งปันความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเหมาะสมลดลง, ร้อยละของ
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพาเพ่ือนมาเที่ยวบ้านได้ลดลง และ ร้อยละของครอบครัวที่
สมาชิกในครอบครัวจะบอกกล่าวกันก่อนออกไปท าธุระนอกบ้านเป็นประจ าลดลง 
 และตรงกับที่ แสงสุรีย์ ทัศนพูนชัย (2547: 126) ได้รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ครอบครัวไทยในปัจจุบันว่า ครอบครัวไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปอัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายในครอบครัว และปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
ต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตของครอบครัวแบบขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีการลดลงอย่างต่อเนื่องคิดโดยเฉลี่ยได้ 3.5 คนต่อครัวเรือน อัตราการจดทะเบียนสมรสก็
ลดลงเหลือ 18.6 คู่ต่อ 1,000 ครัวเรือน ในขณะที่อัตราการหย่าร้างกลับเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุด ครัวเรือนความอยู่ดีมีสุข
ด้านชีวิตครอบครัว และ สัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวมีแนวโน้มลดลง  
   และยังมีผลวิจัยของกรมสุขภาพจิตกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต ได้วิจัยความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย พบว่าทีผู้ที่มีอาการเครียดร้อยละ 67.7 และ
อาการเครียดที่พบสูง คือ คิดมากเรื่องเศรษฐกิจ เงินทอง การเรียน การงาน รู้สึกวิตกกังวล และ
น าไปสู่ภาวะซึมเศร้าและคิดค่าตัวตาย และจากการส ารวจยังพบว่า คนเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ไม่ท าร้อย
ละ 2.7 และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว ร้อยละ 0.40 ส่วนสาเหตุของความเครียดก็เกิดจากสาเหตุ
ทางกาย ทางจิตใจและจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง 
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   จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาได้พิจารณาเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปคือ
ความเครียด ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ แล้วแต่บุคคล และพิจารณาว่าเมื่อบุคคลมีความเครียด ความทุกข์ 
หรือความเศร้า ผู้ที่สามารถรับฟังและช่วยบุคคลนั้นๆ คิดหาทางแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดก็คือ คนใน
ครอบครัว จากส านึกของคนในครอบครัวเองและหน้าที่ท่ีคนในครอบครัวพึงกระท าด้วย แต่ปัจจุบัน มี
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีระยะห่างมากขึ้น ไม่เหมือนกับช่วง
หลายปีที่ผ่านมา เพราะสาเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจอยากจะเลือกใช้เพลงที่มีเนื้อหาเพ่ือสร้างก าลังใจให้บุคคลที่มีปัญหา และเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วย รวมไปถึงการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลง ที่มีเนื้อเรื่องเพ่ือการ
ส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว ให้เห็นว่าถึงแม้บุคคลจะมีเรื่องเครียด เรื่ อง
เศร้า แต่บุคคลก็ควรตระหนักและรับรู้ถึงการมีตัวตนของสมาชิกในครอบครัว เพราะครอบครัว คือ
สถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความใกล้ชิดกับบุคคลมากที่สุดและให้ค าปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหากับบุคคลได้
ดีที่สุด  
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมเป้าหมายที่รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 กำรผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว 
คือความสัมพันธ์ของวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นวิดีทัศน์ประกอบเพลงที่
มีโครงเรื่องท่ีสมบูรณ์ชัดเจน โดยจะมีเนื้อหาที่แสดงถึงปัญหาของวัยรุ่น หรือพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
ในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจเราคือพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัว ให้เห็นถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตร โดยที่บุตรอาจจะเคยมองข้ามไป อีกทั้งสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเนื้อเรื่อง รูปแบบการเล่าเรื่อง รวมทั้ง
เทคนิคต่างๆ ในวีดิทัศน์ประกอบเพลงด้วย  
 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ  
  1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์  

2. รวบรวม ศึกษา และตีความข้อมูล  
- ศึกษาทฤษฎีและผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และความส าคัญของคนใน   
ครอบครัว 

   - ศึกษาทฤษฎีการสื่อความหมาย สื่ออารมณ์ สัญญะในภาพ และการถ่ายภาพ  
   - ศึกษาและหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ มิวสิควิดีโอ เป็นต้น  
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3. Pre-production  
     ศึกษาเพลงและเนื้อหาของเพลงที่ต้องการจะท าวีดิทัศน์ประกอบเพลง  

   เขียนบทวีดิทัศน์ประกอบเพลงและก าหนดอารมณ์และโทนสี ของเรื่อง รวมทั้งการ
วางตัวละคร และการวางต าแหน่งของแสงและกล้อง  

   ท า Storyboard หรือ Mood Board  
   หาตัวนักแสดง, หาอุปกรณ์ประกอบฉาก, หาสถานที่ถ่ายท า, ท า Shot List และ

เตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า  
4. Production  

     ถ่ายท าวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
5. Post-production  

     ตัดต่อ และ ใส่เทคนิคพิเศษ  
6. การ Research Production  
   การท า Focus Group กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-25 ปี จ านวน 8 คน เพ่ือรับรู้ถึงความ

คิดเห็นของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย และน าไปปรับปรุงในการท างานครั้งต่อๆไป  
  7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

 รวบรวม ศึกษา และตีความข้อมูล          
 Pre-production          

 Production          

 Post-production          

 การ Research Production          

 สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม          
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ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  
ข้อจ ากัดทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายท าวีดิทัศน์ประกอบเพลง ระยะเวลา

ในกระบวนการผลิต เนื่องมาจากอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ร่วมกันทุกชั้นปี อีกท้ังระยะเวลาในการถ่ายท า  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้แนวทางในการผลิตผลงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว มีลักษณะเป็นวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการ
ถ่ายภาพตามความเหมาะสม การจัดแสงและโทนสีของภาพเป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื้อหาของวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงมีความน่าสนใจและมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม 
    2. ได้ผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัว 1 ชิ้น 
  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับชมผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงของผู้ศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวชิ้นนี้  
 
นิยำมศัพท์ 

   วีดิทัศน์ เป็นค าที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติข้ึนเพื่อใช้ในความหมายเดียวกับค าศัพท์ค าว่า 
Video ในภาษาอังกฤษ อาจแปลได้ว่า เครื่องที่แสดงภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน 

 ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ท าหน้าที่เป็นสถาบันหลัก ฐาน
รากส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจาก
ครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดาและบุตร 
  ความส าคัญ หมายถึง การรับรู้ถึงการมีตัวตนของคนในครอบครัว หน้าที่ในการให้ความ
รักการรับฟัง การปลอบใจ การให้ค าปรึกษา การช่วยกันแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  
  เพลงไทยสากล หมายถึง บทเพลงที่มีการเขียนค าร้องเหรือเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดย
ผู้ประพันธ์เพลงอาจมีเจตนาในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ร่วมสมัย ดังนั้นภาษาในบทเพลงอาจจะ
ไม่ไพเราะหรือสละสลวยในความคิดเห็นของคนบางกลุ่ม ในขณะที่คนในสมัยรู้สึกพอใจและชื่ นชอบ
เมื่อน ามาประกอบกับดนตรีสากล ท าให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และได้มาตรฐานเดียวกันกับเพลง
ของชาติอื่นๆ 
  ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ และสามารถแปรเปลี่ยน
ความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลได้ 
  เพลง หมายถึง ถ้อยค าหรือประโยคที่นักแต่งเพลงเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เนื้อร้อง 
ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความไพเราะ เพลิดเพลินและให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังในการด าเนินชีวิต มีอิทธิพล
ต่อการใช้ชีวิตของคนเราและมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยบ าบัดจิตใจ หรือที่เรียกว่าดนตรีบ าบัด 
ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียดได้  
  อิทธิพล หมายถึง ความมีอ านาจ การควบคุม การมีผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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                                   บทที่ 2 

                ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ในบทที่สองนี้การศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องต่อการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
จะเป็นการศึกษาในภาพรวมของสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในวีดิทัศน์ประกอบเพลง ที่จ าเป็นส าหรับ
การสื่อสาร ได้แก่ 

1. ความหมายและลักษณะของวีดิทัศน์ 
2. แนวคิดการสื่ออารมณท์างภาพ 

  3. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของมิวสิควิดีโอ  
4. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง  
5. จิตวิทยาวัยรุ่น 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. ความหมายและลักษณะของวีดิทัศน์ 
   1.1 ความหมายของวีดิทัศน์ 

          จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 1 ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2532 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า  
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า Video เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
เดียวกับ Television ซึ่งมีค าไทยใช้ว่า โทรทัศน์ แล้ว สมควรคิดหาค าไทยใช้กับ Video ด้วยโดยค าที่
จะคิดขึ้นนี้ควรจะมีค าว่า “ทัศน์” ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือให้เข้าชุดกัน และควรหาค าที่จะมีเสียง
ใกล้เคียงกับค าทับศัพท์ที่นิยมใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้มีการยอมรับศัพท์ที่คิดขึ้นได้ง่าย  ค า Video 
เป็นค าคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า “มองเห็นได้ เห็นเป็นรูปภาพได้ เกี่ยวข้องกับรูปภาพ” พจนานุกรม
ต่างประเทศหลายเล่มเก็บความหมายไว้เท่ากับ Television ด้วย 

        ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา กรรมการท่านหนึ่ง ได้เสนอค า วีติ ซึ่งเป็นค า
สันสกฤตท่ีอาจจะแปลงอักขระเป็น วีดิ ในภาษาไทยได้และมีเสียงใกล้เคียงกับ Video ด้วย ค า วีติ ใน
ภาษาสันสกฤตแปลว่า Enjoyment, Pleasure เมื่อน าค า “ทัศน์” มาลงท้ายในลักษณะเดียวกับค า
โทรทัศน์ จะลงรูปเป็น วีดิทัศน์ ซึ่งหากจะแปลความหมายอย่างง่าย ๆ ก็อาจแปลได้ว่า เครื่องที่แสดง
ภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่ถ้าแปลตรงตามตัวก็แปลว่า “เกี่ยวกับภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน” 

        ในการประกอบค าขึ้นเป็นศัพท์บัญญัติมีหลักหลายประการ บางครั้งอาศัยเสียง
เป็นหลัก ถ้าค าที่ประกอบขึ้นมีความหมายที่ไม่ขัดกันกับความหมายเดิมของศัพท์มากนัก ค า  วีดิ
ทัศน์ จึงเป็นศัพท์ที่บัญญัติข้ึนเพื่อใช้กับค า Video โดยเหตุผลและหลักเกณฑ์ดังข้างต้น              
          พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 กล่าวว่า วีดิทัศน์หมายความว่า 
วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียง ซึ่งสามารถน ามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่าง
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ต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น  คาราโอเกะที่มีภาพประกอบ หรือลักษณะอ่ืนใดตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

        นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต (2529: 48) ได้กล่าวถึง ความหมาย
ของวีดิทัศน์ว่า วีดิทัศน์หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า วิดีโอ (Video) ตามพจนานุกรมเวบเตอร์ อ่านว่า 
“วิดีโอ” ภาษาลาติน แปลว่า “ฉันเห็น” (I See) ค าว่า “วิดีโอ” นี้ศัพท์นุกรมสื่อสารมวลชนของคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความหมายว่า ส่วนที่มองเห็น (Visual) 
หรือส่วนที่เป็นภาพ (Picture , Image) ในรายการวิทยุโทรทัศน์หรือจากการฉายภาพหรือภาพยนตร์ 
ซึ่งแตกต่างจากส่วนของเสียง (Audio) 

        จากข้อความข้างต้น กล่าวรวมๆ วีดิทัศน์จึงหมายถึง ภาพ หรือภาพและเสียง ที่
เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงความเพลิดเพลิน หรือที่ในปัจจุบันเรารู้ จักกันในค าทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า วิดีโอ (Video) นั่นเอง 

 
   1.2 ลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ 
        พิไลพรรณ ปุกหุต (2538: 5) ได้กล่าวถึงลักษณะของสื่อวีดีทัศน์และโทรทัศน์ไว้ว่า 
        1) เป็นสื่อที่ใกล้ตัวและมีอิทธิพลกว้างไกล ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันของวีดิทัศน์และ

วิทยุ วีดิทัศน์ยังเป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียงด้วย 
        2) การน าเสนอโสตทัศนูปกรณ์แบบเก่าเกือบทั้งหมด อาทิเช่น หุ่นจ าลอง กราฟ 

ภาพถ่าย สไลด์ ภาพยนตร์ วิทยุ สามารถน าเสนอได้ด้วยวีดิทัศน์และโทรทัศน ์
        3) วีดิทัศน์และโทรทัศน์เปิดใช้ง่าย ไม่ต้องปิดห้องมืด เพียงการปรับปุ่มสองหรือ

สามปุ่มก็สามารถเริ่มต้นการรับชมได้แล้ว 
           4) วีดิทัศน์และโทรทัศน์ กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความใกล้ชิดเสมือนหนึ่งเป็นสื่อส่วนตัว 

ผู้ศึกษาต้องใช้ความรู้ในส่วนนี้เพ่ือให้เข้าใจความหมายและลักษณะของวีดิทัศน์ เพ่ือ
น าไปใช้ในกระบวนการท างาน ในการผลิตวีดิทัศน์ เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ใกล้ตัวและมีอิทธิพล
กว้างไกล เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความใกล้ชิด ดังนั้นผู้ศึกษาต้องการ
จะผลิตวีดิทัศน์ให้เป็นสื่อที่มีท้ังภาพและเสียงและสามารถกระตุ้นให้เกิดความใกล้ชิด โดยใช้โครงเรื่อง
หรือเนื้อหาของเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
2. แนวคิดด้านการสื่อสารอารมณ์ทางภาพ 
   2.1 การใช้ภาพเพ่ือการสื่อความหมาย 
        การถ่ายภาพเป็นการบันทึกสิ่งต่างๆที่มีตัวตนให้เกิดเป็นภาพของสิ่งนั้นๆ  โดย

อาศัยแสงและเงาเพ่ือช่วยให้ภาพเกิดขึ้น โดยสามารถเห็นรูปทรงที่ชัดเจน แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพนี้
มีสิ่งที่คู่กันอยู่คู่หนึ่ง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายต้องท าความเข้าใจ สิ่งที่คู่กันอยู่นี้คือ รูปธรรมและ
นามธรรม 

        2.1.1 รูปธรรม คือ สิ่งที่มีตัวตนปรากฏเป็นรูปลักษณะ ซึ่งในพจนานุกรมอธิบาย
ว่า เป็นสิ่งที่มีรูปหรือให้เข้าใจง่ายนั้นคือ สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา และพิจารณาได้ว่ารูป เป็น
อย่างไร 
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        2.1.2 นามธรรม ในพจนานุกรมกล่าวว่า ตรงข้ามกับรูปธรรม เพราะนามธรรม คือ
สิ่งที่เห็นด้วยความคิด เป็นสิ่งที่ไร้รูปร่าง รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่รับรู้ได้ทางใจ ดังนั้นสิ่งที่
เป็นนามธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ถ่ายภาพได้ อารมณ์เป็นนามธรรมจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายภาพไม่ได้  

               แต่ในทางปฏิบัติทางการถ่ายภาพ สามารถให้ภาพถ่ายแสดงอารมณ์ได้ อาจ
เป็นการแสดงอารมณ์แบบตรงไปตรงมาง่ายๆ เช่น ถ่ายภาพคนที่ก าลังหัวเราะ เพ่ือแสดงว่าอารมณ์ดี 
ถ่ายภาพคนที่ก าลังโกรธ มีสีหน้าและกิริยาเกรี้ยวกราด เพ่ือแสดงว่าอารมณ์ไม่ดี เหล่านี้ก็พอใช้
ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ แต่เทคนิคการถ่ายภาพมีมากกว่านั้น การถ่ายภาพต้องอาศัยแสงสว่าง
เพ่ือให้ถ่ายภาพได้ และยังมีแสงเงาเพ่ือแสดงให้เห็นรูปทรงหรือช่วยให้เกิดความสวยงาม แสงและเงา
เหล่านี้เอง ช่วยให้การถ่ายภาพสามารถบันทึก หรือถ่ายเพ่ือแสดงอารมณ์ได้ (วาริ โชคล้ าเลิศ, 2554) 
  ผู้ศึกษาต้องการผลิตวีดิทัศน์ที่มีทั้งทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนที่เป็น
รูปธรรมคือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา โดยจะถ่ายทอดผ่านการบันทึกจากกล้องและน ามาฉายใน
จอภาพ ส่วนทีน่ามธรรมนั้นก็จะเป็นการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าแววตากิริยาท่าทางต่างๆ รวมทั้งการ
จัดแสงเพื่อให้ภาพสื่อความหมายที่ต้องการได้ดีขึ้น 
 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของมิวสิควิดีโอ  
   3.1 ลักษณะของมิวสิควิดีโอ  
        กาญจนา แก้วเทพ (2545: 453) กล่าวว่ามิวสิควิดีโอจะมีนิยามต่างๆนานา แต่ไม่

ว่าจะนิยามอย่างใด มิวสิควิดีโอยังคงมีส่วนส าคัญหลักคือเพลงและภาพที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
น่าสนใจดังที่ Cathy Schwichtenberg (1992) กล่าวว่า แม้ว่าจะมีค าจ ากัดความเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ
ในแง่มุมอย่างใดก็ตามส่วนประกอบส าคัญที่เห็นได้อย่างชัดเจนของมิวสิควิดีโอ คือ เพลงและภาพ 
นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่ามิวสิควิดีโอสามารถท าให้คนดูและคนฟังตีความเสียงเพลงนั้นเข้ากับความ
ชื่นชอบส่วนตัวหรือเป็นสัญลักษณ์หรือการสื่อสารเฉพาะภายในกลุ่มของพวกตน  

        แต่ทั้งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพลังของเพลงที่จะเชื่อมโยงเรากับบางสิ่ง
บางอย่างถูกจ ากัดโดยศิลปะแห่งการถ่ายทอดอรรถรสโดยภาพของมิวสิควิดีโอ (อ้างใน วัลลภา อัญชลิ
สังกาศ, 2548: 7) กล่าวคือ หากเราฟังเพลงเพียงอย่างเดียว เราสามารถที่จะจินตนาการไปได้อย่างไม่
มีข้อจ ากัด แต่ถ้าหากเราฟังเพลงผ่านมิวสิควิดีโอ ซึ่งมีการน าเสนอด้วยภาพเป็นหลัก เราได้เปลี่ยนจาก
การฟังเพลงด้วยหูเพียงอย่างเดียว มาเป็นการใช้ตาในการฟังเพลงพร้อมๆกับการใช้หู ท าให้ภาพต่างๆ
ที่เราเห็นในมิวสิควิดีโอกลายมาเป็นกรอบจ ากัดจินตนาการจากการฟังของเรา  

        หากพิจารณาในแง่ของมิวสิควิดีโอในฐานะเป็นสื่อมวลชนที่ เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการฟังเพลงด้วยหู มาเป็นการฟังเพลงด้วยตา กล่าวคือ เราบริโภคมิวสิควิดีโอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ เป็นการดูเพลงนั่นเอง  

        มิวสิควิดีโอเป็นสื่อแห่งการขายสินค้าอีกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้น กล่าวคือ มิวสิควิดีโอ
เป็นสื่อที่ใช้เพ่ือการโฆษณาเพลง และอัลบั้มเพลงนั่นเอง นั่นคือเป้าหมายของมิวสิควิดีโอตั้งแต่แรก
แล้ว ว่าจะท าอย่างไรให้คนดูแล้วเดินออกไปซื้อเทป ถ้าคนออกไปซื้อก็ถือเป็นความส าเร็จของมิวสิควิดี
โอแล้ว (ทิวา สาระจูฑะ, 2542: 102)  
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        มิวสิควิดีโอ คือภาพประกอบเพลงที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้ ชมตามท่วงท านองดนตรี นรเศรษฐ์ หมัดคง (2542) ได้กล่าวถึงมิวสิควิดีโอว่า เป็นสื่อที่มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเล่าเรื่องเหมือนกับสื่อภาพยนตร์ มีโครงสร้างและรายละเอียดของการ
ท างานที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในแง่ของเวลา ซึ่งมิวสิควิดีโอจะมีเวลาจ ากัดแค่ 3-5 นาทีเท่านั้น 
นอกจากนี้มิวสิควิดีโอยังแตกต่างในแง่ของกระบวนการผลิต นั่นคือส าหรับภาพยนตร์นั้นจะสร้างภาพ
ให้เสร็จก่อนแล้วจึงใส่เพลงประกอบ แต่กระบวนการผลิตของมิวสิควิดีโอจะท าเพลงให้เสร็จก่อนแล้ว
จึงค่อยสร้างภาพ โดยการเล่าเรื่องในมิวสิควิดีโอจะเน้นที่การแสดงออก (Action) มากกว่าบทสนทนา
ตอบโต้กัน เนื่องจากมีเสียงดนตรีและเสียงร้องของนักร้องน าเป็นบทสนทนาไปในตัวอยู่แล้ว ทั้งที่การ
ถือก าเนิดขึ้นของ MTV (Music Television) นั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงการดนตรีโลก และ
สามารถท าให้ทีมงานด้านการตลาดของค่ายเพลง ตระหนักได้ว่า มีสื่ออีกแขนงหนึ่งที่สามารถส่งเสริม
การขายเพลงได้ กล่าวคือ มิวสิควิดีโอเป็นสื่อหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพ่ือโฆษณาขายเพลงของค่ายเพลง
ต่างๆ นั่นเอง  

 
   3.2 รูปแบบของมิวสิควิดีโอ  
        Deleuze (อ้างใน วัลลภา อัญชลิสังกาศ, 2548: 25) กล่าวว่ายุคหลังสมัยใหม่เป็น

วัฒนธรรมแห่งการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งปรากฏอย่างโดดเด่นในผลงานของมิวสิควิดี
โอและด้วยอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม การด าเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมักจะสะท้อน
ความฝันและจินตนาการด้วยวิธีการทางศิลปะ ทาให้รูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกต่างกันไป  

        รูปแบบของมิวสิควิดีโอจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของ
ผู้ฟัง คือทางกายภาพ (Physical) ทางอารมณ์ (Emotion) และทางระดับการจดจ า (Cognitive 
Levels) หากแบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่นแบ่งตามประเภท หรือแบ่งตาม
ศิลปินนักร้อง Simon Frith (1988) ได้แบ่งรูปแบบมิวสิควิดีโอตามที่เห็นได้จากการที่บริษัทเทปเพลง
ผลิตออกมา 3 รูปแบบ  

           1) มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอที่มี
โครงสร้างความสัมพันธ์ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มักเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือนักร้อง
ร้องเพลงอยู่บนเวที  

           2) มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอ
ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร์ เนื่องจากเรื่องราว
เหล่านี้จะข้ึนอยู่กับความหมายของเพลง  

           3) มิวสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราว (Conceptual) เป็น
รูปแบบที่อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า ดนตรีภาพ (Visual Music) หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ รูปแบบนี้ใช้
เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ ของดนตรี การล าดับเรื่องราว (Editing) และ
ภาพลักษณ์ (Images) ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้จะถูกน าเสนอออกมาเป็นกลุ่มของภาพลักษณ์ (Set of 
Images)  

        Abt (1987) ได้วิเคราะห์รูปแบบของมิวสิควิดีโอไว้ 4 แบบ คือ  
           1) มิวสิควิดีโอที่สร้างจากความคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลงโดยดูที่  
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   เนื้อหาของเพลงเป็นหลัก  
           2) มิวสิควิดีโอที่สร้างจากจุดส าคัญของเพลงหรือเนื้อหาโดยตรงไม่ใช่  
   จินตนาการ  
           3)  มิวสิควิดีโอที่ใช้จินตนาการและเนื้อหาหลักของเพลงผสมกัน  
           4) มิวสิควิดีโอที่มีลักษณะความคิดฝันที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่ไม ่ 
              กลมกลืนกับเนื้อหาของเพลง  
        นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ (2535) กล่าวว่า มิวสิควิดีโอเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งใน

การขายเพลง หรืออาจจะส าคัญมากกว่าเสียงร้องและตัวบทเพลง มิวสิควิดีโอสามารถน าเสนอ
ภาพพจน์ และลีลาการแสดงออกที่โดดเด่นของศิลปิน ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมความน่าสนใจและเพ่ิม
แรงดึงดูดใจให้แก่ผู้บริโภค ในการที่จะจัดหาซื้อซีดีเพลงชุดนั้นมารับฟัง ส าหรับรูปแบบของมิวสิควิดีโอ
ที่ปรากฏในวงการเพลงไทยสมัยนิยมแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ  

           1) การเสนอภาพลีลาการเต้น และร้องของศิลปิน  
           2) การเสนอเป็นเรื่องราว มี 2 ลักษณะ คือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง 

ๆ นั้น และการเสนอเรื่องราวเป็นมินิซีรี่ส์ มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ  
 

3.3 บทบาทของมิวสิควิดีโอ  
        Aufderheide, P. (วิทยา พานิชล้อเจริญ, 2543: 26) ศาสตราจารย์ด้าน

วัฒนธรรมได้กล่าวถึงมิวสิควิดีโอว่า มิวสิควิดีโอเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ศิลปินนักร้องและเป็นชนวนให้เกิดการใช้เวลาและเงินส าหรับการซื้อหาของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของมิวสิควีดีโอ พอสรุปได้ดังนี้  

           มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม อารมณ ์และวัฒนธรรมวัยรุ่น  
             มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular Song) 
             มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง  

           มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างความฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุ่น  
        พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน (2536) มีทัศนะว่า วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มบริโภคเป้าหมายได้

บริโภคมิวสิควิดีโอจนเกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ผ่านมิวสิควิดีโอ มีการเสนอความคิดเห็นและ
สนทนาโดยใช้ประสบการณ์การบริโภคมิวสิควิดีโอร่วมกัน ทั้งที่ เป็นที่น่าสนใจว่า ตราบเท่าที่มิวสิควิดี
โอสามารถน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวหรือภาพที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่งและมีความ
เคลื่อนไหวในการแลกเปลี่ยนความสนใจร่วมกัน ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการน าเสนออย่าง
ต่อเนื่องและเกิดการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ซึ่งกันและกันใน 2 ประเด็น คือ ความทันสมัยและวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่  

        กาญจนา แก้วเทพ (2542: 463) กล่าวว่ามิวสิควิดีโอมีกลุ่มผู้รับสารเป็นกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะ อาจสันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ ประการแรก ผู้ใหญ่ไม่ดูมิวสิควิดีโอเพราะไม่ใช่ผู้บริโภค
เป้าหมาย หรือเทปเพลงไม่ใช่สินค้าส าหรับผู้ใหญ่นั่นเอง ประการที่สอง ผู้ใหญ่อาจดูมิวสิควิดีโอไม่รู้
เรื่อง ที่กล่าวเช่นนี้เพราะผู้ใหญ่เกิดมาในยุคที่การฟังเพลงนั้นใช้หูเป็นหลัก ได้ยินและเห็นจากของจริง
เป็นส่วนใหญ่ ทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากประสบการณ์ตรง แต่วัยรุ่นเกิดมาในยุคที่เป็นโลกแห่ง
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สัญลักษณ์ มีการน าเสนอด้วยภาพเป็นหลัก การฟังเพลงของวัยรุ่นจึงเป็นการใช้ตาในการฟังเพลง
พร้อมๆไปกับการใช้หู มิวสิควิดีโอซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องในวัยของพวกเขาเองแล้วยัง
เป็นการฟังเพลงด้วยตาและหูไปพร้อมๆกัน จึงเป็นเรื่องง่ายส าหรับวัยรุ่นที่จะเข้าใจได้ดีกว่าวัยผู้ใหญ่  

ผู้ศึกษาน าความรู้ในเรื่องนี้มาใช้ในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง เป็นวีดิทัศน์ที่ มี
ลักษณะคือ มีส่วนส าคัญหลัก คือเพลงและภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างน่าสนใจ และมี
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกับมิวสิควิดีโอ คือเลือกเพลงเสร็จก่อนแล้วจึงค่อยสร้างภาพ โดยการเล่า
เรื่องในวีดิทัศน์ประกอบเพลงจะเน้นที่การแสดงออก (Action) มากกว่าบทสนทนาตอบโต้กัน 
เนื่องจากมีเสียงดนตรีและเสียงร้องของนักร้องน าเป็นบทสนทนาไปในตัวอยู่แล้ว แต่ในส่วนที่เนื้อเพลง
ไม่มี จึงจะใส่บทสนทนาให้ผู้ชมสามารถรับรู้เรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดงได้ดีขึ้น ผู้
ศึกษาต้องการที่จะผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร์ 
เนื่องจากเรื่องราวเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความหมายของเพลงและบทพูดประกอบ และน าเสนอเรื่องราว
เป็นมินิซีรี่ส์ มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ เป็นวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ใช้จินตนาการ
และเนื้อหาหลักของเพลงผสมกัน โดยใช้เนื้อหาของเป็นเพลงเป็นแก่นหลักในการจินตนาการเรื่องราว
ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือแสดงความรู้สึกของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง และผู้ศึกษาต้องการให้วีดิทัศน์ประกอบเพลง
ชิ้นนี้มีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม อารมณ์ และวัฒนธรรมวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ 
   

4. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง  
   4.1 การเล่าเรื่อง  
        ลอเรล ริชาร์ดสัน (Laurel Richardson) (อ้างใน ชยพล สุทธิโยธิน, 2552: 202) 

อธิบายความหมายของการเล่าเรื่องว่า การเล่าเรื่องคือ “วิถีทางที่มนุษย์จัดประสบการณ์ให้เกิด
ความหมายขึ้นมา โดยการจัดโครงสร้างของเรื่องเล่าในรูปขององค์ ตอน ฉาก” ริชาร์ดสัน อธิบายต่อ
ว่า การเล่าเรื่องเป็นทั้งสองสภาวะ คือ สภาวะของการแสดงเหตุผล (A Mode of Reasoning) และ 
สภาวะของการแสดงแทน (A Mode of Representation) ซึ่งท าให้มนุษย์สามารถเกิดความ 
“เข้าใจ” โลกและท าให้มนุษย์สามารถบอก “เล่า” เรื่องราวเกี่ยวกับโลกได้ และอีกนัยหนึ่งเมื่อมองใน
มุมมองด้านการสื่อสาร “การเล่าคือการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เล่าเรื่องไปยังผู้อ่าน 
ผู้ฟัง หรือผู้ชม ภายในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือสื่อความหมายตามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ โดยในการเล่านั้น มัก
มีการจัดรูปแบบของการเล่า หรือมีกลวิธีการเล่าอย่างใดอย่างหนึ่ง”  

 
   4.2 องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง  
        การเล่าเรื่อง มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้คือ  
           1) ผู้เล่าเรื่อง หมายถึง ผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวที่ตนต้องการเล่า  

              2) เรื่องราวที่น ามาเล่า หมายถึง เหตุการณ์ที่ถูกน ามาเล่า ประกอบด้วย ตัว
ละคร การกระท า สถานที่ และเวลา  
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           3) การจัดรูปแบบการเล่าเรื่องหรือการจัดล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การน า
ส่วนประกอบของการเล่าเรื่องมาจัดวางล าดับในโครงสร้างของการเล่าเรื่อง  
             4) สถานที่และบรรยากาศในการเล่า สถานที่ หมายถึง สถานที่ที่มีการเล่าเรื่อง
นั้น อาจเป็นพ้ืนที่ห้องส่ง สตูดิโอ สถานที่ถ่ายท าละครนอกสถานที่ ส่วนบรรยากาศ หมายถึง 
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในขณะเล่าเรื่อง ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อการเล่าเรื่อง รวมทั้ง
ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟังผู้ชมด้วย  

           5) เวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง มีหน่วยนับเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 
วัน เดือน ปี ทศวรรษ สหัสวรรษ เวลานี้เมื่อปรากฎในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์สามารถ
ก าหนดนับเป็นช่วงเวลา หมายถึง เวลาตั้งแต่เริ่มเล่าเรื่องไปจนสิ้นสุดการเล่าเรื่อง 

   
   4.3 วิธีการสร้างความหมายเพื่อการเล่าเรื่อง  
        อาจแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
           1) การให้ความหมายโดยตรง เป็นการใช้ภาพสื่อสิ่งที่ต้องการเสนอโดยตรง ไม่

ต้องใช้ ความรู้ การตีความข้ึนสูง หรือทักษะในการแปลความหมาย ผู้ชมก็สามารถเข้าใจได้  
           2) วิธีการสร้างความหมายโดยนัย แบ่งออกได้เป็น 

   การสร้างความหมายโดยการเปรียบความเหมือน (Metaphor) ใช้วิธีการให้
ความหมายบนพื้นฐานของการเปรียบความเหมือน เอาสิ่งหนึ่งไปเปรียบกับของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ความ
รักเปรียบเหมือนดอกกุหลาบสีแดง  

  การสร้างความหมายโดยการใช้ส่วนย่อยแทนส่วนใหญ่ (Metonymy) ใช้
วิธีการให้ความหมายบนพ้ืนฐานของการแสดงความสัมพันธ์ เป็นการพูดถึงสิ่งหนึ่งโดยใช้อีกสิ่งหนึ่งมา
เปรียบเทียบหรือมาแสดงแทน เป็นการใช้ “บางส่วน” มาแสดงแทนส่วนรวม “ทั้งหมด” เช่น แอบ
เปิ้ลแทนเมืองนิวยอร์ก 

 
   4.4 การเล่าเรื่องละคร  
        ค าว่า ละคร เป็นค ากลางๆ ที่อธิบายถึงวิธีการในการน าเสนอเรื่องราวที่มีลักษณะ

การด าเนินเรื่องแบบละคร การเล่าเรื่องของละครจะใช้การแสดง เป็นวิธีหลักในการเล่าเรื่องเหมือนกับ
ภาพยนตร์ การด าเนินเรื่องแบบละคร มีการก าหนดตัวละคร การวางโครงเรื่องให้ด าเนินเรื่องในแบบที่
สามารถควบคุมความสนใจของผู้ชมให้ติดตามเรื่องได้ ด้วยการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อตัว
ละครและต่อเรื่องราวในละคร จึงมีการน าไปประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่องหลายประเภท อาทิ ภาพยนตร์ 
ละครโทรทัศน์ สารคดี ฯลฯ  

        A. Gray (1997) (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2545: 75) วิเคราะห์แหล่งก าเนิด
ความบันเทิงของละครโทรทัศน์จากมุมมองผู้ชมสตรี และพบคุณลักษณะส าคัญของความรื่นรมย์ใจ
ดังนี้ 
             ละครโทรทัศน์สามารถตอกย้ าบางอย่างในชีวิตของผู้หญิง ความรื่นรมย์ใจนั้นมา
จากการที่ละครโทรทัศน์นั้นได้พรรณนาบรรยายความชีวิตอย่างละเอียดละออทุกแง่ทุกมุม  
รายละเอียดดังกล่าวนั้นให้ความรู้สึกว่าคุ้นเคย (อาจจะมีบางครั้งก็อาจชอบลองออกนอกลู่นอกทาง 
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ชอบความแปลกใหม่ออกไปบ้าง) เรื่องราวดังกล่าวสามารถคาดเดาได้ และตัวละครต่างๆก็สามารถ
มองเห็นได้กระจ่างใสชัดเจน (หลายครั้งตัวละครจะบอกเล่าความรู้สึกให้ผู้ชมรับรู้อย่างหมดไส้หมดพุง
ขนาดว่าตัวละครตัวอ่ืนๆ ยังไม่รู้เลย) เนื่องจากเรื่องราว แก่นเรื่องของละครโทรทัศน์น าเอาบางส่วน
เสี้ยวของชีวิตจริงมาแสดง และไม่ว่าตอนเริ่มต้นหรือการด าเนินเรื่องจะสร้างให้ตัวละครต้องมีวิกฤติใน
ชีวิตขนาดใดก็ตาม แต่เมื่อถึงตอนสุดท้ายแล้ว ละครโทรทัศน์จะจบลงอย่างแสนสุขเสมอ (Happy 
Ending) ตัวละครดีๆจะได้รับรางวัล ตัวละครเลวร้ายจะถูกลงโทษ การด าเนินเรื่องดังกล่าวให้ความ
มั่นใจแก่ผู้ชมว่า ชีวิตเราน่าจะจบลงแสนสุข และหลักการที่ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” นั้น ยังคงใช้
การได้ดีอยู่เสมอ ความรู้สึก (โล่งอก) มั่นใจดังกล่าวสร้างความพอใจให้แก่ผู้ชมได้ 

           โครงสร้างของละครแบบสามองค์หรือโครงสร้างละครแบบคลาสสิก 
           โครงสร้างการเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องของนวนิยาย ละครเวที ภาพยนตร์ 

ใช้วิธีการน าเสนอเรื่องตามโครงสร้างนี้ โดยจะแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 องค์หลัก คือ องค์ที่ 1 องค์ที่ 
2 และองค์ที่ 3 การวางโครงสร้างดังกล่าว เป็นการวางโครงสร้างในการน าเสนอเพ่ือท าให้เรื่องราวมี
ความสนุกสนาน มีล าดับเหตุการณ์ที่สนุกเร้าใจ อันจะท าให้สามารถจับความสนใจของผู้ชมให้ติดตาม
เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะแบ่งเป็น 3 เหตุการณ์หลัก ดังนี้ (Blum, 1995: 72)  

           องค์ท่ี 1 ตอนต้น เป็นส่วนที่แนะน าเรื่อง แนะน าตัวละคร การผูกปมเรื่อง และ
การสร้างด้วยจุดหักเห หรือจุดหมุนเปลี่ยนของสถานการณ์ ซึ่งปั่นหรือหมุนขับเคลื่อนตัวเรื่องให้
ด าเนินไปสู่องค์ที่สอง  

             องค์ที่ 2 ตอนกลาง เป็นการพัฒนาเรื่องต่อไป โดยการสร้างความซับซ้อนของ
เรื่อง ขยายปมความขัดแย้ง ท าให้เกิดการกระท าที่สร้างความตึงเครียดให้แก่ตัวละครและตัวเรื่อง
เพ่ิมขึ้น สร้างเหตุการณ์วิกฤตของละคร ตอนท้ายขององค์ที่สองจะทิ้งท้ายไว้จุดหักเห หรือจุดหมุน
เปลี่ยนของเหตุการณ์ครั้งที่สอง อันมีผลต่อทิศทางของเรื่องที่จะดาเนินต่อไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์
ของเรื่อง (Climax)  

              องค์ที่ 3 ตอนจบ เร่งเร้าให้เกิดวิกฤตของละคร จนชักน าเรื่องให้พุ่งไปสู่
จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง เหตุการณ์คลี่คลายลง เป็นการคลายปมของเรื่อง ตอนท้ายขององค์ที่
สามจะจบลงด้วย การคลี่คลายของเหตุการณ์ จะเป็นการเล่าว่าละครเรื่องนี้จบลงอย่างไร ตัวเอกของ
เรื่องจะประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร หรืออาจประสบความล้มเหลว  

           องค์ประกอบในการด าเนินเรื่องของละคร 
           ละครโทรทัศน์มีพ้ืนฐานมาจากละครเวที ละครวิทยุและภาพยนตร์ การเล่า

เรื่องแบบละครและภาพยนตร์มีพ้ืนฐานการเล่าเรื่องคล้ายคลึงกัน คือ จะประกอบด้วยองค์ประกอบใน
การด าเนินเรื่องของละคร ดังนี้  

              1) เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดเรื่อง  
  2) การผูกปมเรื่อง  
  3) เหตุการณ์วิกฤตของเรื่อง  
 4) จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง  
 5) เหตุการณ์คลี่คลาย หรือพลิกผันกลับ  
 6) การจบเรื่อง 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาต้องการจะผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยมีการเล่าเรื่อง 
การเล่าคือการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เล่าเรื่องไปยังผู้อ่าน  ผู้ฟัง หรือผู้ชม ภายใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือสื่อความหมายตามที่ผู้ศึกษาต้องการ องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 5 ส่วน คือ ผู้เล่าเรื่อง ซึ่งก็คือผู้ศึกษาเอง และเรื่องราวที่น ามาเล่า โดยเหตุการณ์ที่ถูกน ามาเล่า 
ผู้ศึกษาได้มาจากการท าแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีปัญหาใดบ้างที่วัยรุ่นหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่กล้าปรึกษากับคนในครอบครัว รวมไปถึงการสอบถามเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับคนใน
ครอบครัวจากคนใกล้ชิด ด้านตัวละคร ผู้ศึกษาจะให้ตัวละครหลักเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ อยู่ในวัย
เดียวกับกลุ่มเป้าหมาย และมีตัวละครเสริมที่ส าคัญได้แก่ พ่อและแม่ของตัวละครหลัก รวมทั้งหมดมี
ตัวละครที่ส าคัญ 9 คน ในสถานที่และเวลาตามเหตุการณ์ที่ได้สอบถามจากแบบสอบถาม น ามา
จัดล าดับเหตุการณ์ วางโครงสร้างของการเล่าเรื่อง ด้านสถานที่ จะใช้สถานที่จริงเพ่ือให้เกิดความ
สมจริง เช่นบ้าน ก็จะถ่ายที่บ้านจริง เวลาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง ผู้ศึกษาตั้งเป้าหมายเวลาไว้ในการเล่า
เรื่องหรือน าเสนอเรื่อง ไม่เกิน 10 นาที เพราะผู้ศึกษาจะน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงในรูปแบบมินิซี
รี่ย์ และเป็นเรื่องราวของสามครอบครัว ถ้าจะต้องมีการปูพ้ืนเรื่องหรือพ้ืนฐานของตัวละครเพ่ือให้ผู้ชม
รู้สึกร่วมได้มากขึ้น ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่านานกว่ามิวสิควิดีโอทั่วไป และมีวิธีการเล่าแบบให้
ความหมายโดยตรง เป็นการใช้ภาพสื่อสิ่งที่ต้องการเสนอโดยตรง ไม่ต้องใช้ ความรู้ การตีความขึ้นสูง 
หรือทักษะในการแปลความหมาย ผู้ชมก็สามารถเข้าใจได้ และมีองค์ประกอบในการเล่าเรื่องแบบ
ละคร คือ มีเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดเรื่อง มีการผูกปมเรื่อง มีเหตุการณ์วิกฤตของเรื่อง มีจุดสูงสุด
ทางอารมณ์ของเรื่อง มีเหตุการณ์คลี่คลาย หรือพลิกผันกลับ และการจบเรื่อง 

 
 
5. จิตวิทยาวัยรุ่น 
   5.1 พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น 
        วัยรุ่นชอบใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนฝูงรุ่นเดียวกันมากขึ้น ใช้เวลาสื่อสารกับบุคคลอ่ืน

ประมาณวันละแปดชั่วโมง แต่จะใช้การติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ราววันละ 40 นาที การสื่อสารกับเพ่ือน
วัยเดียวกันท าให้วัยรุ่นมีความสุขมากกว่าการสื่อสารกับผู้ใหญ่ ฉะนั้นการทะเลาเบาะแว้งกับผู้ปกครอง
จะเพ่ิมขึ้นในช่วงนี้ เพราะวัยรุ่นจะพยายามปลีกตัวออกมาเพ่ือสร้างความเป็นอิสระให้ตัวเอง ซึ่งเป็น
เรื่องตามธรรมชาติ การติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนรุ่นเดียวกันที่มากขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป เพราะแรง
กดดันของกลุ่มเพ่ือน (Peer Pressure) จะมีมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่น การคบเพ่ือนที่มีปัญหาจะน าไปสู่
พฤติกรรมเสี่ยงภัยและอาชญากรรมประเภทต่างๆ เพราะวัยรุ่นมักจะยอมคล้อยตามพฤติกรรมของ
เพ่ือนกลุ่มเดียวกัน (วิทยากร เชียงกูล, 2552: 10) 

        วัยรุ่นมักจะชอบเสี่ยง ชอบเรื่องตื่นเต้น หรือกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน แต่บางคน
ก็อาจเสี่ยงไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีหลักฐานว่าลักษณะพฤติกรรมชอบเรื่องเสื่ยงหรือตื่นเต้นนี้เป็น
เรื่องของชีววิทยา คือเป็นเพราะส่วนของสมองของวัยรุ่นที่ควบคุมการท างานเกี่ยวกับการสังคมและ
อารมณ์ความรู้สึก (Amygdale) พัฒนาเร็วกว่าส่วนของสมองที่ควบคุมเรื่องเหตุผลการนึกคิดและการ
ควบคุมตัวเอง (Frontal Cortex) วัยรุ่นมักจะคิดว่าตนสามารถจะท าอะไรก็ได้โดยไม่ได้รับอันตราย 
(วิทยากร เชียงกูล, 2552: 12) 
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        วัยรุ่นแสวงหาความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง เพ่ือที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ แต่
ขณะเดียวกันก็ยังต้องพ่ึงพ่อแม่ในทางเศรษฐกิจสังคม พ่ึงพาเพ่ือนในการสร้างการยอมรับและความ
มั่นใจ ท าให้วัยรุ่นเกิดความเครียด ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง และความสับสน (วิทยากร เชียงกูล, 
2552: 20) 

  
   5.2 สุขภาพจิตของวัยรุ่น 
        วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่วัยรุ่นต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างมาก พวกเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ ทั้งจากการเรียน
หรือการท างาน จากความคาดหมายของพ่อแม่ ญาติ พ่ีน้อง ครู แรงกดดันจากเ พ่ือน แรงกดดันจาก
กิจกรรมต่างๆ และแรงกดดันในเรื่องการแข่งขันเพ่ือความส าเร็จในโลกทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งรุนแรง
กว่าวัยรุ่นในสมัยก่อนมาก (วิทยากร เชียงกูล, 2552: 37) 

        เด็กวัยรุ่นมีโอกาสเกิดความเครียดได้ทั้งในเรื่องการเรียน การตอบสนองความ
ต้องการของตนที่อาจขัดแย้งกับความคาดหมายของพ่อแม่ คนรอบข้าง ปัญหาการทะเลาะกับเพ่ือน 
การหาแฟน เลิกกับแฟน การถูกกลั่นแกล้งจากเด็กเกเร การถูกกลุ่มเพ่ือนสนิทกดดัน การมีความคิด
อารมณ์ความรู้สึกที่ผันผวนแปรปรวนหรือไปในทางลบ เนื่องจากพฤติกรรมของตนเองหรือคนอ่ืน 
(วิทยากร เชียงกูล, 2552: 75) 

 
   5.3 อิทธิพลของเพ่ือนต่อวัยรุ่น 
        วัยรุ่นต้องการเพ่ือนรุ่นเดียวกันมาก อยากใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนตามล าพังโดยไม่มี

พ่อแมผู้ ใหญ่ควบคุมดูแล เพราะการใช้ชีวิตกับกลุ่มเพ่ือนท าให้พวกเขาทั้งรู้สึกเชื่อมโยงและ
ขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นอิสระจากพ่อแม่ได้ระดับหนึ่ง กลุ่มเพ่ือนสนิทจึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นทั้งใน
ทางบวกและทางลบได้มากกว่า วัยรุ่นมักเชื่อหรือให้น้ าหนักความคิดเห็นของเพ่ือนหรือเพ่ือนรุ่นพ่ี
มากกว่าความคิดเห็นของพ่อแม่ นี่เป็นธรรมชาติของวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาบางคนยอมเสี่ยงที่จะ
ถูกพ่อแม่ลงโทษ พ่อแมเ่ลิกไว้วางใจหรือแม้แต่เสี่ยงคุกตาราง เพียงเพ่ือต้องการให้กลุ่มเพ่ือนที่เขารู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งยอมรับ (วิทยากร เชียงกูล, 2552: 101) 

 
จากข้อมูลเรื่องพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นชอบใช้เวลากับเพ่ือน

มากกว่าครอบครัวหรือผู้ใหญ่ เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่น และความต้องการมีอิสระ เนื่องจากวัยรุ่น
จะคิดว่าถ้าอยู่กับครอบครัวจะไม่มีอิสระ และความชอบเสี่ยง ส่วนสุขภาพจิตคือวัยรุ่นสามารถเกิด
ความเครียดได้ง่าย เนื่องจากแรงกดดันจากหลายๆ ทาง และเรื่องอิทธิพลของเพ่ือนต่อวัยรุ่นคือวัยรุ่น
มักเชื่อหรือให้น้ าหนักความคิดเห็นของเพ่ือนหรือรุ่นพ่ีมากกว่าคิดคิดเห็นของพ่อแม่ ผู้ศึกษาจึงจะใช้
พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นเค้าโครงเนื้อเรื่องในวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว โดยจะสร้างโครงเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ต้องพบเจอปัญหาที่ เพ่ือนไม่
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ และที่พ่ึงที่ดีที่สุดคือพ่อแม่หรือครอบครัว เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนัก
และแลเห็นถึงความส าคัญของพ่อแม่หรือคนในครอบครัว 
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   5.4 ความต้องการของวัยรุ่น 
        สุชา จันทน์เอม ได้กล่าวถึงความต้องการของวัยรุ่นไว้ดังนี้ (อ้างถึงใน นภาพร ลัค

โนทัย 2551: 7-8)  
           1) ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอยู่ใต้ค าสั่งค าบังคับของ

ผู้ใด โดยเฉพาะบุคคลผู้มีอ านาจหรือสูงวัยกว่า รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเด็กวัยรุ่นเชื่อว่าลักษณะ
ที่เป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่คือ ความเป็นอิสระจากผู้ที่มีอ านาจเหนือตน ต้องการมีบทบาท 
รวมทั้งต้องการความสนับสนุนทั้งจากผู้ใหญ่และเพ่ือนร่วมรุ่น  

           2) ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ บางครั้งรวมทั้งความท้าทาย
ตื่นเต้น เกลียดความจ าเจซ้ าซาก ชอบทดลอง ยิ่งถูกห้ามยิ่งอยากลอง ฉะนั้นระยะนี้เด็กวัยรุ่นไม่ว่าที่
ไหน สมัยใดมักชอบฝ่าในกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ เด็กบางคนอาจชอบลองสิ่งที่ผิดๆ เช่น ยาเสพติด 
ประพฤติผิดทางเพศ ต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคมและสถาบัน เพ่ือจะดูว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไร หรือ
บางคนอยากลองเพ่ือประชดชีวิต  

           3) ความต้องการรวมพวกพ้อง มีกลุ่มเพ่ือน เป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องการค่อนข้างสูง 
เพราะการเข้ากลุ่มเป็นวิถีทางให้เด็กได้รับสนองความต้องการหลายประการ  เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ 
การได้รับการยกย่อง ความรู้สึกว่ามีผู้ที่เข้าใจตน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับตน 

           4) ความต้องการความรู้สึกมั่นคง อุ่นใจและปลอดภัย เพราะเด็กมีอารมณ์
หวั่นไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย สับสนและลังเลง่าย เด็กจึงมีความต้องการเช่นนี้ค่อนข้างสูง  

           5) ต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม เพราะเด็กถือว่าความยุติธรรมเป็น
ลักษณะหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ เด็กจึงให้ความส าคัญอย่างจริงจังต่อความถูกต้องยุติธรรมตามทัศนะ
ของตน และอยากท าอะไรหลายๆ อย่าง เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมทั้งในแง่ส่วนบุคคลและสังคม  

           6) ความต้องการความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าวัยรุ่นชายหรือหญิงต้องการให้
คนรู้สึกชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณะของตนสมตามเพศของตนทั้งสิ้น เพราะคิดว่าความงามทางกายเป็น
แรงจูงใจให้เข้ากลุ่มได้ง่าย เป็นที่ยอมรับของสังคม และดึงดูดเพศตรงข้าม ฉะนั้นจึงให้ความเอาใจใส่
ต่อการออกก าลังกาย ลักษณะอาหารที่รับประทาน ทรงผม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สุขภาพ อนามัย 
ความงดงามทางกายนับเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจและมั่นใจตัวเองของวัยรุ่นด้วย 

           7) ความต้องการประพฤติตนให้เหมาะสมตามบทบาททางเพศของตน 
วัตถุประสงค์เหล่านี้ลึกซึ้งมากในระยะนี้ ผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเอง “ไม่สมเป็นชายชาตรี” หรือ “ไม่สม
เป็นหญิงสาว” จะรู้สึกไม่แน่ใจและไม่สบายใจเกี่ยวกับตนเอง ความส านึกเช่นนี้ถ้าบังเกิดกับคนใดแล้ว 
ผู้นั้นย่อมพยายามแก้ไขทุกวิถีทาง โดยทั่วไปทั้งหญิงและชายวัยรุ่นพยายามจะประพฤติตนเพ่ือให้ดู 
“งดงามสมเป็นสภาพสตรี” หรือ “ดูแข็งแรงบึกบึนสมเป็นชายชาตรี” ตามแบบที่ตนนิยม ส่วนผู้ที่รู้ตัว
ดีว่ามีบทบาททางเพศแบบลักเพศก็มักรวมกลุ่มกับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยิ่งสังคมไทยปัจจุบันยอมรับ
สิ่งเหล่านี้อย่างเปิดเผย การรวมกลุ่มของพวกนี้ในสังคมเพศของตัวก็ยิ่งเกาะกลุ่มกันแน่นแฟ้นและ
เปิดเผยยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาจึงจะใช้ข้อมูลเรื่องความต้องการของวัยรุ่น มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวีดิทัศน์
ประกอบเพลงชิ้นนี้ เช่น ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอยู่ใต้ค าสั่งค าบังคับของ
ผู้ใด ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ ความต้องการรวมพวกพ้อง มีกลุ่มเพ่ือน ต้องการ
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ความถูกต้อง ความยุติธรรม และแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวสามารถสนองความ
ต้องการความรู้สึกม่ันคง อุ่นใจและปลอดภัยให้กับวัยรุ่นได้ เป็นต้น 

 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาและการสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัวนั้น ผู้ศึกษาน าผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. มิวสิควิดีโอ เพลง ถามมาได้ไง – โรส ศิรินทิพย์  

 

 

    
   ความยาว 05:24 นาท ี
   เหตุผลที่ศึกษามิวสิควิดีโอชิ้นนี้เพราะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว  และมีเพลงที่ใช้

เป็นเพลงที่ไม่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นความรักในรูปแบบใด เช่นเดียวกันกับวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของบุคคลในครอบครัวที่ผู้ศึกษาต้องการจะผลิต 

   จุดเด่น มิวสิควิดีโอนี้เด่นเรื่องเนื้อหาของเพลง แฝงแนวคิดเรื่องบาปบุญ คือ ใครท า
กรรมอะไรไว้ก็จะได้ผลนั้นตอบแทน หรือกรรมตามสนอง และจุดเด่นในเรื่องการตัดต่อหรือล าดับภาพ
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ให้ผู้ชมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวของ หญิงสาวกับสามีเก่า และ เรื่องของหญิงชรา เป็นคนละเรื่องกัน  
โดยมีการวางแผนเรื่องการถ่ายท าว่าต้องถ่ายขนาดภาพเท่าไหร่เพ่ือให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่าสองเรื่องเป็นเรื่อง
เดียวกันและใช้การย้อมสีภาพเป็นตัวช่วยเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของแต่ละเรื่องราวมากขึ้น  ทั้งที่ทั้ง
สองเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน คือเป็นเรื่องราวเดียวกัน แต่น าเสนอแบบไม่โจ่งแจ้ง ค่อยๆ คลี่คลาย
ความจริงออกมาเรื่อยๆ  โดยมีการล าดับภาพในอารมณ์ที่เท่ากัน เป็นไปตามลักษณะและวิธีการเล่า
เรื่องแบบ 3 องก์ มีตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ โดยมีจุดสูงสุดของอารมณ์หรือ Climax มาใน
เวลาที่เท่ากัน ท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหาของมิวสิควิดีโอและเพลงได้  

   จุดด้อย การวางขนาดภาพและมุมของภาพในบาง Shot ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควร 
 

  2. มิวสิควิดีโอ เพลง ฉันยังอยู่ทั้งคน – ณัฐ ศักดาทร  

 

 
   ความยาว 05:31 นาท ี  
   เหตุผลที่ศึกษามิวสิควิดีโอชิ้นนี้เพราะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว และในมิวสิควิดีโอ

เป็นความรักสามรูแบบใน 1 เพลง ซึ่งเนื้อเรื่องแต่ละรูปแบบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับ
วิดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวที่ผู้ศึกษาต้องการ
จะผลิต 
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   จุดเด่น เป็นมิวสิควิดีโอที่มีสามเรื่องสามเหตุการณ์ คือเป็นความรักสามรูปแบบ แบบ
หญิงชาย แบบสามีภรรยา และแบบพ่อลูก ผู้ศึกษาจึงหยิบยกมาเฉพาะเหตุการณ์พ่อลูก โดยเนื้อเรื่อง
จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ คือ สังคมโลกาภิวัฒน์และสังคมที่มีการแข่งขันในการ
ท างานกันสูง การให้เวลากับครอบครัวก็จะน้อยลงกว่าสมัยอดีต ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับความเป็น
ครอบครัว หรือไม่ค่อยให้ความส าคัญกับคนในครอบครัว จนถึงเวลาที่มีปัญหาที่ไม่มีผู้อ่ืนช่วยได้ จึง
แสดงให้เห็นว่ายังมีครอบครัว มีพ่อแม่ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาและพร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหา อารมณ์
และโทนสีเป็นสีขาวด า แสดงถึงความเศร้าได้ สีหน้าของตัวแสดงพ่อชัดเจน ดูน่าสงสาร ท าให้ผู้ชมนึก
ถึงเรื่องราวของตัวเอง ให้ผู้ชมย้อนกลับไปคิดว่าตนเองละเลยการให้ความส าคัญกับพ่อแม่ หรือคนใน
ครอบครัวหรือไม ่การตัดต่อไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

   จุดด้อย ด้วยการใช้สีขาวด าทั้งเพลง ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าและหดหู่ทั้งเพลง ทั้งที่
เนื้อเรื่องบางตอนก็มีความน่ารักและความสุข แต่ท าให้ไม่รู้สึกสุขเท่าที่ควร 

 
  3. ภาพยนตร์โฆษณา ไทยประกันชีวิต 

 

 

 
     ความยาว 3:03 นาท ี

   เหตุผลที่ศึกษาภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เพราะว่า เนื้อเรื่องเก่ียวกับครอบครัวและบุตรไม่
เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เช่นเดียวกับวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัวที่ผู้ศึกษาต้องการจะท า และเป็นภาพยนตร์โฆษณาชิ้นที่ผู้ศึกษา
ประทับใจมาก 

   จุดเด่น เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมได้เป็น
อย่างมาก โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในครอบครัว คือเรื่องของพ่อลูก ที่พ่อเป็นใบ้ ในขณะ
ที่ลูกสาวก็รู้สึกไม่ชอบ อาย ที่มีพ่อเป็นใบ้ โดนเพ่ือนที่โรงเรียนล้อเรื่องพ่อเป็นใบ้จนมีปัญหาทะเลาะ
วิวาท และถึงขั้นฆ่าตัวตาย จุดที่เด่นของผลงานชิ้นนี้คือ การตัดต่อ โดยในตอนช่วงแรกๆ ในขณะที่พ่อ
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สื่อสารกับลูกสาวก็ใช้ภาษามือ คนดูที่ไม่รู้ภาษามือก็จะไม่รู้เรื่องว่าพ่อพยายามจะพูดอะไร และการตัด
ต่อก็จะตัดเร็วๆ ให้คนดูไม่ทันคิดว่าพ่อใช้ภาษามือบอกอะไรกับลูกสาว ให้ดูเหมือนเป็นการสื่อสาร
ปกติทั่วไป แต่พอหลังจากที่ลูกสาวกรีดข้อมือตัวเองแล้ว (Climax) ก็จะตัดสลับไปมา ย้อนกลับไป
ตั้งแต่เริ่มต้น ทุกช็อตที่พ่อใช้ภาษามือ จะขึ้นตัวอักษรด้านล่าง (Subtitle) เพ่ือให้คนดูเข้าใจ ซี่งเป็น
ค าพูดที่ซึ้งกินใจ จุดนี้ก็สามารถกระทบใจให้ผู้ชมมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมได้มาก และตอนที่ถ่ายให้
เห็นมือของพ่อกับลูกสาวที่ก าลังถ่ายเลือดให้ลูกสาว ก็จะย้อนกลับไป (Flashback) ไปถึงอดีต ตั้งแต่
เด็กๆ ที่พ่อเลี้ยงดูลูกสาว พ่ออุ้มลูกสาว รูปที่ลูกสาววาดตอนเด็กๆ เป็นรูปพ่อลูกจับมือกัน และ
กลับมาเป็นตอนปัจจุบัน ที่ลูกสาวก าลังจับมือพ่อและรู้สึกทราบซึ้งใจ และก็จะย้อนกลับไปเป็นตอนที่
พ่อลูกเดินจับมือกันตอนเด็กๆ จุดนี้ท าให้ผู้ชมรู้สึกและย้อนนึกไปถึงความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อที่เลี้ยงดู
เรามาตั้งแต่เด็ก ท าให้ผู้ชมรู้สึกมีผลกระทบต่อจิตใจ มีความรู้สึกตอบสนองและประทับใจกับ
ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้  โทนสีที่ใช้จะเป็นสีหม่นๆ ไม่สดใส มีการจัดแสง Low Key ในตอนที่อยู่ใน
บ้าน ส่วนช่วงที่เป็นตอนกลางวันก็จะหม่น ไม่สว่างมาก มีการคุมโทนได้ดี ท าให้รู้สึกถึงความ
หม่นหมอง ความเศร้า ส่วนตอน Flashback กลับไปตอนเด็กๆ จะใช้สีโทนน้ าตาลม่วง เหมือนรูปที่
ถ่ายจากฟิล์มสมัยก่อน ท าให้คนดูรับรู้ได้ว่าเป็นสมัยก่อน เสื้อผ้าทรงผมของพ่อก็ท าให้ดูเป็นสมัยตอนที่
พ่อยังหนุ่ม Sound ที่ใช้ก็ใช้เครื่องดนตรีและเมโลดี้ที่ท าให้รู้สึกเศร้า หม่นหมอง 

   จุดด้อย การจัดองค์ประกอบของภาพในบางเฟรมไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตามหลักการจัด
องค์ประกอบภาพ ผลงานชิ้นนี้บางเฟรมจัดองค์ประกอบไว้ตรงกลางของเฟรม ท าให้ขาดความดึงดูด 
ความน่าสนใจของแต่ละเฟรม 

จากผลงานทั้งสามชิ้น ผู้ศึกษาจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงที่เน้น
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัว โดยจะใช้อารมณ์และโทนสี เหมือน
ภาพยนตร์โฆษณาไทยประกันชีวิต ที่จะมีสีหม่นๆ ไม่สดใส ใช้การ Flashback กลับไปให้เห็นอดีต
เหมือนผลงานทั้งสามชิ้น ใช้ Close-up Shot ใน Shot ที่ต้องการแสดงสีหน้าอารมณ์หรือแววตา 
เพ่ือให้เด่นชัด ชัดเจนยิ่งขึ้น จัดแสง ให้มีความเหมาะสม และมีการย้อมสีภาพเพ่ือให้ผู้ชมแยกแยะ
เรื่องราวแต่ละเรื่องได้ และจัดองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดหรือที่รู้จักกันดีในนาม
โครงการ Child Watch เป็นโครงการที่ริเริ่ม ขึ้นเมื่อปี 2545 ในรูปโครงการน าร่องในพ้ืนที่ 12 
จังหวัด โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  กลายมาเป็นโครงการวิจัย
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด เต็มรูปในปี 2547 ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 76 จังหวัด 
โดยการท างานของทีมวิจัยจังหวัดและศูนย์ประสานงานภาค 6 ศูนย์รวม กว่า 300 คน โดยมีการเก็บ
ข้อมูลทั้งตัวชี้วัด การใช้แบบส ารวจ และการท ากรณีศึกษาเฉพาะจังหวัด ภายใต้การสนับสนุน ร่วมกัน
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยมีสถาบันรามจิตติในก ากับมูลนิธิภูมิปัญญาซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและขับเคลื่อนงานด้านเด็ก 
เยาวชนและการศึกษาเป็นผู้รับ ผิดชอบเป็นทีมประสานงานระดับประเทศ  นี้ในที่สุดจึงได้น ามาสู่การ
ลงนามในบันทึกความตกลงในการ ร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการรายงานสภาวการณ์เด็กและ
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เยาวชน ระหว่างองค์กรภาคีหลัก 4 องค์กร ได้แก่ พม. สกว. สสส. และสถาบันรามจิตติ เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2550 ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 

ข้อมูลจากกศน.ในปี 2552 ชี้ว่ามีเด็กกว่า 141,413 คน ที่อายุไม่ถึง 15 ปี และยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับออกจากการ ศึกษาในระบบมาเรียนกับกศน. ซึ่งเป็นจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน่า
ตกใจ โดยเป็นเด็กที่ออกจากโรงเรียนในระดับ ประถมศึกษา 38,936 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
35,364 คน และไม่ระบุระดับชั้นอีก 67,513 คน ทั้งนี้ ปัจจัยรุมเร้า ทางสังคมและอบายมุขนานา
รูปแบบ ท าให้เด็กจ านวนไม่น้อยหลงไปกับกิจกรรมเสี่ยงที่ตน อยากรู้อยากลอง เช่น การติดเกม การ
ดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือ การแข่งรถซิ่ง ส่งผลให้มีเด็กจ านวนไม่
น้อย มีปัญหาความประพฤติไม่สามารถเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนต้องถูกให้ออก หรือออกกลางคัน 
กลายเป็นเด็กที่เข้ามาสู่ ช่องทางของกศน. ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อการเรียนไม่จบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อเนื่องต่อไปอีก  

จากแนวโน้มที่จ านวนเด็กตกขอบออกมาอยู่นอกระบบโรงเรียนที่เพ่ิมสูงขึ้น ยังอาจมี
สาเหตุมาจากท่าทีและทัศนคติของเด็ก ที่มีต่อโรงเรียนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลของโครงการ Child Watch ชี้
ว่าในปี 2552 ที่ผ่านมาเด็กเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นที่ระบุว่า ตนชอบไปโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับ
มาก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2550 และยังพบอีกว่ามีเด็กเพียง ร้อยละ 25 เท่านั้นที่
รู้สึกปลอดภัยมากเวลาไปโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งอาจเกิดจาการพบเห็นการพกพาอาวุธเข้ามาใน 
สถานศึกษาของเพ่ือนนักเรียน การถูกขู่กรรโชกทรัพย์ หรือการถูกท าร้ายร่างกาย ผลการส ารวจของ 
Child Watch พบว่าเด็กกว่าร้อยละ 34 พบเห็นการพกพาอาวุธร้ายแรงในโรงเรียน/สถานศึกษา และ
มีเด็กถึงร้อยละ 13 เคยถูกขู่กรรโชก ทรัพย์ และอีกร้อยละ 22 เคยถูกท าร้ายร่างกายในสถานศึกษาใน
รอบ 1 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สถิติหญิงวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 19 ปีที่มาท าคลอดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่าน
มา และในปี 2552 ข้อมูลของ โครงการ Child Watch พบว่ามีหญิงวัยรุ่นมาท าคลอด 69,378 คน ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปี 2551 ที่มีจ านวน 69,874 คน และเพ่ิมข้ึนจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 61,510 คน 

ปรากฏการณ์แม่วัยรุ่นสอดคล้องไปกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปของเด็ก
วัยมัธยมต้น–อุดมศึกษา ที่โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 24 ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเฉพาะระดับ
อาชีวะ-อุดมศึกษา มีนักศึกษาร้อยละ 36 ที่ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วและกว่าร้อยละ 50 
ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งของนักเรียน/นักศึกษา และอีกเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะถึง
อุดมศึกษาที่ระบุว่าตนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ยังคิดว่าตนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนจบจากสถานศึกษา ที่
ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศดังกล่าวจึงมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงในการตั้งท้องไม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นเหล่านี้ 

เด็กไทยยังคงอยู่ในภาวะเครียด โดยผลการส ารวจในปี 2552 ของโครงการ Child 
Watch ได้ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มีอาการเครียด จนปวดท้องหรือนอนไม่หลับในรอบ 1 ปีการศึกษาที่ผ่าน
มามีจ านวนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่มีเพียงร้อยละ 30 โดยมีแนวโน้มภาวะ
เครียดสูงขึ้นตามระดับการศึกษา จากเด็กประถมซึ่งมีภาวะเครียดถึงร้อยละ 26 ไปจนถึงนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตกอยู่ในภาวะเครียดถึงร้อยละ 44 สอดคล้องกับแนวโน้มการพยายามฆ่า
ตัวตาย ที่ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 มีเด็กพยายามฆ่าตัวตายถึง 7,300 คน ใกล้เคียงกับ
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ปีก่อนนั่นคือ 8,058 คน และมีเด็กที่ฆ่าตัวตายส าเร็จถึง 682 คน หรือ เฉลี่ยวันละ 2 คน นี่จึงเป็นอีก
ปัญหาหนึ่งที่น่าจับตาดู โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีปัญหารุมเร้าเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการเรียน และการแข่งขัน ตลอดจนสภาพบ้านเมืองและการเมืองที่มีทั้งความขัดแย้ง ความ
รุนแรง (เข้าถึงได้จาก www.childwatchthai.org 2552 ) 
  ข้อมูลระดับประเทศ ปี 2551 – 2552 โครงการ Child Watch   
  (www.childwatchthai.org) 

ผู้ศึกษามาเลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง คือ ส่วนที่เป็นปัญหาวัยรุ่น 
 

ตารางที่ 2-1 ตารางข้อมูลสภาวะด้านสุขภาพอนามัยของเด็กไทยปี 2551-2552 โครงการ Child 
Watch 

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยประเทศ 
ร้อยละเด็กดื่มเหล้า (ครั้งคราว
ถึงประจ า) 

ม.ต้น/ม.ปลาย/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 

16.41/27.13/44.74/50.14 

ร้อยละเด็กสูบบุหรี่ (ครั้งคราว
ถึงประจ า) 

ม.ต้น/ม.ปลาย/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 

7.71/10.43/21.32/22.57 

ร้อยละเด็กเครียดจนนอนไม่
หลับ 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

26.39/28.22/36.37/34.32/42.86 

พยายามฆ่าตัวตาย (ต่อ
ประชากรแสนคน) 

ต่ ากว่า ถึง18ปี/19-25 ปี/
ภาพรวม 

17.52/65.91/31.64 

ฆ่าตัวตายส าเร็จ (ต่อ
ประชากรแสนคน) 

ต่ ากว่า ถึง 18ปี/19-25 ปี/
ภาพรวม 

1.17/7.14/2.89 

จากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 
(ต่อประชากรแสนคน) 

เด็กบาดเจ็บ/เด็กเสียชีวิต 987.41/26.06 

 

ตารางที่ 2-2 ตารางข้อมูลสภาวะด้านการศึกษาของเด็กไทยปี 2551-2552 โครงการ Child Watch 

 
 

สภาวะด้านการศึกษา ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยประเทศ 
ร้อยละเด็กท่ีโดดเรียน 
(ประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

1.02/2.07/3.73/5.43/5.24 

ร้อยละเด็กท่ีลอกการบ้าน/
ข้อสอบเพ่ือน 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

32.36/53.28/72.21/59.69/58.92 

ร้อยละเด็กท่ีรู้สึกปลอดภัย
เวลาไปโรงเรียน (มาก) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

35.64/20.41/25.78/21.79/22.44 
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ตารางที่ 2-3 ตารางข้อมูลสภาวะด้านสังคมของเด็กไทยปี 2551-2552 โครงการ Child Watch 

สภาวะด้านสังคม ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยประเทศ 
ร้อยละเด็กท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/

อาชีวะ/อุดมศึกษา 
24.69/24.57/25.76/29.69/39.85 

 
ร้อยละเด็กท่ีเที่ยวกับพ่อแม่พ่ี
น้อง (ประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

23.38/22.96/20.69/16.43/14.5 

ร้อยละเด็กท่ีคุยกับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ญาติผู้ใหญ่ 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

76.3/73.99/72.94/64.3/57.05 

เวลาที่ใช้คุยกับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ญาติผู้ใหญ่ (นาที) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

120.67/146.87/147.09/146.91/ 
114.54 

ร้อยละเด็กท่ีเที่ยวกับเพ่ือน
ตอนกลางคืน (ประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

1.77/5.38/6.91/9.57/9.52 

ร้อยละเด็กท่ีดูการ์ตูนโป๊ (ครั้ง
คราวถึงประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

6.7/14.18/15.81/20.51/18.72 

ร้อยละเด็กท่ีดูวีซีดีโป๊ (ครั้ง
คราวถึงประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

5.09/13.16/17.59/24/24.49 

ร้อยละเด็กท่ีดูเว็ปโป๊ (ครั้ง
คราวถึงประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

4.62/13.22/18.05/23.51/25.51 

ร้อยละเด็กท่ีดูคลิปโป๊ (ครั้ง
คราวถึงประจ า) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

6.73/21.06/28.24/35.76/34.52 

ร้อยละเด็กท่ียอมรับว่าเคยมี
เพศสัมพันธ์ 

ม.ต้น/ม.ปลาย/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 

6.49/14.35/36.47/39.17 
 

อยละเด็กท่ีคิดว่าจะมี
เพศสัมพันธ์ก่อนเรียนจบ 

ม.ต้น/ม.ปลาย/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 

6.25/7.29/11.1/9.1 

ร้อยละเด็กท่ียอมรับการอยู่
ก่อนแต่งของนักเรียน/
นักศึกษา 

ม.ต้น/ม.ปลาย/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 

28.91/38.25/48.83/53.87 
 
 

ร้อยละเด็กท่ีปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวกับเพ่ือน (มาก) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

17.37/24.63/33.36/28.32/29.52 

ร้อยละเด็กท่ีปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวกับครูอาจารย์ (มาก) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

12.76/10.14/9.82/12.15/10.42 
 

ร้อยละเด็กที่เล่นไพ่ ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

10.72/20.58/25.3/31.78/35.26 

ร้อยละเด็กที่พนันบอล ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

3.86/7.63/9.83/14.46/18.32 
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สภาวะด้านสังคม ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยประเทศ 
ร้อยละเด็กที่ซื้อหวยใต้ดิน ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/

อาชีวะ/อุดมศึกษา 
3.44/6.98/11.66/19.61/21.67 

ร้อยละเด็กซื้อลอตเตอรี่ ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

6.64/8.14/10.82/16.57/20.25 

ร้อยละเด็กที่พบเห็นการเสพ
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

9.91/19.93/21.76/30.22/27.6 
 

ร้ อยละ เ ด็ กที่ พบ เห็ น กา ร
พกพาอาวุธในสถานศึกษา 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

28.33/34.7/35.23/38/33.14 
 

ร้อยละเด็กที่ ถู กขู่ กรร โชก
ทรัพย์ในสถานศึกษา 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

10.58/17.48/13.09/13.34/11.56 

ร้ อ ย ล ะ เ ด็ ก ที่ ถู ก ท า ร้ า ย
ร่างกายในสถานศึกษา 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 

22.34/23.63/23.86/21.26/16.85 

เด็ก ต่ ากว่า 19 ปีที่มาท า
คลอด 

10-14ปี/15-19ปี/ภาพรวม 
81.78/2,963.33/1,489.91 

เด็ก ต่ ากว่า 18 ถูกละเมิด (ต่อประชากรแสนคน) 40.96 
เด็กเข้าสถานพินิจ (ต่อประชากรแสนคน) 288.64 
เด็กรับการบ าบัดยา (ต่อประชากรแสนคน) 185.94 
ร้อยละเด็กที่ปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
(มาก) 

ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/
อาชีวะ/อุดมศึกษา 42.43/39.95/41.12/33.39/37.09 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาวัยรุ่นที่มากท่ีสุด 15 อันดับ (สรุปเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษา) คือ  

1) ลอกการบ้าน/ข้อสอบเพ่ือน 58.92%  

2) ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งของนักเรียน/นักศึกษา 53.87%  

3) การดื่มเหล้า 50.14%  

4) เครียดจนนอนไม่หลับ 42.86%  

5) ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ 39.17%  

6) เล่นไพ่ 35.26%  

7) ดูคลิปโป๊ 34.52%  

8) พบเห็นการพกพาอาวุธในสถานศึกษา 33.14%  

9) พยายามฆ่าตัวตาย 31.64%  
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10) พบเห็นการเสพยาเสพติดในสถานศึกษา 27.6% 

11) ดูเว็บโป๊ 25.51% 

12) ดูวีซีดีโป๊ 24.49% 

13) สูบบุหรี่ 22.57% 

14) ซื้อหวยใต้ดิน 21.67% 

15) ซื้อล็อตเตอรี่ 20.25% 
ผู้ศึกษาจึงจะใช้ผลสรุปดังที่กล่าวบางส่วน มาเป็นเนื้อเรื่องเพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหา

วัยรุ่น เพ่ือที่จะให้วัยรุ่นและผู้ปกครองได้ทราบด้วย โดยผู้ศึกษาต้องประเมินเรื่องราวที่จะแสดงใน
วิดีทัศน์ประกอบเพลง ว่าความเป็นไปได้ในการถ่ายท ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าใช้สถานการณ์นี้ภาพที่
ออกมาจะเป็นไปในทิศทางใดและจะมีความรุนแรงจากเนื้อหาเพียงใด พร้อมทั้งค านวณงบประมาณ 
จัดการกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท าว่ามีความพร้อมและเหมาะสมในการจะถ่ายท าฉากนั้นๆ หรือไม่ 
รวมไปถึงทีมงานมีความสะดวกและมีความสามารถที่จะถ่ายฉากนั้นๆ ได้หรือไม่ 

และจากที่ผู้ศึกษาคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการถ่ายท า ทั้งในเรื่องของงบประมาณ 
เวลา สถานที่ อุปกรณ์ ทีมงาน แล้ว ผู้ศึกษาจะใช้เนื้อหาจากปัญหาเรื่อง การลอกการบ้านหรือการ
ลอกข้อสอบ การเครียดจนนอนไม่หลับ การมีเพศสัมพันธ์ และการสูบบุหรี่ เหล่านี้ มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเนื้อเรื่อง ซึ่งปัญหาแต่ละอย่างก็ จะน าไปเสริมสร้างบทหรือโครงเรื่อง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก
เนื้อหาสามเรื่องหรือสามครอบครัว โดยน าไปรวมกับค าตอบจากการท าแบบสอบถามที่สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายว่ามีปัญหาใดบ้างที่ไม่เคยปรึกษาหรือไม่กล้าปรึกษาครอบครัว และการสอบถามคน
ใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัว และค าตอบจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและ
ครอบครัว เพ่ือประกอบเป็นเนื้อเรื่องและโครงเรื่องที่เหมาะสม 
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 บทที่  3 

            ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
 

  การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของ
ครอบครัว เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตวีดิทัศน์ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตวีดิ
ทัศน์ที่ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงการวางแผนในการสร้างสรรค์มิววีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความน่าสนใจอีกด้วย 

 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
  การศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง “การสร้างสรรค์วิดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว” ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ (Applied 
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งหวังในการค้นหาความรู้เพื่อน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ หรือใช้ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจ กล่าวคือ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา และวิธีการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตวิดีทัศน์ประกอบเพลงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงท าการประเมินผลวิดีทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วย
วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษา และสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) เป็นประชากรส าหรับงานวิจัย คือ ประชากรที่เป็นผู้ผลิตมิว
สิควิดีโอ และผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายของวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
หมายถึง กลุ่มผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี และความสนใจในวีดิทัศน์ประกอบเพลง  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงครั้งนี้ เก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น 
ดังต่อไปนี้ 

    1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการ
ท างานในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์
ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เพ่ือเป็น 
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ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจที่ได้จากการรับชมวีดิทัศน์
ประกอบเพลง 

    2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง หมายถึง กลุ่มวัยรุ่น ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15-25 ปี ทั้งชายและหญิง ที่ชอบชมวีดิทัศน์ประกอบเพลง จ านวน 8 คน และผู้ที่ท างาน
เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว 3 คน โดยเปิดผลงาน วีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับครอบครัวชม และสัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ
จากการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือท าการประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์วิดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง และเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ดังต่อไปนี้ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ส าหรับถามกลุ่มเป้าหมาย และ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว และผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชน
และครอบครัว ได้แก่ 
     ชยนพ บุญประกอบ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ เพลง ถามมาได้ไง ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ 
     ฐานิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
     สุสมา สุขพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายสื่อเพ่ือครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  
     โดยมีแนวค าถามดังนี้   
 
     แบบสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ 

   ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  
        ประวัติส่วนตัว  
        ผลงานรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน (เคยสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอมาก่อนหน้าหรือไม่)  
       แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นที่ท าให้ท างานด้านนี้ 
        เข้าสู่งานด้านได้อย่างไร สาเหตุที่เข้ามาเก่ียวข้องในด้านนี้  
        มิวสิควิดีโอชิ้นนี้มีความแตกต่างจากมิวสิควิดีโอชิ้นอ่ืนๆ อย่างไร  
      ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน   

      มิวสิควิดีโอในปัจจุบันมีลักษณะภาพรวมเป็นอย่างไร 
      ในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ มิวสิควิดีโอที่ดีเป็นเช่นไร 
      สิ่งที่ต้องการเห็นในมิวสิควิดีโอของไทย 
      แนวโน้มมิวสิควิดีโอในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
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   ค าถามด้านผลงานมิวสิควิดีโอของผู้ให้สัมภาษณ์ 
      วางเป้าหมายและจุดประสงค์ในการผลิตมิวสิควิดีโอเพ่ืออะไร 
      แรงบันดาลใจอะไรในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ 
      แนวความคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอนี้คืออะไร 
      เพลงที่เลือกใช้ ต้องการสื่อสารความหมายกับผู้ฟังอย่างไร 
      เนื้อหาของมิวสิควิดีโอมีผลต่อการรับชมของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
      จุดเด่นของมิวสิควิดีโอชิ้นนี้คืออะไร 
      ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมิวสิควิดีโอคืออะไร และแก้ปัญหาได้อย่างไร 
      ข้อติชมที่เป็น Feedback จากผู้ชมส่วนใหญ่ที่มีต่อมิวสิควิดีโอ เป็นอย่างไร 

              เป็นต้น 
   

   แบบสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว 
   ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  
      ประวัติส่วนตัว  
      งานรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
      การท างานหลักๆ ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวคืออะไร 
      แรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นที่ท าให้มาท างานด้านนี้ 
      เข้าสู่งานด้านได้อย่างไร สาเหตุที่เข้ามาเก่ียวข้องในด้านนี้ 
      ความตั้งใจ หรือเป้าหมายในการท างานด้านนี้ 
   ค าถามท่ัวไปเกีย่วกับเยาวชนและครอบครัว   
      ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหรือเยาวชนกับครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะภาพรวมเป็น

อย่างไร 
      ปัญหาด้านความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัวที่เป็นปัญหามากที่สุดคืออะไร และ

สาเหตุของปัญหาคืออะไร 
      ปัญหาของวัยรุ่นที่เป็นปัญหามากที่สุดคืออะไร และสาเหตุของปัญหาคืออะไร 
      แนวโน้มปัญหาความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัวในอนาคตเป็นอย่างไร 
      สิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเก่ียวกับวัยรุ่นและครอบครัว 

ของประเทศไทยคืออะไร  
          เป็นต้น 
 

   แบบสอบถาม (ถามกลุ่มเป้าหมาย) 
   แนวค าถาม 
      ปัญหาใดบ้างที่ท่านไม่เคยปรึกษา หรือไม่กล้าปรึกษาคนในครอบครัว และเพราะอะไร

จึงไม่ปรึกษาคนในครอบครัว 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง มีดังนี ้
   2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและ

ครอบครัว เป็นผู้ประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้นในฐานะของผู้ส่งสาร เพ่ือน าไปสู่การสรุป
ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย 

   2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 8 คน เป็นผู้
ประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้นในฐานะของผู้รับสาร เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย และ
การอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

        ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง  (Content) 

              
        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการถ่ายท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production 

& Presentation)  
ด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม สวยงามหรือไม่ 
คุณคิดว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมิวสิควีดีโอได้มาก น้อยเพียงใด 
คุณชื่นชอบการแสดงของตัวละครตัวใดเป็นพิเศษ 
คุณรู้สึกชื่นชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควีดีโอหรือไม่ 
คุณรู้สึกชื่นชอบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ 
ฉากในมิวสิควิดีโอมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 
        ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการตัดต่อและกราฟฟิค (Editing & Graphic) 

จังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลงหรือไม่  
 

การน าเสนอมิวสิควิดดีโอแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม่ 
คุณคิดว่าเนื้อหาของวีดิทัศน์และเพลงที่น ามาประกอบมีความสอดคล้อง กันหรือไม่ 
ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อย เพียงใด 
มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 
เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 
เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 

คุณคิดว่าเนื้อหาของวีดิทัศน์และเพลงที่น ามาประกอบมีความสอดคล้อง กันหรือไม่ 

ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อย เพียงใด 

มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 

เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 

เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 
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        ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้มีอิทธิพลที่ส่งผลให้ท่านมีความชื่นชอบในเพลง “ยิ่งมืดยิ่ง
เห็นดาว” มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
คุณรู้สึกชื่นชอบฉากใดหรือช่วงใดในวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้รับชมมากท่ีสุด 
ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงมีความเหมาะสมมาก น้อยเพียงใด 
คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้รับชมมากน้อย เพียงใด 
หลังจากชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว รู้สึกคิดถึงหรือเห็นความส าคัญ ของคนใน
ครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ 
ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากได้รับชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” วีดิทัศน์ ประกอบเพลงชิ้น
นี้ เพราะอะไร 

 
        ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน (Advice) 

ข้อเสนอแนะต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคน
ในครอบครัวชิ้นนี้ 

 
การทดสอบเครื่องมือ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) การสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือ
หลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือ โดย
ค าถามท่ีใช้ในเครื่องมือการวิจัย ผู้ศึกษาได้ทดสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาเนื้อหา
และความเหมาะสมของค าถาม 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ในการศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
       ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือและ

เอกสารทางด้านวิชาการ ตารางสถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) 
ต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการศึกษาและใช้ในการ
พัฒนาชิ้นงาน 

       ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมมิวสิควิดีโอ 2 เพลงและภาพยนตร์โฆษณา 1 เรื่อง 
รวมทั้งสิ้น 3 ชิ้นงาน โดยรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ (www.youtube.com) ซึ่งมิวสิควิดีโอและ
ภาพยนตร์โฆษณามีดังนี้คือ 
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      มิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง โดย ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ 
        มิวสิควิดีโอเพลง ฉันยังอยู่ทั้งคน โดย ศิลปิน ณัฐ ศักดาทร 

        ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Silence of love ของ ไทยประกันชีวิต 
   เพ่ือน ามาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่เกิดขึ้นในมิวสิควิดีโอและ

ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง โดยใช้
แนวคิดด้านการผลิตมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์ อีกทั้งแนวคิดด้านการดัดแปลงและสร้างสรรค์มิวสิควิ
ดีโอมาประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ ค้นหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอ
ของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอที่ดีและที่บกพร่องหรือยังไม่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 

   ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
100 คน โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนั้นไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง 
     ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือขอข้อมูล และความคิดเห็น
จากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ซึ่งได้น าผลการศึกษาค้นคว้ารวบ
รวบข้อมูลจากเอกสารทางด้านวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอ
และภาพยนตร์โฆษณา มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีใน
การคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทาการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัวต่อไป 
       ขั้นตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Pre-
production) โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์รวบรวมได้ มาจัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบของ
วีดิทัศน์ประกอบเพลง (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียนบทวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Script) ตลอดจน
จัดท าตารางการด าเนินงานผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงทั้งหมด 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
     สัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว โดยให้
เป็นผู้ประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงหลังจากท่ีได้รับชมผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวแล้ว 

   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีอายุ 15-25 ปี 
จ านวน8 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 4 คน เป็นผู้ประเมินผลมิวสิควิดีโอที่ผลิตขึ้น เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขบทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ หลังจากการผลิตวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงที่ผลิตขึ้น” ด้วยเทคนิคการฉายออก (Projective Technique) จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลการประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนภาพรวม
ของวีดิทัศน์ประกอบเพลง ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์โฆษณารวมทั้งสิ้น 3 ชิ้น รับชม
ย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ (www.youtube.com) เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 
   2. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ และ
ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ทั้งหมด 3 ท่าน เดือนกันยายน พ.ศ. 2556  
  3. ผู้ศึกษาได้ท าการเตรียมการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของวีดิทัศน์ประกอบเพลง หาข้อมูลในเรื่องของ
เนื้อหา เขียนบท คัดเลือกเพลง และท าการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงด้วยวิธีการบันทึกภาพและเสียง 
ในเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
  4. ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 คน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
  5. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินผลด้านความพึงพอใจจากผู้ที่ท างานเกี่ยวกับ
เยาวชนและครอบครัว เดือน มกราคม พ.ศ.2557 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยใช้พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เป็น
พ้ืนฐานที่น าเสนอในการรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยผล
ที่ได้จะสรุปบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 
ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการ
ผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
   ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์

โฆษณา โดยการน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์โฆษณาทั้ง  3 รายการ 
น ามาจ าแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีและข้อบกพร่องที่สามารถ
น ามาปรับใช้ในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงได้ 

   ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยการ
น าค าตอบของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ทั้ง 3 ท่านที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา
ทั้งหมดที่ผู้ผลิตใช้ในวีดิทัศน์ประกอบเพลง รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอทั้งหมด ซึ่งการ
วิเคราะห์ในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้ในการวิเคราะห์ แล้ว
น ามาสรุปตามประเด็นที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงต่อไป 
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ผู้ศึกษาจะน าผลการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอ 2 เพลงและภาพยนตร์โฆษณา 1 เรื่อง การ
สัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวทั้ง 3 ท่าน น ามาสรุป
ประเด็นเพ่ือก าหนดแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญ
ของคนในครอบครัว ต่อไป 

 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
     ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ท างานเกี่ยวกับ
เยาวชนและครอบครัว อีกท้ังการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง
ที่ได้ผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงของกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุปผล
การศึกษาวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น 

  
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
  ในการศึกษาและผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและ
ชิ้นงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยแบ่งออกเป็น  4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
     ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ดังต่อไปนี้  
     ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลง มาใช้เป็น
แนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
ต่อไป 

     ส่วนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 2 ท่าน และผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว 1 ท่าน รวมเป็น 3 
ท่าน ตามประเด็นค าถามที่กาหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน 
กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดีของมิวสิควิดีโอตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมิว
สิควิดีโอเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว ต่อไป 

2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
   ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้

ในการวางแผนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ดังต่อไปนี้ 
     ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของวีดิทัศน์ประกอบเพลง ตลอดจน เนื้อหา รูปแบบ 
และวิธีการน าเสนอที่จะท าการผลิตขึ้นในวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
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     ส่วนที่ 2 น าเสนอเรื่องราวของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Script) ซึ่งจะประกอบด้วย 
แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ความขัดแย้ง รวมถึงเทคนิคการน าเสนอในด้านต่างๆของวีดิทัศน์ประกอบเพลง 

   ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Time 
Table) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึง
การประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง 

 
 
3. การน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่เสร็จสมบูรณ์ 
   น าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน

ครอบครัว ที่เสร็จสมบูรณ์ 1 ชิ้น 
4. การน าเสนอผลการประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
   น าเสนอผลการประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว อีก
ทั้งการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มเป้าหมาย ใน
ด้านของรูปแบบ เนื้อหา รวมถึงวิธีการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลง แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตาม
ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวีดิทัศน์ประกอบเพลงต่อไป 

 
การวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน  

ผู้ศึกษาได้วางแผนก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  1. รวบรวมผลการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และจากแบบสอบถาม เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าผลที่ได้มาจัดท าโครงร่างวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Pre-production) รวมไปถึง
การเตรียมงานก่อนการถ่ายท า 
  2. จัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ผู้ศึกษาได้จัดท าตาราง
การด าเนินงานในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Time Table) เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและ
เป้าหมายในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบ
เพลง 
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                     บทที ่4 

                      การผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ และผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชน
และครอบครัว เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานการสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึง
การท าแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดของการศึกษาดังนี้ 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 1 ท่าน 
  - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว 2
ท่าน 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามพฤติกรรมเก่ียวกับการปรึกษาปัญหาต่างๆ ของ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญใน
ครอบครัว 
 

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์ 1 ท่าน 
    ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งประสบการณ์ในการท างาน
ด้านมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์ โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาท า
กระบวนการวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิ
ดีโอและผู้ก ากับภาพยนตร์ ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เนื้อหาของมิวสิควิดีโอ 
  ส่วนที่ 2 แนวความคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอ 
  ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหา  
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 

 
  บทสัมภาษณ์ ชยนพ บุญประกอบ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเพลง ‘ถามมาได้ไง ศิลปิน โรส 

ศิรินทิพย์’ และเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์ ‘Suck Seed ห่วยข้ันเทพ’ 
  ส่วนที่ 1 เนื้อหาของมิวสิควิดีโอ 
           มิวสิควิดีโอในปัจจุบันมีความหลากหลาย และสามารถท าได้ง่ายมากขึ้นกว่ามิว
สิควิดีโอในอดีต และบุคคลทั่วไปก็สามารถผลิตมิวสิควิดีโอด้วยตนเองได้ แม้กระทั่งแต่งเพลงด้วย
ตนเองและผลิตมิวสิควิดีโอด้วยตนเอง ดังนั้น ในปัจจุบันมิวสิควิดีโอจะมีความหลากหลายและมี
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ปริมาณมากขึ้น รวมถึงมีช่องทางในการเผยแพร่มิวสิควิดีโอที่หลากหลายและมีการเข้าถึงได้โดยง่าย 
โดยมิวสิควิดีโอแต่ละตัวก็มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว เพราะมิวสิควิดีโอท าหน้าที่รับใช้เพลงแต่ละเพลง และ
มิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ โดยผู้ก ากับ ชยนพ บุญประกอบ ก็เช่นเดียวกัน  
            มิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง มีการตีความหมายของเพลงโดยผู้ก ากับเอง โดยที่
พยายามจะเล่ามุมมองที่แตกต่างจากสิ่งที่ฟังทั่วไปแล้วรู้สึกได้ทันที โดยเนื้อหาของเพลง ถามมาได้ไง มี
เนื้อหาที่ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องของความรักในรูปแบบใด ถ้าฟังแบบไม่ตั้งใจจะนึกถึงความรัก
แบบหนุ่มสาว แต่ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอนี้ มีความรู้สึกว่า เพลง ถามมาได้ไง สามารถน ามาตีความเป็น
ความรักแบบอ่ืนได้เช่นกัน โดยในมิวสิควิดีโอนี้ ชยนพ บุญประกอบ ได้มีการตีความเพ่ิมเติม คือ เป็น
ความรักของแม่และบุตร ที่บุตรสาว พาแม่ไปพักที่บ้านพักคนชรา โดยมีการหลอกคนดูก่อนว่าในมิว
สิควิดีโอเป็นเรื่องของหนุ่มสาว แต่จะมีภาพของผู้หญิงชรา มาเป็นระยะ โดยมีการใช้โทนสีที่แตกต่าง
กัน ท าให้คนดูรู้สึกว่าเรื่องความรักหนุ่มสาว กับเรื่องผู้หญิงชราเป็นคนละเรื่องหรือคนละสถานการณ์
กัน และน ามาเฉลยในตอนท้ายว่าสองเหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกัน คือบุตรสาวพาแม่ไว้อยู่ที่
บ้านพักคนชรา หลังจากนั้นบุตรสาวก็โดนสามีทิ้งและมาคิดได้ทีหลังว่าตนเองท าผิดไป ผู้ชมก็สามารถ
เข้าใจและรู้สึกร่วมได้ในตอนท้ายเหมือนที่ผู้ก ากับต้องการจะสื่อออกมา โดยกลุ่มเป้าหมายของมิวสิควิ
ดีโอนี้ คือ ต้องการสื่อสารถึงทุกคนที่มีพ่อแม่ หรือทุกคนที่รักและห่วงใย เพราะเรื่องของความรักไม่ได้
เป็นแค่เรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล ไม่ได้มีแค่มิตินั้น ผู้ก ากับอยากให้ผู้ชมได้คิดถึงมิติและมุมมองด้าน
อ่ืนๆ ด้วย  และจุดเด่นของมิวสิควิดีโอนี้ก็คือ เป็นเรื่องที่ท าให้บุคคลกระตุกกลับมาคิดถึงหรือนึกถึง
ความรักในมิติอ่ืนๆ สิ่งนี้ คือสิ่งที่ ชยนพ บุญประกอบ ต้องการจะสื่อสารกับผู้ชม และคิดว่าเป็นจุดที่
จะท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับเพลงนี้ได้เช่นกัน 
            “จริงๆ มิวสิควิดีโอแต่ละตัวมันก็มีเอกลักษณ์ของมันครับ มีทางเฉพาะตัวของ
มัน เพราะว่ามันท าหน้าที่รับใช้เพลงๆ นั้น แต่ว่าอย่าง ถามมาได้ไง เนี่ย มันมีความคิดที่ตีความจาก
เพลง ที่พยายามจะเล่ามุมมองที่แตกต่างจากตัว จากสิ่งที่เราฟังทั่วไปแล้วรู้สึกทันทีอะไรอย่างนี้ อย่าง
ถามมาได้ไง มันจะแบบ ถ้าเราฟังทั่วไปเราจะนึกถึงความรักแบบหนุ่มสาวอ่ะครับ แต่ผมว่ามันตีความ
เป็นความรักแบบอ่ืนได้ด้วย” (ชยนพ บุญประกอบ, สัมภาษณ์, วันที่ 23 กันยายน 2556) 
 
  ส่วนที่ 2 แนวความคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

           แนวความคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอนี้ก็คือ ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอต้องรู้สึกกับเรื่องที่
ต้องการจะเล่าหรือต้องการจะน าเสนอ โดยในเพลงนี้เรื่องที่จะน าเสนอคือเรื่องข่าวที่  ชยนพ บุญ
ประกอบ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอชิ้นนี้ เคยได้ยินมาก่อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรสาวน าแม่ไปทิ้งไว้ในซอย
ซอยหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ก ากับ และร่วมกับการตีความเนื้อเพลง ว่า
เนื้อหาของเพลงพูดถึงอะไร แล้วผู้ก ากับจะสามารถที่จะเล่าอะไรที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคย หรือ
แตกต่างจากสิ่งที่เพลงจะสื่อสารได้อย่างไร และเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการผลิตมิวสิควิดีโอชิ้นนี้ 
ก็คือ เพ่ือ รับใช้เพลง ในแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิม ส่วนในเรื่องของ แก่นเรื่อง, โครงเรื่อง และ จุด
ขัดแย้งของเรื่อง สิ่งเหล่านี้เริ่มมาจากเรื่อง หรือเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอต้องมี
ความรู้สึกร่วมด้วยตัวเองก่อน โดยอาจจะมาจากประสบการณ์ของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอเอง หรือมาจากสิ่ง
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ที่ได้พบเจอ และผู้ผลิตมิวสิควิดีโอมีความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งเหล่านั้น แล้วน าความรู้สึกนั้นมาขยายต่อ
ยอดให้กลายเป็น แก่นเรื่อง โครงเรื่อง และ จุดขัดแย้ง ได้ 
             “แนวความคิดใช่มั้ยครับ ก็คือเรา เรารู้สึกกับเรื่องที่เราอยากจะเอามาเล่าอ่ะ
ครับ ก็คือเรื่องข่าวเนี่ย แล้วก็จากการตีความกับเนื้อเพลงครับว่ามันพูดถึงอะไรบ้าง แล้วเราสามารถ
เล่าอะไรที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยจากสิ่งที่เพลงจะสื่อสารยังไงได้บ้างครับ” (ชยนพ บุญประกอบ, 
สัมภาษณ์, วันที่ 23 กันยายน 2556) 
 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ 
             กระบวนการผลิตรวมทุกขั้นตอนใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่
กระบวนการคิด หรือขั้น Pre-production จนถึงกระบวนการตัดต่อส าเร็จ หรือขั้น Post–
production โดยในช่วงกระบวนการคิดและวางแผนในขั้น Pre-production ใช้เวลามากที่สุด ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในตอนถ่ายท าก็มีบ้าง เป็นเหตุสุดวิสัย จึงท าให้เวลาในการถ่ายท าจ าเป็นต้องกระชั้นกว่าปกติ 
และต้องรีบถ่ายให้เสร็จเร็วขึ้น ส่วนในเรื่องของฉากและโทนสี มิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง นี้จะเล่า
โดยแบ่งเป็น 2 เรื่องคู่ขนานกันไป ชยนพ บุญประกอบ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ จึงตั้งใจให้มีความแตกต่าง
ของส ีเพ่ือไม่ใหผู้้ชมเกิดความสับสน ในส่วนของบุตรสาวจะเป็นสีเหลือง ในส่วนของหญิงชราจะเป็นสี
ฟ้า เพ่ือให้ผู้ชมทราบว่าตอนนี้เราก าลังเล่าเรื่องของตัวละครตัวใด ส่วนการถ่ายท ามิวสิควิดีโอให้
ออกมาสวยงาม มีเทคนิคก็คือ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอต้องรู้จักเรื่องที่ต้องการจะเล่าให้ดี ต้องทราบว่าภาพ
แต่ละภาพสามารถสื่อความหมายได้อย่างไร ผู้ก ากับในการถ่ายท ามิวสิควิดีโอจะก็ต้องมีความรู้มาก
เพียงพอที่จะไปสื่อสารกับช่างภาพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอต้องสามารถอธิบายให้
ช่างภาพเข้าใจได้ ว่าต้องการจะถ่ายแต่ละ Shot อย่างไรบ้าง และเหตุผลที่เลือกใช้ Shot นี้คืออะไร 
           “อย่างเรื่องนี้จะเล่าแบบ แบ่งเป็น 2 เรื่องคู่ขนานกันไปครับ เราก็เลยท าให้สีมัน
แตกต่างกันเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนครับ พาร์ทของผู้หญิงก็จะเป็นสีเหลือง พาร์ทของคุณยายก็จะ
เป็นสีฟ้า เพื่อให้คนรู้ว่าตอนนี้เราเล่าเรื่องของคนไหนอยู่ครับ” (ชยนพ บุญประกอบ, สัมภาษณ์, วันที่ 
23 กันยายน 2556) 
   

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์
ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
            ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลง  ถามมาได้ไง คือ มีงบประมาณ
น้อย จึงต้องขอความช่วยเหลือจากคนรู้จัก และพยายามหาวิธีประหยัด ซึ่งมันก็ท าให้ไม่สามารถท า
อะไรได้ถนัดเท่าที่ควร เพราะมีคิวถ่ายจ ากัด แต่ก็นับเป็นความท้าทายและเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่ง 
และปัญหาเรื่องเวลาในตอนถ่ายท า เกิดปัญหาเฉพาะหน้า คือ ปัญหาเรื่องเวลา สาเหตุจากสิ่งลี้ลับใน
บ้านพักคนชรา ซึ่งมันเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึง ท าให้เสียเวลาในการถ่ายท า และต้องเร่งงานมากขึ้น
เพ่ือให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด จึงมีความคล้ายกับงานจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา เพราะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด และมีงบประมาณน้อย 
                    “ปัญหาคือ มีงบประมาณน้อยครับ ก็เลยต้อง เหมือน ขอความช่วยเหลือจากคน
รู้จัก หรือว่าพยายามหาวิธีประหยัดครับ ซึ่งเราท าอะไรได้ไม่ค่อยถนัดมากนัก มีคิวถ่ายจ ากัด อะไร
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อย่างนี้ครับ แต่มันก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงเหมือนกัน แต่เราไม่ควรท าบ่อยๆ 
ครับ จะเหนื่อย” (ชยนพ บุญประกอบ, สัมภาษณ์, วันที่ 23 กันยายน 2556) 

 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 
             ด้านจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา ชยนพ บุญประกอบ ต้องการรายละเอียดที่เฉพาะ
ทางมากขึ้น เพราะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องที่มีคนสร้างสรรค์มาแล้วจ านวนมาก จึงต้องการ
เห็นรายละเอียดที่จริงและน่าสนใจ จับใจ มากกว่าที่ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างไว้ ส่วนด้าน แก่นเรื่อง, โครง
เรื่อง และ จุดขัดแย้ง ของผู้ศึกษา ชยนพ บุญประกอบ ยังรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเท่าที่ควร แต่มีความ
แข็งแรงของโครงเรื่อง คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เป็นเรื่องที่คนทั่วไปมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมได้
ง่ายเพราะคนส่วนใหญ่มีครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าเรื่อง Execution หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
ชิ้นงาน ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นจุดเด่นชัดเจน ยังไม่มีรายละเอียด ส่วนวิธีการวางตัวละครให้น่าสนใจ คือ
ผู้ผลิตต้องมีความสนใจกับตัวละคร รู้สึกร่วมไปกับงานก่อน อาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่เราเอง หรือพ่อ
แม่ของเพ่ือน หรือจากที่เราได้ยินมาก็ตาม และสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงก็ท ากันอย่างแพร่หลาย จึดู
ค่อนข้างธรรมดา ไม่ได้แตกต่างจากมิวสิควิดีโอ สารคดี หรือข่าว ทั่วๆ ไป แต่จุลนิพนธ์นี้ความน่าสนใจ
อยู่ที่โครงเรื่องมันเป็นประเด็นที่ทุกคนมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย คือเป็นเรื่องของครอบครัว แต่ว่าจุดที่ต้อง
ระวังก็คือมันได้ถูกท าซ้ ามาหลายครั้ง ชิ้นงานของผู้ศึกษาจะมีแนวทางในการแตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆ 
ได้อย่างไร หรือว่าจะท าให้ถึงระดับนั้นได้อย่างไร ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง ผู้ศึกษาต้องขุด
ความเป็นตัวเองออกมาเล่าให้ได้ ส่วนวีดิทัศน์ประกอบเพลงนี้ควรใช้ระยะเวลาในการเล่าเรื่องราว
ตามแต่ประสงค์ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในสื่ออะไรนั่นคือเรื่องส าคัญ ถ้าน าไปใช้ในสื่อเช่น โรง
ภาพยนตร์ ก็อาจจะเล่าได้ยาวขึ้น เพราะว่าปัจจุบันสมาธิของคนเราสั้นลง ถ้าเล่าใน Youtube หรือว่า
เล่าใน Spot โฆษณา สามารถเล่าได้ตั้งแต่ 30 วินาที, 1 นาที, 3 นาที หรือ 5 นาที ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ศึกษาเอง  
           “อย่างที่บอกครับ ความน่าสนใจคือมันเป็นประเด็นที่ทุกคนมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย 
เรื่องครอบครัวอ่ะครับ แต่ว่าจุดที่ต้องระวังก็คือมันถูกท าซ้ ามาหลายครั้งแล้ว โฆษณาไทยประกันชีวิต
ท าให้เราแบบน้ าตาซึมมาหลายครั้งแล้ว เราจะฉีกไปจากสิ่งเดิมๆ ได้ยังไง หรือว่ามันจะแตกต่างหรือว่า
ท าให้ถึงระดับนั้นได้ยังไง อยู่ที่ Detail ครับ น้องต้องอินกับมันครับ” (ชยนพ บุญประกอบ, สัมภาษณ์
, วันที่ 23 กันยายน 2556) 

 
การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว 2 ท่าน  

 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งประสบการณ์ในการท างาน
ด้านเยาวชนและครอบครัว โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาท ากระบวนการ
วิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแล
เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว  
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บทสัมภาษณ์ ฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
  ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็น 5 ส่วน 
ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 จุดประสงค์และเป้าหมายในการท างานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 3 แนวโน้มปัญหาระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว 
ส่วนที่ 4 สิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่น

กับครอบครัว   
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น

ความส าคัญของคนในครอบครัว 
 

ส่วนที่ 1 จุดประสงค์และเป้าหมายในการท างานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
           งานหลักของมูลนิธิ คือ มูลนิธิท าการพัฒนาเครือข่ายครอบครัว ภายใต้เรื่อง

ของการที่ครอบครัวเป็นเครือข่ายหรือเป็น Network และท าเกี่ยวกับเรื่องสื่อและท าเรื่องของการ
ผลักดันนโยบาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือเชื่อเรื่องความเป็นเครือข่าย เพราะฉะนั้น ประเด็นที่เข้า
มาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ต้องโยงไปถึงเรื่องของครอบครัว และมูลนิธิก็มีสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ของงานครอบครัว และการท างานเกี่ยวกับครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่นครอบครัวที่เป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีลูกพิการ ครอบครัวที่แม่ตั้ งครรภ์วัยรุ่น และครอบครัวเฉพาะอ่ืนๆ แต่ว่า
มูลนิธิไม่ได้ไปท าเรื่องบ าบัดฟ้ืนฟู หรือเยียวยาอื่นๆ แต่ท าให้ครอบครัวเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน เป็น
การท ากิจกรรมที่ให้ครอบครัวร่วมเรียนรู้  มี พ้ืนที่ส าหรับครอบครัว และให้ครอบครัวแบ่งปัน
ประสบการณ์เพ่ือช่วยเหลือกัน งานของมูลนิธิจะมีสองส่วนคือ งานแผนงานจาก สสส. กับงานที่เป็น
ของมูลนิธิ งานของมูลนิธิเองก็จะเป็นงานเชิงปัญหา เชิงช่วยเหลือครอบครัวอ่ืนๆ และงานแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับงานครอบครัว และงานสื่อ ที่เป็นสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์ Facebook หรือ Social Media 
สิ่งพิมพ์ และในงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เราหวังไว้ว่าอยากให้ครอบครัวในสังคมมีความสุข มี
ความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่เนื่องจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ไม่ได้มี
พลังที่จะสามารถในการท างานกับครอบครัวทั้ง 70 กว่าล้านคนได้ จึงท าในขอบเขตที่พอจะท า เพราะ
มูลนิธิก็มีความยินดีที่อย่างน้อยก็เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดพ่อแม่ท่ีเข้มแข็งมากขึ้น 
           “วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เองเนี่ย ที่บอกไปแล้วคือเราเชื่อเรื่องความเป็นเครือข่าย 
เพราะฉะนั้นงานอะไรที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเนี่ย มันต้องโยงไป
ถึงเรื่องของครอบครัว นะคะ รวมไปถึงการมีสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานครอบครัวนะคะ 
แล้วก็การท างานเกี่ยวกับครอบครัวลักษณะเฉพาะ” (ฐานิชชา ลิ้มพานิช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 
กันยายน 2556) 

 
  ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวในปัจจุบัน 

           โดยลักษณะภาพรวม จากการท างานที่ผ่านมา เริ่มจากการท างานด้านเด็กมา
ก่อน ฐานิชชา ลิ้มพานิช จะเห็นเรื่องเด็ก เด็กเล็กกับครอบครัว จะเห็นว่าถ้าครอบครัวไม่ได้มีการดูแล
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เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ หรือขาดการมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีสายใยกับครอบครัวตั้งแต่เล็กๆ ตัวเด็กเองก็
น่าจะกระทบกับภาวะเหล่านี้ เพราะเด็กๆ ต้องการการดูแลและการใส่ใจ ไม่ว่าจะเด็กหรือโต หรือเป็น
วัยรุ่น เพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาขาดสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเยาว์ มันเป็นไปได้ที่พวกเขาจะขาดเรื่องความ
มั่นคงหรือความปลอดภัยในการดูแลหรือการใช้ชีวิต หรือการไว้ใจคนอ่ืน เพราะฉะนั้น ฐานิชชา ลิ้ม
พานิช มีความคิดเห็นว่า วัยรุ่นตอนนี้มีระยะห่างจากคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะ เวลาของพ่อแม่กับ
ลูกจะไม่เท่ากัน และลูกก็เรียนหนังสือด้วย เนื่องจากตอนนี้ทุกคนต้องเจอเรื่องภาวะเศรษฐกิจ การมี
หนี้สินของครัวเรือน วัยรุ่นตอนนี้จึงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไปพ่ึงพาหรือไป
อยู่กับเพ่ือนค่อนข้างมาก เพราะว่าเป็นวัยเดียวกัน พูดคุยภาษาเดียวกัน พูดกันรู้เรื่อง มีเวลาให้กัน 
วัยรุ่นกับเพ่ือนจึงแยกกันไม่ออก และสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาในตอนนี้คือ  

           1. ปัญหาที่ครอบครัวกับตัววัยรุ่น  
           2. ปัญหาที่ตัววัยรุ่นเองที่อาจจะมีทักษะการจัดการปัญหาที่ยังอยู่ในวุฒิภาวะ

จ ากัด ยังไม่เห็นเป็นวงกว้างเช่นกับผู้ใหญ่ การเติบโตเป็นวัยรุ่นเขาก็จัดการปัญหานี้ในวุฒิภาวะที่เขามี 
และผู้ใหญ่ที่คอยจะช่วยเขากลับไม่มีเวลา เพราะฉะนั้นจึงท าให้สถานการณ์เป็นปัญหา ที่เรารู้กันทั่วไป
คือ ท้องก่อนวัยอันควร การติดยาเสพติด การยกพวกตีกัน ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพใน
บ้านก่อน แล้วจึงขยายออกไปข้างนอกบ้าน ทัศนคติของการใช้ชีวิตหรือเรื่องเพศของไทยอาจจะยังไม่
เปิดกว้างในเรื่องการสอนเรื่องเพศกับวัยรุ่นเท่าที่ควร เรื่องเพศเป็นเรื่องความรู้ไม่ใช่ความเชื่อ แต่
ผู้ใหญ่ยังใช้ความเชื่อในการสอนลูกเรื่องเพศ ซึ่งเด็กๆ ต้องการมากกว่านั้น  พ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดใน
การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์กับลูก แต่พ่อแม่ไม่ได้ท าสิ่งนั้น เพราะอาจจะมีความเชื่ อเรื่องการละอาย 
ความรู้สึกว่าน่าขยะแขยง ไม่กล้าพูดถึง ไม่ควรพูดถึงในวัยนี้ เด็กๆ ไม่ควรจะได้รับรู้ และคิดว่าเป็นการ
ชี้โพรงที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ได้ปรับทัศนคติเหล่านี้ เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้
อย่างถูกต้องกับพ่อแม่ แทนที่จะเป็นความเชื่อในสมัยของผู้ใหญ่อย่างเดียว แต่เด็กๆ ได้เรียนรู้ความ
จริง แล้วก็จะแก้ปัญหาเป็น แต่เด็กๆ สมัยนี้อาจจะมีทักษะในการจัดการปัญหาที่อยู่ในวงจ ากัด หรือ
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า เขาจัดการมันไม่ได้ เพราะไม่ได้ถูกสอนให้คิด มันโยงไปถึงระบบ
การศึกษาว่าการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้เด็กๆ ได้คิด แต่สอนให้เด็กท่องจ า เวลาที่ต้องเจอสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน เด็กๆ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ 

          ส่วนปัญหาด้านความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัวที่ ฐาณิชชา ลิ้มพานิช คิดว่า
เป็นปัญหามากที่สุดคือ    

          1. การพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องกับครอบครัวหรือพ่อแม่ พ่อแม่ก็ฟังลูกไม่รู้เรื่อง ไม่
รู้จักวิธีการสื่อสาร หรือการมีอารมณ์ต่อกนั เมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เด็กก็จะควบคุมไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่มี Action แล้วเด็กๆ ก็มี Reaction กลับไปแบบนี้ มันท าให้พูดกันไม่รู้เรื่อง 
ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่กับเด็ก พ่อแม่กับพ่อแม่เองก็เหมือนกัน เพราะปฏิสัมพันธ์ในบ้านเป็นสิ่งที่เด็กจะ
เรียนรู้ ดังนั้นต้นเหตุของปัญหาที่เด็กๆ ต้องออกไปคุยกับคนนอกบ้านคือ คนในบ้านคุยกันคนละภาษา  

    2. เรื่องเวลา เวลาของพ่อแม่กับเวลาของลูกมักจะไม่ค่อยตรงกัน เพราะว่าเรื่อง
เศรษฐกิจ หรือแม้แต่มีเวลาแล้วก็ไม่สามารถใช้ เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้คุยกัน บางบ้าน
อาจจะมีเวลาแค่ช่วงเย็นเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะท าให้ช่วงเย็นนั้นเป็นช่วงเย็นที่ครอบครัว Relax 
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หรือผ่อนคลาย คุยกันได้ ต่างคนต่างมีภารกิจ หรือบางคนอาจจะเอางานกลับมาท าที่บ้าน ลูกก็อยู่หน้า
คอมพิวเตอร์  

           3. สื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาในปัจจุบัน แตก่่อนอันตรายจะอยู่นอกบ้าน แต่ปัจจุบัน
นี้มันอยู่ในบ้าน เช่น โทรทัศน์ เกมส์ อินเตอร์เน็ต มือถือ แท็บเล็ต เด็กๆ สมัยใหม่รอไม่เป็น เพราะทุก
อย่างเร็วไปหมด ครอบครัวเองก็ไม่มีเวลา ทุกอย่างมันรวดเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวไม่สามารถที่
จะจัดการหรือปรับตัวได้ ก็จะเป็นปัญหา 
                          “เด็กๆ สมัยนี้เขาอาจจะมีทักษะในการจัดการปัญหาที่อยู่ในวงจ ากัด หรือเกิด
วิกฤตการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าเค้าจัดการมันไม่ได้ เพราะไม่ได้ถูกสอนให้คิด มันโยงไปถึงระบบ
การศึกษาว่าการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้เด็กๆ ได้คิด แต่สอนให้เด็กท่องจ า การไปสอบนั้นหมายความ
ว่าท่องจ าแล้วไปสอบ แต่ไปเจอสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเด็กๆ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้” (ฐานิช
ชา ลิ้มพานิช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 
ส่วนที่ 3 แนวโน้มปัญหาระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว  
           1. ถ้าพ่อแม่มุ่งเน้นแต่เรื่องงานหรือเศรษฐกิจ เด็กๆ ต้องไปหาความรักจากที่อ่ืน 

พ่อแม่มองว่าบางอย่างต้องมีความพร้อมก่อนถึงจะดูแลลูกๆ ได้ หรือพ่อแม่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่พ่อแม่ท า จะ
ท าให้ลูกสบายในอนาคต แต่ลึกๆ แล้วจริงๆ สิ่งที่พวกเขาต้องการมันไม่ใช่เงิน แต่เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัว เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ต้องการความรักความเข้าใจ แต่นอกเหนือจากนั้น
คือ ต้องการสายใยหรือสายสัมพันธ์ของครอบครัว หรือปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

           2. เด็กๆ ไม่สามารถเข้าไปสู่ครอบครัวได้ แต่มีปัจจัยผลักจากครอบครัวออกมา
กับเด็กๆ และครอบครัวเอง  

           3. ถ้าคนในครอบครัวไม่สามารถรักษาปฏิสัมพันธ์หรือบทบาทหน้าที่ได้ เด็กๆ ก็
จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นด้วย เวลาผู้ใหญ่มีปัญหาทะเลาะกัน ก็จะมีผลกระทบต่อเด็กๆ เพราะฉะนั้น ฐาณิช
ชา ลิ้มพานิช มีความคิดเห็นว่า ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่น่าจะปรับตัว แล้วก็เรียนรู้ไปกับลูกในหลายๆ เรื่อง 
บางทีถ้าผู้ใหญ่มีปัญหากันแล้วเขาสามารถจัดการปัญหานั้นๆ ได้และเห็นประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตั้ง ไม่
ว่าอะไรที่เป็นเรื่องของลูกเขาต้องหยุดและมาจัดการมัน เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่เล็กๆ น่าจะดีกว่า แต่
พอโตแล้วมันอาจจะเริ่มได้ แต่ว่ามันก็ยากข้ึนเพราะเด็กโตขึ้น สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาเราน่าจะเริ่ม
แก้ไขจากในบ้าน  

           4. ทัศนคติของสังคมที่มองกลับมาที่ครอบครัว ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มี
ปัญหา เขาก็จะมองว่าครอบครัวนี้มีปัญหาและท าให้ลูกมีปัญหาไปด้วย และยิ่งตอกย้ าให้เด็กมีปัญหา
มากขึ้น เพราะฉะนั้นสังคมเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เด็กๆ ถูกผลักออกไปสู่วงจรที่เป็นปัญหาเช่นกัน 
                        “ถ้าพ่อแม่มุ่งเน้นแต่เรื่องงานหรือเศรษฐกิจ แน่นอนเด็กๆ ต้องไปหาความรัก
จากที่อ่ืน คือพ่อแม่มองว่าบางอย่างต้องพร้อมก่อนนะถึงจะดูแลลูกๆ ได้ หรือพ่อแม่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่พ่อ
แม่ท านี่แหละจะท าให้ลูกสบายในอนาคต พ่อแม่ก็หาเงินให้ แต่ลึกๆ แล้วจริงๆ สิ่งที่เขาต้องการมัน
ไม่ใช่สิ่งนั้น แต่เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว หรือเขาพูดว่า จริงๆ แล้วเด็กๆ เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เหล็กหรือเด็กโตเนี่ยต้องการความรักความเข้าใจ แต่นอกเหนือจากนั้นคือ ต้องการสายใยหรือสาย
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สัมพันธ์ของครอบครัว หรือปฏิสัมพันธ์ที่มันดีต่อกัน” (ฐานิชชา ลิ้มพานิช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 
กันยายน 2556) 

 
ส่วนที่ 4 สิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่น

กับครอบครัว   
          พ่อแม่เองควรจะกลับมาคิดว่า ณ ปัจจุบันนี้ คุณจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างไร กับสื่อ

และภัยอันตรายข้างนอกท่ีเข้ามา จะท าให้สิ่งที่มันมีเป็นปัญหาอุปสรรค หรือจะท าให้เป็นโอกาสในการ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเพศ เรื่องยาเสพติด เรื่องอบายมุข เราเรียนรู้กับลูกได้ 
การเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าไปลองด้วยกัน แต่ลูกๆ ต้องการคนฟัง ลูกๆ มีค าถามเราต้องบอกลูกได้ 
อย่าใช้ความเชื่อสอนลูก แต่ใช้ความรู้ ความรักความเข้าใจและเป็นเหตุเป็นผลที่คุยกับเขา พ่อแม่ยุค
ใหม่ น่าจะปรับตัว แล้วก็ก้าวไปพร้อมๆ กับลูก 
                          “เราจะเลี้ยงลูกแบบไหน เราจะท าให้สิ่งที่มันมีเป็นปัญหาอุปสรรค หรือเราจะ
ท าให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกทุกเรื่อง” (ฐานิชชา ลิ้มพานิช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 
กันยายน 2556) 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น

ความส าคัญของคนในครอบครัว 
           ในส่วนของโครงเรื่องของวิดีทัศน์ประกอบเพลงของผู้ศึกษา ฐานิชชา ลิ้มพานิช 

มีความคิดเห็นว่ามีโครงเรื่องหนังสั้นแบบนี้หลายชิ้น แตสุ่ดท้ายสิ่งที่ต้องการให้เห็นก็คือ ถึงแม้จะพลาด
ไปแล้ว จะท้องไปแล้ว หรือท าผิด ติดยาเสพติด ฆ่ารันฟันแทงอะไรมาแล้ว สุดท้ายครอบครัวก็รอพวก
เขาอยู่ และอย่างน้อยครอบครัวก็หันหน้าเข้าหาเขา จะรองรับเขา เขาอาจจะไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์ เขา
อาจจะตั้งท้องต่อ เขาอาจจะมีลูกตัวเล็กมาให้พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงหรือสนับสนุน เด็กๆ ก็คิดว่าใช้ได้ ถ้า
ค าตอบสุดท้ายครอบครัวเข้าใจ คิดว่ามันบวกมากกว่าลบ ซึ่งเราก็อยากได้มุมบวก ซึ่งเป็นมุมที่แทนที่
เด็กจะบอกก่อน แต่อาจจะเป็นพ่อแม่บอกก่อนก็ได้ว่า พ่อแม่รักลูก ก็สามารถท าได้ ก็เป็นสองมุม แต่ 
ถ้าผู้ศึกษาน าเสนอภาพให้เห็นว่า สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขารอคอยก็คือครอบครัว สุดท้ายแล้ว
ครอบครัวก็รักพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะผิดพลาดยังไงก็ตาม มันจะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการ ส่วนเรื่อง
การใช้ประเด็นหรือสถานการณ์แรงๆ ไม่ได้ถือเป็นเรื่องชักจูง มันเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ศึกษาจะน าเสนอเท่าใด และเรื่องการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือโน้ม
น้าวให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว ถ้าผู้ศึกษาคิดว่าอยากให้มันมีความแตกต่างจาก
หนังสั้นทั่วๆ ไป การน าเสนอเป็นวีดิทัศน์ประกอบเพลงมันก็อาจจะน่าสนใจเช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าเพลง
และเนื้อหามันจะสอดคล้องกันมากแค่ไหน ส่วนเรื่องระยะเวลาของชิ้นงาน ฐานิชชา ลิ้มพานิช มีความ
คิดเห็นว่า ไม่ควรเกิน 5 นาที  
                         “มันก็จะมีพล็อตหนังสั้นแบบนี้ค่ะหลายเรื่อง แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการให้
เห็นก็คืออย่างที่หนูบอกก็คือ ถึงแม้จะพลาดไปแล้ว จะท้องไปแล้ว หรือท าผิด ติดยาเสพติด ฆ่ารันฟัน
แทงอะไรมาแล้วก็แล้วแต่ สุดท้ายเนี่ยครอบครัวก็รอเขาอยู่ แล้วอย่างน้อยครอบครัวก็หันหน้าเข้าหา
เขา จะรองรับเขา” (ฐานิชชา ลิ้มพานิช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 
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บทสัมภาษณ์ สุสมา สุขพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อเพื่อครอบครัว มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายสื่อเพ่ือครอบครัว ของมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 จุดประสงค์และเป้าหมายในการท างานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
  ส่วนที่ 2 สิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่น
กับครอบครัว   
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 

  
ส่วนที่ 1 จุดประสงค์และเป้าหมายในการท างานในมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

             สุสมา สุขพัฒน์ จบการศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์ และในส่วนของมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว ก็เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร จึงได้ท างานที่นี่ร่วมสิบปี ซึ่งในช่วงแรกไม่ได้
ท าเรื่องสื่อโดยตรง มูลนิธินี้จะท าเป็นแผนงานพัฒนาครอบครัวต่างๆ จนกระทั่งมาแบ่งหน้าที่เป็นฝ่าย
แบบในปัจจุบัน จึงได้รับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างๆ โดยเป้าหมายในการท างานด้านนี้ ในเรื่อง
ของสื่อ ก็คือ ต้องการผลิตสื่อที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ และช่วยในการปรับทัศนคติของครอบครัวให้ดี
ขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงครอบครัวได้มากที่สุด และ สุสมา สุขพัฒน์ ก็เป็นผู้จัดรายการวิทยุในช่วง
ฝึกหัด โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีรายการวิทยุ อยู่ที่ FM 105  ซึ่งมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ก็
ผลิตรายการเพ่ือเด็กและครอบครัวประมาณ 5 รายการ ซึ่งอัดที่ห้องอัดของมูลนิธิเองและจะน าไป
กระจายเสียง ที่ AM 1107 ซึ่งเป็นวิทยุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อรายการ ครอบครัวคุยกัน 
ซึ่งก็จะเปน็ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวในด้านต่างๆ 
            “เป้าหมายในการท างานด้านนี้ ถ้าในเรื่องของสื่อนะคะ ก็คือ เหมือนเราก็
อยากจะผลิตสื่อที่มันมีประโยชน์ ให้ความรู้ แล้วก็เหมือนช่วยในการปรับทัศนคติของครอบครัวให้มันดี
ขึ้นค่ะ ผ่านสื่อต่างๆ ให้เหมือนเข้าถึงครอบครัวได้มากที่สุด” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 20 
กันยายน 2556) 
 
  ส่วนที่ 2 สิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่น
กับครอบครัว   

           ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เด็กก าลังจะแยกตัวเพ่ือค้นหาตัวเอง และต้องการความมี
อิสระมากขึ้น เริ่มมีความสนใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าเรื่องในบ้าน เช่น ติดเพ่ือน และอาจจะ
สนใจกิจกรรมต่างๆ ตามต้นแบบ ตามสื่อ ดังนั้น สิ่งที่อยากให้แก้ปัญหามากที่สุด คือเรื่องการสื่อสาร 
เพราะการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว เกิดช่องว่างได้อย่างชัดเจน พอเกิดช่องว่างแล้ว  คนใน
ครอบครัวจะเข้ากันไม่ค่อยถูก ก็ต้องมองสองด้านว่าจะท าอย่างไรเพ่ือที่จะให้เมื่อลูกมีปัญหาแล้วคนที่
พวกเขานึกถึงเป็นคนแรกเป็นพ่อแม่มากกว่าที่จะนึกถึงเพ่ือนเพ่ือน ส่วนพ่อแม่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะ
ท าให้เข้ากับลูกได้ พ่อแมต่้องมองในมุมของลูกด้วย ไม่ใช่มองในเรื่องของความเหมาะสมที่พ่อแม่คิดว่า
เด็กในวัยนี้น่าจะเป็นเท่านั้น พ่อแม่ต้องมองด้วยว่าลูกสามารถจะรับอะไรได้มากน้อยเพียงใด และ
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พยายามเขา้มาอยู่ในโลกของลูกด้วย เหมือนกันทั้งสองด้าน คือ พ่อแม่ลูก ลูกต้องนึกถึงพ่อแม่และพ่อ
แม่ก็ต้องเข้ามาในโลกของลูกด้วยเช่นเดียวกัน ท าให้มันเกิดความสมดุลกัน  
                          “อยากให้แก้ปัญหามากที่สุดใช่มั้ย มันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละ 
เออ การสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว อันนี้มันจะแบบ มันจะเกิดช่องว่างได้ชัดเจนเลยอ่ะ แบบพอ
มันเกิดช่องว่างแล้วว่าลูกไปทาง พ่อแม่ก็ท างานไป แล้วพอเหมือนเรากลับมาเจอกันอีกทีเราจะเหมือน
เข้ากันไม่ถูกแล้ว” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 

           สุสมา สุขพัฒน์ เสนอแนะว่าถ้าดูในเรื่องของแนวคิด แนวคิดแบบนี้มีคนผลิตวีดิ
ทัศน์เป็นจ านวนมากแล้ว แต่จะบอกว่ามันไม่น่าสนใจก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะมันขึ้นกับว่าผู้ศึกษาจะ
น าเสนออย่างไร เรื่องของครอบครัวมีแง่มุมต่างๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษาจะหยิบยกประเด็นใด 
แล้วน ามาท าให้มันน่าสนใจมากกว่า ส่วนการวางตัวละครให้น่าสนใจ ก็มีความยากเช่นเดียวกัน แต่พอ
มานึกถึง Hormones The Series เขาเอาเรื่องปัญหาที่เกิดกับแต่ละคนเอามาน า ถ้าสมมติว่าเนื้อหา
ของผู้ศึกษาเน้นไปที่วัยรุ่น ผู้ศึกษาก็อาจจะเอาตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ แต่มันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่อง
ครอบครัวอย่างไร ที่ผู้ศึกษาบอกไว้ว่าจะใส่เรื่องราวความน่ารักของครอบครัวลงไปก็เห็นว่าใช้ได้ อย่าง
น้อยก็สื่อให้เห็นว่า ในระหว่างที่วัยรุ่นอาจจะให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่จริงๆ แล้วพวก
เขาก็ยังอยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดเวลา คือ สื่อสายใยที่ยังมีอยู่ระหว่างพ่อแม่กับลูก แม้ความสนใจ
ของพวกเขาจะไปอยู่ที่อ่ืนอย่างนี้ก็ใช้ได้ และในส่วนของการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง ปัจจุบันสื่อ
ลักษณะนี้ สุสมา สุขพัฒน์ คิดว่าน่าสนใจ เพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนเอาเรื่องธรรมดา แล้ว Upload ขึ้น 
Youtube ก็มีคนสนใจเยอะ มันเป็นสื่อที่เป็นภาพและเสียง หรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ว่าพอ 
Upload ขึ้น Youtube แล้วจะท ายังไงให้คนมาดูของเราเพ่ิม มันขึ้นอยู่กับตรงนั้นมากกว่า เพราะผู้
ศึกษาท าให้มันน่าสนใจแต่ว่าไมไ่ด้ท าเพ่ือการตลาด ทีจ่ะสามารถไปดึงดูดให้ผู้ชมมารับชม ผู้ศึกษาจะมี
วิธีเผยแพร่อย่างไร เป็นเรื่องของการวางแผนตรงนั้นมากกว่า ประกอบกันกับผู้ศึกษาท าให้มันน่าสนใจ
ด้วย ส่วนในเรื่องของระยะเวลา ถ้าเป็นสารคดีสั้น เวลาที่น าเสนองานต่างๆ จะอยู่ประมาณ 5-7 นาที 
แต่ถ้าเป็นเรื่องราวแล้วประกอบเพลง เป็นวีดิทัศน์ประกอบเพลง ในความคิดเห็นของ สุสมา สุขพัฒน์ 
คิดว่าน่าจะไม่เกิน 5 นาที หรืออย่าให้เกิน 7 นาที 
             “ถ้าดูในเรื่องของแนวคิดเนี่ย พ่ีก็ว่าจริงๆ แนวคิดแบบนี้เนี่ยมีคนท าเยอะแล้ว
นะ แต่ว่าจะบอกว่าพอท าเยอะแล้วมันไม่น่าสนใจก็ไม่ได้ จริงๆ มันขึ้นกับว่าเราจะน าเสนอ จริงๆ เรื่อง
ครอบครัวอ่ะมันมีแง่มุมต่างๆ เยอะแยะ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบบไปหยิบยกประเด็นตรงไหน แล้ว
ก็เอามาท าให้มันน่าสนใจมากกว่า” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 
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สรุปผลการวิเคราะห์  
การสรุปผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับ

วัยรุ่นและครอบครัว  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้

บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว ของผู้ศึกษา โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาสรุปผลการ
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของผู้ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง  
     หนังสั้นหรือมิวสิควีดีโอหลายตัวมี โครงเรื่องคล้ายกันกับของผู้ศึกษา แต่ไม่ได้
หมายความว่า โครงเรื่องคล้ายกันแล้วทุกอย่างจะเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่จะหยิบยก
ประเด็นขึ้นมาและน าเสนอลงไปในตัววีดิทัศน์ประกอบเพลง และขึ้นอยู่กับ การน าเสนอ หรือเลือก
เหตุการณ์ต่างๆ มาน าเสนอ น ามาเล่าในวีดิทัศน์ประกอบเพลงว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงไหน 
สิ่งที่น่าจะน ามาใช้ได้คือปัญหาครอบครัวในปัจจุบัน คือ การสื่อสารที่ไม่ดีในครอบครัว การที่คนใน
ครอบครัวพูดกันไม่รู้เรื่อง เรื่องของเวลา เรื่องของเทคโนโลยีที่น าอันตรายเข้ามาในบ้าน 
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 
     คือเรื่องงบประมาณ เพราะงบน้อย และเรื่องของการจะท าให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม 
การจะท าให้ผู้ชมรู้สึกร่วมได้เป็นเรื่องที่ยาก ต้องมีการวางเพลงวางดนตรีให้เหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะในการผลิตมิววีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว    
     หารายละเอียดเล็กๆ น้อยเกี่ยวกับครอบครัว หาเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจและมี
ผลกระทบต่อจิตใจของผู้ศึกษาเองก่อน และพยายามน าเสนอรายละเอียดในแต่ละเหตุการณ์ให้ได้ 
และการจะหาสิ่งเหล่านี้ได้คือ เริ่มแรกผู้ศึกษาต้องมีความรู้สึกร่วมไปกับมันก่อน คือถ้าผู้ศึกษาเองรู้สึก
ร่วม ชิ้นงานมันก็จะออกมาเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็น และสุดท้ายถ้ามันไม่สามารถจะส่งผล
กระทบต่อจิตใจคนอ่ืน แต่อย่างน้อยมันก็ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจเรา  

ผู้ศึกษาได้น าผลการวิเคราะห์บทสรุปการสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ท่านมาปรับใช้ในด้าน 
รายละเอียดของเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง รูปแบบการน าเสนอ รวมทั้งภาพรวมและ
องค์ประกอบภาพในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัว เพ่ือให้วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการปรึกษาปัญหาต่างๆ 

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของชิ้นงาน 
 โดยผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามทั้งหมดมาท ากระบวนการ

วิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแล
เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว โดยในแบบสอบถามมีการถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับการปรึกษาพ่อแม่หรือคนในครอบครัว แจกแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที ่4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ชาย 50 50 

2) หญิง 50 50 

รวม 100 100 

  จากตารางที ่4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง มีจ านวนเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 50 

   

ตารางที ่4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) 15 – 19  50 50 
2) 20 - 25 50 50 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 15 -19 ปี และอายุ 20 – 25 ปี มี
จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 
 
ตารางที ่4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 10 10 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 38 38 
ปวช. ปวส. 4 4 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 48 48 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38 และกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาปวช. ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ 4 และกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที ่4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.นักเรียน/นักศึกษา 91 91 
2.พนักงานราชการ 0 0 
3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 2 
4.พนักงานเอกชน 5 5 
5.รับจ้างทั่วไป 1 1 
6.ธุรกิจส่วนตัว 1 1 
7.อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่ม
ตัวอย่างในอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มตัวอย่างในอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว แต่ละอาชีพคิดเป็นร้อยละ 1 และน้อยที่สุดคืออาชีพ พนักงานราชราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 0 

 
ตารางที ่4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 66 66 
5,000 - 10,000 บาท 21 21 
10,001 - 15,000 บาท 9 9 
15,001 - 20,000 บาท 1 1 
20,001 - 25,000 บาท 1 1 
25,001 บาท ขึ้นไป 2 2 
รวม 50 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 
บาท มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 9 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 และน้อย
ที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และ 20,001 - 25,000 บาท แต่
ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางที ่4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการพักอาศัยอยู่กับครอบครัว 

ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 83 83 
ไม่ใช่ 17 17 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 83 และกลุ่มตัวอย่างที่ ปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17 

 
ตารางที่ 4-6.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเหตุผลที่ปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่กับ  
ครอบครัว 

เหตุผลที่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
เรียน/ศึกษา ต่างถ่ินที่พักอาศัยของครอบครัว 14 82.35 
ท างานต่างถ่ินที่พักอาศัยของครอบครัว 3 17.65 

รวม 17 100 

จากตารางที ่4-6.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี ปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัว 
เพราะ เรียนหรือศึกษาต่างถิ่นที่พักอาศัยของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 82.35 และกลุ่มตัวอย่างที่ 
ปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัว เพราะท างานต่างถิ่นที่พักอาศัยของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
17.65 

 
ตารางที ่4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพของบิดาและมารดา 

สถานภาพของบิดาและมารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยู่ด้วยกัน 79 79 
แยกกันอยู ่ 6 6 
หย่าร้าง 12 12 
บิดาเสียชีวิต 3 3 
มารดาเสียชีวิต 0 0 
บิดาและมารดาเสียชีวิต 0 0 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพของบิดาและมารดา อยู่
ด้วยกันมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพของบิดาและ
มารดา หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพของบิดาและมารดา แยกกันอยู่ คิดเป็น
ร้อยละ 6 กลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพของบิดาและมารดา บิดาเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 3 และน้อยที่สุด
คือกลุ่มตัวอย่างท่ีสถานภาพของมารดาเสียชีวิต กับกลุ่มบิดาและมารดาเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที ่4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการปรึกษาปัญหากับคนรอบข้าง 

ปรึกษาปัญหากับใครมากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
พ่อ-แม่ 49 49 
แฟน 2 2 
เพ่ือน 38 38 
พ่ี-น้อง (ในครอบครัว) 7 7 
ญาติ 0 0 
รุ่นพี่รุ่นน้อง 1 1 
อ่ืนๆ 3 3 
รวม 100 100 

จากตารางที ่4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกปรึกษากับ พ่อ-แม่ มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือปรึกษา เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 38 ปรึกษาพ่ีน้องในครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 7 ปรึกษาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ปรึกษาแฟน คิดเป็นร้อยละ 2 ปรึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง คิดเป็น
ร้อยละ 1 และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกปรึกษาญาติ คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการปรึกษาปัญหากับคนที่ไม่ใช่ครอบครัว 

ปรึกษาปัญหากับใครถ้าไม่ใช่คนใน
ครอบครัว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อน 80 80 
แฟน 12 12 
รุ่นพี่รุ่นน้อง 3 3 
อ่ืนๆ  5 5 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกปรึกษากับเพ่ือน มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือปรึกษา แฟน คิดเป็นร้อยละ 12 ปรึกษาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5 และ
น้อยที่สุดคือ ปรึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้องคิดเป็นร้อยละ 3 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับครอบครัว 
  โดยค าถามเป็นค าถามปลายปิด คือเป็นค าถามแบบมีตัวเลือกค าตอบ แต่สามารถเลือก
ค าตอบได้ทุกข้อ โดยค าถามด้านความรักและเพศ, ด้านการเรียนและการท างาน, ด้านการใช้ชีวิต, 
ด้านรสนิมยมส่วนตัว และด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ (จากจ านวนที่ตอบแบบสอบถามจริง 100 คน) 
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ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ด้านความรักหรือเพศ 

ปัญหาด้านความรักและเพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การมีคนรัก 56 32.37 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก 36 20.81 
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 13 7.51 
การใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส 17 9.83 
การรักเพศเดียวกัน 26 15.03 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก 22 12.72 
อ่ืนๆ 3 1.73 
รวม 173 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านความรักหรือเพศที่ไม่ปรึกษา
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ การมีคนรัก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.37 รองลงมาคือ 
ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 20.81 การรักเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 
15.03 ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 12.72 ปัญหาเรื่อง การใช้ชีวิต
คู่ก่อนสมรส คิดเป็นร้อยละ 9.83 ปัญหาเรื่อง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 7.51 และ
น้อยที่สุดคือปัญหาอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 1.73 

 
ตารางที ่4-10.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านความรักหรือเพศ  

ปัญหาด้านความรักหรือเพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การมีคนรัก  29 38 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก  20 26 
การรักเพศเดียวกัน 12           16 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก 11 15 
การใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส 4 5 
รวม 76 100 

จากตารางที ่4-10.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ปัญหาด้านความรักหรือเพศที่
ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ การมีคนรัก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ 
ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 26 การรักเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 16 
ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง 
การใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4-10.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านความรักหรือเพศ 

ปัญหาด้านความรักหรือเพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การมีคนรัก  28 28.87 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก  14 14.43 
การรักเพศเดียวกัน 14          14.43 
การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก 12 12.37 
การใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส 13 13.40 
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 13 13.40 
อ่ืนๆ 3 3.09 
รวม 97 100 

จากตารางที่ 4-10.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านความรักหรือเพศที่
ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ การมีคนรัก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.87 รองลงมา
คือ ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก และ ปัญหาเรื่อง การรักเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 
14.43 ปัญหาเรื่อง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และ ปัญหาเรื่อง การใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 13.40 ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 12.37  และน้อยที่สุดคือ 
ปัญหาเรื่องอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 3.09 

 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ด้านการเรียนหรือการท างาน 

ปัญหาด้านการเรียนและการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผลการเรียน 29 14.57 
การท าผิดกฏระเบียบ 19 9.55 
โดนเรียกผู้ปกครอง 14 7.04 
ไปเรียนไม่ตรงเวลา 20 10.05 
มีปัญหากับครู-อาจารย์ 13 6.53 
มีปัญหากับหัวหน้างาน 8 4.02 
เรียนไม่รู้เรื่อง 22 11.06 
ท างานเสร็จไม่ทันเวลา 24 12.06 
ท างานที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจ
ในงาน 

19 9.55 

วิชาเรียนที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่
เข้าใจในวิชาที่เรียน 

30 15.08 
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ปัญหาด้านการเรียนและการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อ่ืนๆ 1 0.50 
รวม 199 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านการเรียนหรือการท างานที่ไม่
ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ วิชาเรียนที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.08 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.57 
ท างานเสร็จไม่ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 12.06 ปัญหาเรื่อง เรียนไม่รู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.06 ปัญหา
เรื่อง ไปเรียนไม่ตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 10.05 ปัญหาเรื่อง การท าผิดกฏระเบียบและท างานที่ยาก
และคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในงาน คิดเป็นร้อยละ 9.55 ปัญหาเรื่อง โดนเรียกผู้ปกครอง ร้อยละ7.04 
ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับครู-อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 6.53 ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับหัวหน้างาน คิดเป็น
ร้อยละ 4.02 และน้อยที่สุดคือปัญหาอื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 0.50  

 
ตารางที่ 4-11.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเรียนและการท างาน 

ปัญหาด้านการเรียนและการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิชาเรียนที่ยาก และคิดว่าครอบครัวไม่
เข้าใจในวิชาที่เรียน  

19 17 

ท างานที่ยาก และคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจ
ในงาน  

10 9 

ท างานเสร็จไม่ทันเวลา 14 12 
เรียนไม่รู้เรื่อง  13 11 
ไปเรียนไม่ตรงเวลา  11 10 
มีปัญหากับครู - อาจารย์  5 4 
มีปัญหากับหัวหน้างาน  4 4 
โดนเรียกผู้ปกครอง 8 7 
การท าผิดกฏระเบียบ  10 9 
ผลการเรียน  19 17 
รวม 113 100 

  จากตารางที่ 4.11.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ปัญหาด้านการเรียนหรือการ
ท างานที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ วิชาเรียนที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในวิชาที่
เรียน และปัญหาเรื่อง ผลการเรียน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง 
ท างานเสร็จไม่ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 12 ปัญหาเรื่อง เรียนไม่รู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11 ปัญหาเรื่อง 
ไปเรียนไม่ตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 10 ปัญหาเรื่อง การท าผิดกฏระเบียบ และ ปัญหาเรื่อง ท างานที่
ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในงาน คิดเป็นร้อยละ 9 ปัญหาเรื่อง โดนเรียกผู้ปกครอง ร้อยละ7 
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และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับครู-อาจารย์ และ ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับหัวหน้างาน คิด
เป็นร้อยละ 4 

 
ตารางที่ 4.11.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านการเรียนและการท างาน 

ปัญหาด้านการเรียนและการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิชาเรียนที่ยาก และคิดว่าครอบครัวไม่
เข้าใจในวิชาที่เรียน  

13 14 

ท างานที่ยาก และคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจ
ในงาน  

10 11 

ท างานเสร็จไม่ทันเวลา 10 11 
เรียนไม่รู้เรื่อง  10 11 
ไปเรียนไม่ตรงเวลา  9 10 
มีปัญหากับครู - อาจารย์  8 9 
มีปัญหากับหัวหน้างาน  4 5 
โดนเรียกผู้ปกครอง 6 7 
การท าผิดกฏระเบียบ  9 10 
ผลการเรียน  10 11 
อ่ืนๆ 1 1 
รวม 90 100 

จากตารางที่ 4-11.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านการเรียนหรือการ
ท างานที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ วิชาเรียนที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในวิชาที่
เรียน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ท างานที่ยากและคิดว่า
ครอบครัวไม่เข้าใจในงาน ปัญหาเรื่อง ท างานเสร็จไม่ทันเวลา ปัญหาเรื่อง เรียนไม่รู้เรื่อง และปัญหา
เรื่อง ผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 11 ปัญหาเรื่อง ไปเรียนไม่ตรงเวลา และ ปัญหาเรื่อง การท าผิดกฏ
ระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 10 ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับครู-อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 9 ปัญหาเรื่อง โดน
เรียกผู้ปกครอง ร้อยละ 7 และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง มีปัญหากับหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ด้านการใช้ชีวิต 

ปัญหาด้านการใช้ชีวิต จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 41 26.62 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 9 5.96 
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ปัญหาด้านการใช้ชีวิต จ านวน (คน) ร้อยละ 
สุขภาพ 11 7.28 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย 8 5.30 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในท่ีเรียนหรือที่ท างาน 17 11.26 
เจอเหตุการณ์อันตราย 15 9.93 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 13 8.61 
ทะเลาะวิวาท 26 17.22 
กลับที่พักอาศัยดึก 11 7.28 
รวม 151 100 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านการใช้ชีวิตที่ไม่ปรึกษากับพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.62 รองลงมาคือ 
ปัญหาเรื่อง ทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 สภาพสังคมท่ีไม่ดีในท่ีเรียนหรือที่ท างาน คิดเป็นร้อย
ละ 11.26 ปัญหาเรื่อง เจอเหตุการณ์อันตราย คิดเป็นร้อยละ 9.93 ปัญหาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 8.61 ปัญหาเรื่อง สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 7.28 ปัญหาเรื่อง กลับที่พัก
อาศัยดึก ร้อยละ 7.28 ปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 5.96 และน้อยที่สุด
คือ ปัญหาเรื่อง สภาพสังคมท่ีไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.30  

 
ตารางที่ 4-12.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านการใช้ชีวิต 

ปัญหาด้านการใช้ชีวิต จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 23 24.47 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 2 2.13 
สุขภาพ 5 5.32 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย 6 6.38 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในท่ีเรียนหรือที่ท างาน 12 12.77 
เจอเหตุการณ์อันตราย 11 11.70 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 11  11.70 
ทะเลาะวิวาท 16  17.02 
กลับที่พักอาศัยดึก 7 7.45 
อ่ืนๆ 1 1.06 
รวม 94 100 

จากตารางที่ 4-12.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ปัญหาด้านการใช้ชีวิตที่ไม่
ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.47 
รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 17.02 ปัญหาเรื่อง สภาพสังคมที่ไม่ดีในที่เรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

หรือที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ปัญหาเรื่อง เจอเหตุการณ์อันตราย และ ปัญหาเรื่อง อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ปัญหาเรื่อง กลับที่พักอาศัยดึก ร้อยละ 7.45 ปัญหา
เรื่อง สภาพสังคมที่ไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อย 6.38 ปัญหาเรื่อง สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
5.32 ปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 2 .13 และน้อยที่สุดคือปัญหาอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1.06 

 
ตารางที่ 4-12.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านการใช้ชีวิต 

ปัญหาด้านการใช้ชีวิต จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสัมพันธ์กับเพื่อน 19 33 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 5 9 
สุขภาพ 6 10 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย 2 3 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในท่ีเรียนหรือที่ท างาน 5 9 
เจอเหตุการณ์อันตราย 4 7 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 3 5 
ทะเลาะวิวาท 10 17 
กลับที่พักอาศัยดึก 4 7 
รวม 58 100 

จากตารางที่ 4-12.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านการใช้ชีวิตที่ไม่
ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 17 ปัญหาเรื่อง สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 10 
ปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และ ปัญหาเรื่อง สภาพสังคมที่ไม่ดีในที่เรียนหรือที่ท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 9 ปัญหาเรื่อง เจอเหตุการณ์อันตราย และ ปัญหาเรื่อง กลับที่พักอาศัยดึก คิดเป็นร้อย
ละ 7 ปัญหาเรื่อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 5 และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง 
สภาพสังคมท่ีไม่ดีในละแวกที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ด้านรสนิยมส่วนตัว 

ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา 35 37 
ชอบเที่ยวกลางคืน 23             24 
การพนัน 21 22 
การศัลยกรรม 9 9 
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ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
แข่งรถ 7 7 
อ่ืนๆ  1 1 
รวม 96 100 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัวที่ไม่ปรึกษากับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา
คือ ปัญหาเรื่อง ชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 24 ปัญหาเรื่อง การพนัน คิดเป็นร้อยละ 22 
ปัญหาเรื่อง การศัลยกรรม คิดเป็นร้อยละ 9 ปัญหาเรื่อง แข่งรถ คิดเป็นร้อยละ 7 และน้อยที่สุดคือ
ปัญหาอื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 1 

 
ตารางที่ 4-13.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านรสนิยมส่วนตัว 

ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา 10 16 
ชอบเที่ยวกลางคืน 16  27 
การพนัน 19 32 
การศัลยกรรม 9 15 
แข่งรถ 6 10 
รวม 60 100 

จากตารางที่ 4-13.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัวที่ไม่
ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ปัญหาเรื่อง การพนัน คิดเป็นร้อยละ 32 มีจ านวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 27 ปัญหาเรื่อง เป็นแฟนคลับศิลปิน-
ดารา คิดเป็นร้อยละ 16 ปัญหาเรื่อง การศัลยกรรม คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยที่สุด คือปัญหาเรื่อง 
แข่งรถ คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางที ่4-13.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านรสนิยมส่วนตัว 

ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา 25 64.10 
ชอบเที่ยวกลางคืน 6 15.39 
การพนัน 1 2.56 
การศัลยกรรม 5 12.82 
แข่งรถ 1 2.56 
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ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
อ่ืนๆ 1 2.56 
รวม 39 100 

จากตารางที่ 4-13.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัวที่
ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีจ านวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 15.39 ปัญหาเรื่อง การศัลยกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 12.82 และน้อยที่สุด คือปัญหาเรื่อง แข่งรถ ปัญหาเรื่อง การพนัน และปัญหาอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 2.56  
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ไม่พอใช้  23  35 
การมีหนี้สิน  19 29 
การกู้ยืมเงิน  13           20 
การฉ้อโกง  5            8 
การลงทุนที่มีความเสี่ยง  5  8 
รวม 65 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจที่ไม่ปรึกษา
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ รายได้ไม่พอใช้ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 
ปัญหาเรื่อง การมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 29 ปัญหาเรื่อง การกู้ยืมเงิน คิดเป็นร้อยละ 20 ปัญหาเรื่อง 
การฉ้อโกง คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง การลงทุนที่มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 8  

 
ตารางที ่4-14.1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ไม่พอใช้  13 34 
การมีหนี้สิน  11 31 
การกู้ยืมเงิน  8  23 
การฉ้อโกง  2          6 
การลงทุนที่มีความเสี่ยง  2 6 
รวม 36 100 

จากตารางที่ 4-14.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ รายได้ไม่พอใช้ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 
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รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง การมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 31, ปัญหาเรื่อง การกู้ยืมเงิน คิดเป็นร้อยละ 23, 
ปัญหาเรื่อง การฉ้อโกง คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่อง การลงทุนที่มีความเสี่ยง คิด
เป็นร้อยละ 6 

 
ตารางที ่4-14.2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ าแนกตามหมวดหมู่ ปัญหาที่ไม่ปรึกษาพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ไม่พอใช้  10 33 
การมีหนี้สิน  8 27 
การกู้ยืมเงิน  5 17 
การฉ้อโกง  3          10 
การลงทุนที่มีความเสี่ยง  3 10 
อ่ืนๆ 1 3 
รวม 30 100 

จากตารางที ่4-14.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ รายได้ไม่พอใช้ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง การมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 27 ปัญหาเรื่อง การกู้ยืมเงิน คิดเป็นร้อยละ 17 
ปัญหาเรื่อง การฉ้อโกง และ ปัญหาเรื่อง การลงทุนที่มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อยที่สุดคือ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 

 
 
สรุปผลการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 

จากค าตอบของกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและ
เพศหญิง มีจ านวนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 -19 ปี และอายุ 20 – 25 ปี มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างท่ีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
48 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
38 กลุ่มตัวอย่างในอาชีพนักเรียนนักศึกษา มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91 กลุ่มตัวอย่างที่ 
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 83 กลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพของบิดาและมารดา อยู่
ด้วยกันมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 

จากค าถามที่ว่า ถ้าท่านมีปัญหา ท่านจะปรึกษาปัญหากับใคร กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่า
ปรึกษากับ พ่อ-แม่ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือปรึกษา เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 
38 จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่า จ านวนร้อยละระหว่างผู้ที่เลือกปรึกษาพ่อแม่มีมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้ต่าง
จากผู้ที่เลือกปรึกษาเพ่ือน ถ้าหากบุคคลได้รับค าปรึกษาในทางที่ไม่ถูกต้องหรือในทางที่ผิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเพ่ือนวัยรุ่น หรือความไม่หวังดีจากเพ่ือน ก็อาจจะท าให้บุคคลถูกชักจูงไปในทางที่
ผิดหรือกระท าความเสียหายต่อตนเองและบุคคลอ่ืนได้ และจากค าถามที่ว่า ถ้าท่านมีปัญหาและไม่ได้
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ปรึกษาปัญหากับคนในครอบครัว ท่านจะเลือกปรึกษาใคร กลุ่มตัวอย่างก็เลือกปรึกษากับเพ่ือน มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ถือเป็นจ านวนที่สูงมาก 

ส่วนในเรื่องของการที่บุคคลไม่กล้าหรือไม่เคยปรึกษาปัญหากับพ่อแม่ วิจัยได้จัดค าถาม
ออกเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ ปัญหาด้านความรักหรือเพศ ปัญหาด้านการเรียนหรือการท างาน 
ปัญหาด้านการใช้ชีวิต ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัว และ ปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านความรักหรือเพศของทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่า คือ การมีคนรัก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.37 
รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 20.81  ข้อมูลนี้ก็จะแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบัติตนของคนไทย ที่ไม่ค่อยเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากสังคมไทยคิดว่าเป็น
เรื่องท่ีไม่ควรพูดถึง ไม่ควรกล่าวถึง เป็นเรื่องน่าอาย แต่ถ้าบุคคลโดยเฉพาะในวัยรุ่นได้มีโอกาสเปิดใจ
หรือสอบถามปรึกษาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เ พ่ือป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์จากการมี
เพศสัมพันธ์ ก็น่าจะเป็นการดีกว่ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่รู้จักการป้องกัน 

ปัญหาด้านการเรียนหรือการท างานที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง
เลือกปัญหาเรื่อง วิชาเรียนที่ยากและคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 15.08 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ผลการเรียน จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่า ที่บุคคลไม่กล้าหรือไม่
เคยปรึกษาปัญหาเรื่องเรียนกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพราะคิดว่าผู้ปกครองไม่ได้เรียนหลักสูตร
เดียวกัน หรือไม่ได้เรียนวิชาเดียวกัน บุคคลอาจจะเก็บไว้ไปปรึกษากับเพ่ือน หรือผู้รู้ แต่บางที การ
พูดคุยกับคนในครอบครัว ถึงแม้ครอบครัวจะไม่สามารถตอบค าถามหรือตอบปัญหาเรื่องเรียนได้  แต่
ถ้าบุคคลมองว่า คนในครอบครัวมีค าสอนค าพูดให้ข้อคิดดีๆ ได้เสมอ และพูดคุยกับครอบครัวมากขึ้น 
ก็จะเป็นการช่วยปลดปล่อยความเครียดจากเรื่องการเรียนได้ และในเรื่องผลการเรียน ที่บุคคลไม่กล้า
ปรึกษาปัญหากับครอบครัว อาจจะเนื่องมาจากการคาดหวังจากครอบครัวที่สูงเกินกว่าความสามารถ
ของบุคคล หรือการไม่ตั้งใจเรียนของบุคคลเอง หรือเป็นการตั้งความหวังที่สูงเกินไปของบุคคลเอง ท า
ให้บุคคลไม่กล้าที่จะปรึกษาปัญหานี้กับครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวมีความหวังกับบุคคลได้แต่ไม่ควร
บีบบังคับหรือขู่เข็ญในเรื่องการเรียน เมื่อบุคคลมีปัญหา ครอบครัวต้องช่วยกันประคับประคองจิตใจ 
ไม่ใช่การซ้ าเติมด้วยการตั้งความหวังที่สูงไปซึ่งเป็นการกดดันต่อตัวบุคคลมากข้ึน 

ปัญหาด้านการใช้ชีวิตที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.62 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง ทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 
เนื่องจากวัยรุ่นบางคนก็จะคิดว่าเป็นปัญหาส่วนตัว พ่อแม่หรือคนในครอบครัวช่วยอะไรไม่ได้ หรือไม่
อยากจะน าปัญหาเหล่านี้ไปให้ครอบครัวหนักใจ พ่อแม่และคนในครอบครัวควรเปิดใจคุยกับบุคคลใน
ครอบครัวได้ทุกเรื่อง พยายามช่วยคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้บุคคลรู้สึกดี มีที่พ่ึงและรู้สึกอุ่นใจ 

ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัวของเพศชายที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ ปัญหา
เรื่อง การพนัน คิดเป็นร้อยละ 32 มีจ านวนมากที่สุด ซึ่ง การพนันเป็นอบายมุขที่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆ จน
ติด สามารถท าลายอนาคตท าลายเงินถึงขั้นล้มละลายได้ การเริ่มต้นแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่ควร 
ครอบครัวควรปลูกฝังให้บุคคลในครอบครัวไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนัน เพราะการพนันไม่ได้เสียหายแค่กับ
คนที่เล่นพนันเท่านั้น แต่เสียหายมาถึงคนในครอบครัวได้ด้วย ผู้ศึกษาจึงจะน าข้อมูลส่วนนี้ไปเป็นส่วน
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หนึ่งของเนื้อเรื่องในวีดิทัศน์ประกอบเพลง โดยให้ลูกชายของครอบครัวหนึ่งติดพนันฟุตบอลจนตัวเอง
ต้องเดือดร้อนและท าให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อนและเสียใจด้วย 

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ปัญหาด้านรสนิยมส่วนตัวที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ 
เป็นแฟนคลับศิลปิน-ดารา คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีจ านวนมากที่สุด ปัจจุบันวัฒนธรรมการชื่นชอบ
และคลั่งไคล้ศิลปิน-ดารา เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทยมากขึ้น โดยเฉพาะศิลปิน-ดาราชาวต่างชาติ 
หรือชาวเกาหลี ซึ่งถ้ารู้จักการใช้ความคลั่งไคล้เป็นแรงผลักดันให้ตนเองตั้งใจเรียนเพ่ือประสบ
ความส าเร็จ หรือตั้งเป้าหมายเพ่ือที่จะให้รางวัลกับตัวเองถ้าตนเองท าสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ส าเร็จ นั่นคือสิ่งที่ดี 
เป็นแรงบันดาลใจที่ดี ตามศิลปิน-ดารา อย่างรู้จักประมาณตนไม่ใช้จ่ายเกินตัวก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าคลั่ง
ไคล้และตามศิลปิน-ดารา จนท าให้ตัวเองเสียเงินไปมากกว่าที่ควร เสียการเรียน เสียการท างาน นั่นก็
ไม่ใช่สิ่งดี และเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงส าหรับวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ ดังนั้น ผู้ศึกษา จึงจะน าข้อมูลในส่วนนี้ไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องในวีดิทัศน์ประกอบเพลง โดยจะให้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่คลั่งไคล้
ศิลปิน-ดารา จนเสียการเรียนและไม่สนใจคนในครอบครัว จนวันที่รู้สึกว่าจะเสียคนในครอบครัวไปจึง
กลับมาคิดได้ว่าเราควรใส่ใจและสนใจพ่อแม่และคนในครอบครัวมากท่ีสุด 

กลุ่มตัวอย่างปัญหาด้านชีวิตทางเศรษฐกิจที่ไม่ปรึกษากับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คือ 
รายได้ไม่พอใช้ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่อง การมีหนี้สิน คิดเป็น
ร้อยละ 29 ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลง คือการมี
หนี้สิน ให้เป็นปัญหาของตัวละครชายที่เล่นพนันบอลจนมีหนี้สินและไม่สามารถหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ได้ 
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       บทที ่5 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของ
ครอบครัว” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตวีดิทัศน์  เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตวีดิ
ทัศน์ที่ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงการวางแผนในการสร้างสรรค์มิววีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความน่าสนใจอีกด้วย 

 
การน าเสนอชิ้นงานวีดิทัศน์ประกอบเพลง “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” ศิลปิน ดิว อรุณพงศ์ 

เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว โดย ศิลปิน ดิว อรุณพงศ์ เป็นเพลงที่น ามาผลิตวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว  

1. เนื้อเพลง “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” ศิลปิน ดิว อรุณพงศ์  
มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นเคยใส่ใจ ในตอนที่มีใครเห็นเธอแค่หางตา 

เพ่ิงเข้าใจในวันที่เสียใจเสียทั้งน้ าตา ไม่เหลือใครใครเหมือนเคยมา 
เป็นช่วงเวลาที่มืดมน 

แต่กลับเป็นเธอที่เคียงข้างฉันยืนยันไม่ทิ้งไป 
ก็เพ่ิงเข้าใจในวันที่ทุกข์เกินทน 

เธอนั้นเป็นเสมือนดวงดาว ที่คอยส่องแสงพร่างพราว 
ชัดเจนสว่างไม่จางหายไป ต้องรอแสงไฟมืดมิดลงไป 

ฉันจึงจะได้เข้าใจ ว่ายังเหลือใคร ยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน 
ไม่เจ็บซ้ าก็คงไม่ซึ้งค าปลอบใจ ในวันที่ยืนไหวแขนใครจะส าคัญ 

ไม่เหว่หว้าก็คงไม่สนคนข้างข้างกัน เพ่ิงรู้ในวันที่ใจสั่นว่าเธอเท่านั้นที่เป็นห่วง 
ก็เธอคนเดียวที่เคียงข้างฉันยืนยันไม่ทิ้งไป 

ก็เพ่ิงเข้าใจในวันที่ทุกข์เกินทน 
เธอ เพราะเธอเป็นเหมือนดวงดาว ที่คอยส่องแสงพร่างพราว 

ชัดเจนสว่างไม่จางหายไป ต้องรอแสงไฟมืดมิดลงไป 
ฉันจึงจะได้เข้าใจ ว่ายังเหลือใคร ยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน 

ต้องรอแสงไฟมืดมิดลงไป 
ฉันจึงจะได้เข้าใจ ว่ายังเหลือใคร ยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน 
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2. โครงสร้างของวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของ
คนในครอบครัว เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว ศิลปิน ดิว อรุณพงศ์  

   1) แก่นเรื่อง - คนในครอบครัวคือสิ่งส าคัญท่ีสุด 
      2) สัญลักษณ ์- ขนม, มือ, นาฬิกาและแหวน 
     3) โครงเรื่อง 
    

      เรื่องท่ี 1 แฟนคลับ 
      กุ๊ก เด็กมัธยม คลั่งไคล้ดาราศิลปิน  บ้านฐานะค่อนข้างดี มีเงินพอใช้ ท าธุรกิจ

ส่วนตัว พ่อแม่บริหารงานเอง จึงต้องท างานหนัก แต่ตามใจลูกสาวทุกอย่าง อยากได้อะไรก็จะอ้อน
ขอให้พ่อแมซ่ื้อให้  พ่อแม่อนุญาตให้กุ๊กไปตามศิลปินดาราเป็นประจ า จนวันหนึ่งหลังจากแม่ไปรับกุ๊ก
กลับจากไปดูคอนเสิร์ตกลับบ้าน เข้ามาในบ้านก็เห็นพ่อหมดสติทรุดลงต่อหน้าเพราะป่วยจากการ
ท างานหนักไม่ได้พักผ่อน กุ๊กตกใจและเสียใจมากเพราะไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้  กุ๊กเลย
ย้อนกลับไปคิดว่าที่ผ่านมาพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง ท างานหนักเพ่ือให้ลูกได้มีความสุข แต่กุ๊กก็สนใจแต่
ศิลปินดารา สนใจในครอบครัวน้อยเกินไป เคยท าให้พ่อแม่เสียใจตอนที่โดนเชิญผู้ปกครองจากการ
ลอกข้อสอบเพราะไม่ได้อ่านหนังสือ เคยท าให้แม่น้อยใจจากการที่กุ๊กขึ้นเสียง กุ๊กเสียใจมาก แต่
หลังจากนั้นพ่อและแม่ก็กลับมาจากโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย 

 
      เรื่องท่ี 2  ท้อง 
      เฟิร์น เป็นลูกสาวคนเดียว แต่ก่อนครอบครัวอบอุ่นดีมีความสุข แต่ช่วงหลังมานี้ พ่อ

แม่ท างานหนักมาก หอบงานกลับมาท าท่ีบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาให้ เฟิร์นรู้สึกเหงาและน้อยใจพ่อแม่ บวก
กับมีรุ่นพี่มาจีบเฟิร์นเลยคบหากันและมีเพศสัมพันธ์ จนวันหนึ่งที่รุ่นพ่ีตีตัวออกห่างและเฟิร์นเห็นว่ารุ่น
พ่ีควงกับเพ่ือนของเฟิร์นเอง เฟิร์นเสียใจมาก และรู้ว่าตัวเองท้อง อยากปรึกษาพ่อแม่ แต่โทรไปพ่อแม่
ไม่รับ หลังจากนั้น แม่เดินเข้าไปหาเฟิร์นด้วยความเป็นห่วงเพราะเฟิร์นมีท่าทีเปลี่ยนไป เฟิร์นก็ขึ้น
เสียงใส่แม่ พ่อเลยเข้ามาดุ และเอามือทุบก าแพง เฟิร์นเห็นเลยคิดได้ว่ามือที่คอยท าทุกอย่างให้เรา
ตั้งแต่เด็กจนโตคือมือของพ่อแม่ แตกต่างจากรุ่นพ่ีเคยผลักเฟิร์น เฟิร์นจึงคิดได้และสารภาพกับพ่อแม่
เรื่องท่ีตัวเองตั้งท้อง และพ่อแม่ก็ยอมรับและจะช่วยดูแลลูกของเฟิร์นด้วย 

 
        เรื่องท่ี 3  พนันฟุตบอล 

      บอส เป็นผู้ชายชอบฟุตบอล และเล่นพนันบอล ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่ พ่อแม่ไม่รู้ว่า
ลูกเล่นพนัน จนวันหนึ่งบอสเสียพนันฟุตบอลและไม่มีเงินจ่าย ปรึกษาเพ่ือนเพ่ือนก็ช่วยไม่ได้ จึงโดน
เจ้าหนี้ท าร้าย พ่อกับแม่เห็นบอสกลับบ้านพร้อมรอยแผลที่หน้า พ่อจึงไปซื้อยามาให้และแม่ทายาให้ 
หลังจากนั้นพ่อเลยมานั่งคุยกับบอส บอสจึงยอมรับว่าติดหนี้พนันบอล 50,000 บาท พ่อกับแม่ไม่มีเงิน
เพราะเพ่ิงจ่ายค่าเทอมลูกและค่าใช้จ่ายในบ้าน พ่อจึงไปขอยืมเงินแต่เขาไม่ให้ยืม พ่อจึงจ าเป็นต้องเอา
นาฬิกากับแหวนทองไปขายเพ่ือเอาเงินใช้หนี้ให้บอส บอสกลับมาบ้านเห็นนาฬิกากับแหวนที่พ่อใส่
เป็นประจ าหายไป เลยรู้ว่าพ่อเอาไปขายเพ่ือช่วย บอสจึงขอโทษและส านึกผิด พ่อแมจ่ึงให้อภัย 
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   4) บุคลิกลักษณะตัวละคร (Character)  
      ครอบครัวที่ 1 

        กุ๊ก (เพศหญิง/อายุ 17 ปี) นักเรียนมัธยมปลาย คลั่งไคล้ศิลปินดารา อารมณ์ดีถ้าได้
เจอศิลปินดาราที่ตัวเองชอบ เอาแต่ใจ หงุดหงิดง่าย ขี้ร าคาญ พูดก่อนคิด  
        พ่อกุ๊ก (เพศชาย/อายุ 48 ปี) เป็นคนใจดี ตามใจลูก ซื้อขนมให้ลูกเป็นประจ าตั้งแต่
เด็กๆท างานหนัก ไม่ค่อยได้พักผ่อน 

      แม่กุ๊ก (เพศหญิง/อายุ 45 ปี) ใจดี แต่ขี้น้อยใจ ชอบแอบร้องไห้เวลาลูกพูดไม่ค่อยดี
ด้วย 
        ครอบครัวที่ 2  
  เฟิร์น (เพศหญิง/อายุ 20 ปี) นักศึกษา เป็นคนขี้เหงาจนเกิดอาการน้อยใจพ่อแม่ที่
ไม่มีเวลาให้ กลายเป็นคนเก็บกดและประชดพ่อแม่ พลาดท่าตั้งท้องกับแฟน 

      พ่อเฟิร์น (เพศชาย/อายุ 47 ปี) ท างานบริษัท เป็นคนใจดี ขยันท างาน แต่ท างาน 
หนักจนไม่มีเวลาให้ลูก 
        แม่เฟิร์น (เพศหญิง/อายุ 45 ปี) ท างานบริษัท เป็นคนใจดี ขยันท างาน แต่ท างาน
หนักจนไม่มีเวลาให้ลูก 

      ครอบครัวที่ 3 
      บอส (เพศชาย/อายุ 20 ปี) นักศึกษา ชอบฟุตบอล เล่นพนันบอล ไร้สาระ ไม่ค่อย

สนใจพ่อแม ่
      พ่อบอส (เพศชาย/อายุ 55 ปี) รักลูก แต่แสดงออกไม่เก่ง 

        แม่บอส (เพศหญิง/อายุ 53 ปี) ใจดี รักลูก 
 

   5) อารมณ์และโทนสีที่ต้องการ (Mood & Tone Reference)  
      ในการถ่ายวีดิทัศน์ประกอบเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว โดยศิลปิน ดิว อรุณพงศ์ ภาพใน 

มิวสิควิดีโอจะมีการย้อมสีของภาพเพ่ือแบ่งแยกเรื่องราวแต่ละเรื่อง โดยได้แนวความคิดการย้อมสีภาพ
มาจากผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ เนื่องจากผู้ก ากับใช้การย้อมสีภาพ
เพ่ือให้คนดูรู้สึกว่าเรื่องราวในเพลงมีหลายเรื่อง ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยในชิ้นงานวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงนี้ เรื่องลูกสาวที่คลั่งไคล้ศิลปินจะย้อมสีชมพู เรื่องลูกสาวท้องจะย้อมสีเหลือง และเรื่องลูกชาย
ติดพนันบอลจะย้อมสีน้ าเงิน ส่วนภาพ Flashback จะลดสีลงมากๆ เกือบจะเป็นขาวด า  

 
   6) สถานที่ในการถ่ายท า (Location) 
 
รูปที่ 5-1 ห้องนั่งเล่นบ้านบอส ที่เลือกใช้ห้องนี้เพราะโทนสีของโซฟากับโทนสีของตู้ ทที่

เป็นไม้และธรรมชาติ ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นสมัยใหม่ เนื่องจากครอบครัวนี้พ่อแม่มีอายุมากแล้ว 
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รูปที่ 5-2 ห้องนอนบอส ที่เลือกใช้ห้องนี้เป็นเป็นห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์มาก ดูเรียบๆ 

ง่ายๆ เหมาะส าหรับเป็นห้องเด็กผู้ชาย 

                     
รูปที่ 5-3 ห้องนอนเฟิร์น ที่เลือกใช้ห้องนี้เพราะบรรยากาศและโทนสีดูเศร้า เพราะ

เฟิร์นในเรื่องจะเศร้าและน้อยใจพ่อแม่ และห้องดูไม่เป็นเด็กมากเพราะเฟิร์นเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว                                    

                                            
 

 รูปที่ 5-4 โต๊ะอาหารบ้านเฟิร์น ที่เลือกใช้ที่นี่เพราะโทนสีที่ดูไม่ค่อยอบอุ่น เพราะช่วง
หลังพ่อกับแม่ไม่ได้ทานอาหารพร้อมกันกับเฟิร์น 
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  รูปที่ 5-5 ห้องนอนกุ๊ก เลือกใช้ที่นี่เพราะห้องมีวอลเปเปอร์ที่ท าให้ห้องดูน่ารัก และเป็น
ห้องผู้หญิงหวานๆ คลั่งไคล้ศิลปินดารา                

                                   
 

รูปที่ 5-6 ร้านขายของของแม่กุ๊ก ที่เลือกใช้ที่นี่เพราะแม่ท าธุรกิจส่วนตัว 

                                   
 
 
   7) อุปกรณ์ประกอบฉาก 

 
รูปที่ 5-7 โทรศัพท์มือถือ ใช้ทั้ง  3 เรื่อง                 รูปที่ 5-8 โพยพนันฟุตบอล เรื่องของบอส 
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รูปที่ 5-9 นาฬิกาและแหวนทอง ใช้เรื่องของบอส     รูปที่ 5-10 ถุงยาท าแผล ใช้ในเรื่องของบอส 

            
 
รูปที่ 5-11 เล่มรายงาน ใช้ในเรื่องของกุ๊ก 

 
 
 

   8) ก าหนดการถ่ายท า (Production) 
        ถ่ายท าวันพุธที ่23 ตุลาคม 2556  
        เวลา 10.00 น. – 21.00 น.  

      สถานที่ บ้านเพื่อน  
        ฉากห้องนั่งเล่น ห้องนอน โต๊ะอาหาร ถนนในหมู่บ้าน สระว่ายน้ าในหมู่บ้าน 
        นักแสดงชาย “ว่างทั้งวัน” – นักแสดงหญิง “ว่างทั้งวัน”  
        ช่วงเช้าเวลา 10.30 น. ถ่ายซีนในบ้าน  
        ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ถ่ายซีนนอกบ้าน 

 
        ถ่ายท าวันพหหัสบดีที ่24 ตุลาคม 2556  

      เวลา 10.00 น. – 20.00 น.  
      สถานที่ บ้านเพื่อน  
      ฉากห้องนอน ห้องนั่งเล่น โต๊ะอาหาร ครัว บันได สวนในหมู่บ้าน  
      นักแสดงชาย “ว่างทั้งวัน” – นักแสดงหญิง “ว่างทั้งวัน”  
      นักแสดงสมทบ ชาย ว่างตอนบ่าย 
      ช่วงเช้าเวลา 11.00 น. ถ่ายซีนในบ้าน  
      ช่วงบ่ายเวลา 16.00 น. ถ่ายซีนนอกบ้าน  
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      ถ่ายท าวันศุกร์ ที ่25 ตุลาคม 2556 
      เวลา 10.00 น. – 22.00 น.  
      สถานที่ บ้านเพื่อน  
      ฉากห้องนอน ห้องนั่งเล่น โต๊ะอาหาร หน้าตึกในตลาด หน้าโรงเรียน 
      นักแสดงชาย “ว่างทั้งวัน” – นักแสดงหญิง “ว่างทั้งวัน”  
      ช่วงเช้าเวลา 11.30 น. ถ่ายซีนนอกบ้าน  

           ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ถ่ายซีนในบ้าน 
 

        ถ่ายท าวันเสาร์ ที่ 23 พหศจิกายน 2556  
           เวลา 17.00 น. – 21.00 น.  

      สถานที่ Central World  
      ฉากดูคอนเสิร์ต ฉากถ่ายรูปกับศิลปินดารา  
      นักแสดงหญิง “ว่างทั้งวัน”   
      ช่วงเย็นเวลา 17.30 น. ถ่ายซีนดูคอนเสิร์ต 
      ช่วงค่ าเวลา 20.00 น. ถ่ายซีนถ่ายรูปกับศิลปินดารา และดูคอนเสิร์ต 

 
   9) ก าหนดหลังการถ่ายท า (Post-production)  

        ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงรอบแรกวันจันทร์ที ่25 - ศุกร์ที่ 29 พหศจิกายน 2556  
      ติดต่อคนช่วยดีดเปียโน เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว 3 ธันวาคม 2556 
      ติดต่อคนช่วยดีดกีต้าร์ เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว 11 ธันวาคม 2556 
      ได้เสียงกีต้าร์บรรเลง เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว 12 ธันวาคม 2556 
      ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง รอบสอง วันเสาร์ที่ 14 – เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 
      ได้เสียงเปียโนบรรเลง เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว 23 ธันวาคม 2556 
      ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง รอบสาม จันทร์ที่ 23 – ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 
      การท า Focus Group วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
      การตัดต่อแก้ไขเพ่ิมเติมวันที่ 15 มกราคม 2557 และ 6 กุมภาพันธ์ 2557 

        การสอบถามความพึงพอใจหลังรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงของผู้ที่ท างานเกี่ยวกับ 
เยาวชนและครอบครัว 11 กุมภาพันธ์ 2557 
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สตอรี่บอร์ด วีดิทัศน์ประกอบเพลง “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว”     
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ผลการประเมินประสิทธิผล (หลังการผลิตชิ้นงาน) 
  การศึกษาและการผลิตชิ้นงาน “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลหลังการผลิตชิ้นงานเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจุลนิพนธ์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น โดยใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์ (Interview)  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
ดังนั้น จึงมีลักษณะดังนี้คือ  
  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว 
     1) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 
15-25 ปี จ านวน 8 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง กลุ่มละ 4 คน หลังจากการผลิตวีดิทัศน์
ประกอบเพลงเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมเป้าหมายที่รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลง
เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
     2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์คือผู้ที่ท างาน
เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว โดยเปิดชิ้นงานให้รับชมก่อนการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลวีดิทัศน์
ประกอบเพลงเสร็จสิ้นแล้วในหัวข้อ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมเป้าหมายที่รับชมวีดิทัศน์
ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว” 

    จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น 
ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตมิวสิควิดีโอ 

   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลวีดิทัศน์
ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขบทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะ
ท าการสนทนาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมเป้าหมายที่รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงได้ 

   สัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ได้แก่ 
      1. สุสมา สุขพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อเพ่ือครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
      2. ราเมศร ศรีทับทิม นักวิชาการฝ่ายสื่อ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิ

เครือข่ายครอบครัว 
      3. เอกชัย เธียรสรรชัย เจ้าหน้าที่สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
         โดยให้เป็นผู้ประเมินผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงหลังจากที่ได้รับชมผลงานวีดิทัศน์

ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวแล้ว ซึ่งในการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์นั้น จะประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 
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      ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Content) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการถ่ายท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production  

& Presentation)   
   

ด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม สวยงามหรือไม่ 
คุณคิดว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมิวสิควีดีโอได้มากน้อย
เพียงใด 
คุณชื่นชอบการแสดงของตัวละครตัวใดเป็นพิเศษ 
คุณรู้สึกชื่นชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควีดีโอหรือไม่ 
คุณรู้สึกชื่นชอบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ 
ฉากในมิวสิควิดีโอมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 
      ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการตัดต่อและกราฟฟิค (Editing & Graphic) 

จังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลงหรือไม่  
 

 
      ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง 

วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้มีอิทธิพลที่ส่งผลให้ท่านมีความชื่นชอบในเพลง “ยิ่งมืดยิ่ง
เห็นดาว” มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
คุณรู้สึกชื่นชอบฉากใดหรือช่วงใดในวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้รับชมมากท่ีสุด 
ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงมีความเหมาะสมมาก น้อย

การน าเสนอมิวสิควิดดีโอแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม่ 
คุณคิดว่าเนื้อหาของวีดิทัศน์และเพลงที่น ามาประกอบมีความสอดคล้อง กันหรือไม่ 
ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อย เพียงใด 
มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 
เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 
เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 

คุณคิดว่าเนื้อหาของวีดิทัศน์และเพลงที่น ามาประกอบมีความสอดคล้อง กันหรือไม่ 

ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อย เพียงใด 

มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 

เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 

เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 
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เพียงใด 
คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้รับชมมากน้อย เพียงใด 
หลังจากชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว รู้สึกคิดถึงหรือเห็นความส าคัญ ของคนใน
ครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ 
ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากได้รับชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” วีดิทัศน์ ประกอบเพลง
ชิ้นนี้ เพราะอะไร 

   
      ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน (Advice) 
 

ข้อเสนอแนะต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคน
ในครอบครัวชิ้นนี้ 

 
 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว เพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว ศิลปิน ดิว อรุณพงศ์ 

   ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลงด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ของตัวแทนกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 15-25 ปี จ านวน 8 คน 
โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง กลุ่มละ 4 คน และวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและ
ครอบครัว จ านวน 3 คน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านของรูปแบบ เนื้อหา รวมถึงวิธีการน าเสนอวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลง แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลง  

   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมาย มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
   เพศชาย จ านวน 4 คน ได้แก่  
   1) นายวีรพล ชีพมีมูล อายุ 21 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    2) นายอรรณพ สิมพิลา อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   3) นายเทิดศักดิ์ ดุงแก้ว อายุ 21 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา 
   4) นายธีระพงษ์ ศรีอ่อนดี อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
   เพศหญิง จ านวน 4 คน ได้แก่  
   1) นางสาววราพร ธีรกิตติ์ก าจร อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา  
   2) นางสาวนุชจรี จูศรี อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   3) นางสาวนภาภรณ์ เสียงล้ า อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
   4) นางสาวมัลวิกา ปัญญาวงศ์ อายุ 21 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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   โดยจากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่
อายุระหว่าง 15-25 ปี ในกลุ่มที่แบ่งเป็นเพศชายจานวน 4 คน สามารถสรุปผลในแต่ละประเด็น
ค าถามได้ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของมิวสิควิดีโอ (Format)  
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า การน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงแบบ

เป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลง เนื้อหาเข้ากับเพลงได้ดี 
 
  2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Content)  

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในวีดิทัศน์มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกัน 
     “การที่เราพลาดก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง แล้วก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าสิ่ง
ที่เราควรจะกลับมาใส่ใจก็คือครอบครัวของเรา” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 
2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง เป็น
อย่างดีว่าเรื่องราวที่ 

ต้องการน าเสนอคือปัญหาของวัยรุ่น และครอบครัวคือคนที่จะคอยร่วมแก้ไขปัญหาได้ ครอบครัว
ส าคัญที่สุด  

   “เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับ เนื้อหาก็เกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ที่เราท้อเราก็คิดถึงคนที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือครอบครัวของเรานั่นเอง” (อรรณพ สิมพิลา, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง 
เพราะปัญหาที่ยกมาเล่าในเรื่องราวสามารถสะท้อนสังคม และสื่อให้เข้าใจง่าย ตัวละครก็สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ได้  

   “พอใจครับ เพราะว่า เรื่องทั้งสามเรื่องที่ยกมาเหมือนกับเป็นเรื่องที่สะท้อนให้กับ
สังคม เพราะว่าสังคมปัจจุบันก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ แล้วก็รู้สึกดีที่น าอารมณ์ของบุคคลเหล่านี้มา
ถ่ายทอดในวีดีทัศน์ครับ” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ความน่าติดตามของเรื่องราวในเนื้อหาวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลง มีความน่าติดตามเพราะตัวเนื้อหาเล่าได้เข้าใจง่าย และปัญหาในเรื่องราวก็เป็น
เรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวมาก เพราะเป็นวัยรุ่นเช่นกัน ท าให้ลุ้นต่อไปเรื่อยๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
       ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถ
สื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้ดี  
     “ผมคิดว่าก็สื่ออารมณ์ได้พอสมควรครับ เพราะ เพลงยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว นี้ก็จะหมายถึง
ครอบครัวครับ เมื่อมีปัญหา คือเจอทางมืดครับ ดาวก็คือแสงสว่าง คือพ่อแม่ของเรานั่นเองครับ” 
(อรรณพ สิมพิลา, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556)   

   “ ในเนื้อเรื่องสามารถสื่อได้ดีเลยครับ เหมือนเพลงเลย เนื้อเพลงจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเรา
ไม่เจออุปสรรค ถ้าเราไม่เจอทางตัน เราก็จะไม่รู้ว่าทางสว่างคืออะไร ก็เปรียบเสมือนกับการ
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ยกตัวอย่าง 3 ครอบครัวนี้มาว่า แต่ละครอบครัวมีปัญหาแบบนี้ๆ สุดท้ายก็ลงเอยว่า ครอบครัวเท่านั้น
ที่จะช่วยเราได้ทุกๆ เรื่องครับ” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 
 
 
 

3. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อในวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Editing)  
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ด้านมุมกล้อง มีการจัดวางมุมกล้องได้

เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ดี ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีพอสมควร  
   จังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลง แต่บางช่วงมีความรู้สึกว่าตัด

ภาพเร็วไป ท าให้มองภาพได้ไมทั่นในบางช่วงของวีดิทัศน์ 
   และความพึงพอใจที่มีต่ออารมณ์และโทนสี ชอบโทนสี เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่นดี แต่

ยังมีบาง Shot ที่มืดไป ควรเพิ่ม แสงอีกเล็กน้อย 
 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ฉากในมิวสิควิดีโอมีความเหมาะสม และตัว

ละครมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
   “ชอบฉากนะครับ รู้สึกว่าจะใช้สถานที่จริง ที่แบบว่ามีเวทีของนักร้องเกาหลีครับ รู้สึก

ชอบครับตรงนี้” (เทิดศักดิ์ ดุงแก้ว, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า นักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราว

ของวีดิทัศน์ประกอบเพลง โดยรวมก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์การแสดงดี  
   -คุณรู้สึกชื่นชอบฉากใดหรือช่วงใดในวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ได้รับชมมากท่ีสุด 

       ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะชอบฉากในขั้นคลี่คลายปัญหาของแต่ละครอบครัว เช่น 
ฉากพ่อไปยืมเงินขายทองเพ่ือลูก ฉากที่ลูกสารภาพกับพ่อแม่ว่าท้องและพ่อแม่ก็ยอมรับได้ ฉากที่พ่อ
แม่ปลอบลูก    
     “ชอบฉากทุกฉากที่เป็นปัญหาของเรื่องนี้ เพราะว่าถ้าไม่มีฉากเหล่านี้ก็คงจะไม่มีวีดิ
ทัศน์ตัวนี้” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นว่า ด้านเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าท าผมของ 
นักแสดงมีความเหมาะสม สวยงาม  
     “เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าท าผม ต้องบอกว่า ในระดับ นี้ถือว่าโอเคนะครับ ถ้ามีงบ
มากกว่านี้ก็คงจะได้ดีกว่านี้ครับ” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

    ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้มีอิทธิพลที่ส่งผล 
ให้มีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากขึ้น มีความรู้สึกว่า การเล่าเรื่องท าให้ชอบเพลงมากขึ้น เนื้อเรื่องและ
เนื้อเพลงสื่อถึงกันได้ดี  
     “รู้สึกว่าจะต้องไป Search เพลงนี้มาดูครับ” (เทิดศักดิ์ ดุงแก้ว, สัมภาษณ์, วันที่ 30 
ธันวาคม 2556)  
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     ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดิทัศน
ประกอบเพลงมีความเหมาะสม มีความกระชับ เนื่องจากวีดิทัศน์ชิ้นนี้มีเรื่องราว 3 เรื่อง   

   “เหมาะสม เพราะว่ามันมี 3 เรื่อง แล้วก็การใช้เวลาโอเค แล้วก็การตัดต่อเข้าเพลง
โอเค” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า หลังจากดูวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว 
รู้สึกคิดถึงหรือเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้น  รู้สึกคิดถึงครอบครัวมากขึ้น และรู้สึกว่า
จะไมป่ระพหติตวัเช่นเดียวกับตัวละครในเนื้อเรื่องให้พ่อแม่เสียใจ   

   “ก็รู้สึกคิดถึงครับ มันเหมือนกับเป็นกระจกส่องให้เรามองกลับไปว่า ยังมีคนข้างหลังที่
รอเราอยู่” (วีรพล ชีพมีมูล, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าสรุปแล้วหลังจากได้รับชม มีความรู้สึก ชอบ 
วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ เพราะเนื้อหาของวีดีทัศน์ให้แง่คิด และสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดี  

   “สรุปรวมๆแล้วผมชอบวีดีทัศน์นี้ครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
ครับ” (อรรณพ สิมพิลา, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 
   โดยรวมดี แต่ยังมีนักแสดงที่อาจจะตื่นกล้องบ้าง และฉากบางฉากที่แทรก เสียงเข้ามา 

และรู้สึกว่าไม่เข้ากับตัววีดีทัศน์  
 

โดยผลสรุปของ Focus Group ที่เป็นกลุ่มของเพศชาย จ านวน 4 คน หลังจากที่ได้
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว มีความชอบ
ในวีดี-ทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ เพราะสามารถน าเสนอปัญหาสังคมและปัญหาครอบครัวในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี ท าใหผู้้ชมรับรู้และเข้าใจ เห็นถึงปัญหานั้นๆ และรู้สึกคิดถึงและเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น 

 
  และจากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่มีอายุ
ระหว่าง 15-25 ปี ในกลุ่มท่ีแบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน สามารถสรุปผลในแต่ละประเด็นค าถามได้ 
ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของมิวสิควิดีโอ (Format)  
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงแบบเป็น

เรื่องราว มีความเหมาะสม เนื้อหาของเรื่องราวเข้ากับเพลงได้ดี 
 
  2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Content)  
     ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในวีดิทัศน์มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกัน แต่ ผู้ชมจะมุ่งความสนใจในตัววีดิทัศน์มากกว่าเพลง  
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   “สอดคล้อง แต่กว่ามันจะเข้าถึงเพลง มันท าให้เราโฟกัสไปที่วีดิทัศน์มากกว่าเพลง คือ
เราต้องแยกให้ออกว่าหรือจะดูวีดิทัศน์หรือฟังเพลง” (วราพร ธีรกิตติ์ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 
ธันวาคม 2556) 
     ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดิทัศน์ประกอบเพลง แต่
ช่วงแรกๆ จะสับสนตัวละครแต่ละครอบครัว ต้องมีสมาธิในการดู  แต่พอดูไปเรื่อยๆ จะเข้าใจ  
     “ช่วงแรกๆ ก็ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าสับสนว่าใครเป็นพ่อแม่ของใคร ลูกใครอะไรบ้าง 
แต่พอหลังๆ พอเข้าเพลง ฟังเพลง มันจะท าให้เราเริ่มๆ เข้าใจเนื้อหาในเรื่องราวมากขึ้น” (วราพร ธีร
กิตติ์ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลง เพราะปัญหาที่ยกมาสามารถสะท้อนสังคมปัจจุบัน ให้แง่คิดกับ ผู้ชม ท าให้นึกถึง
ความเป็นจริง ชีวิตจริง  

   “ก็ถือว่าพอใจ เนื้อหาก็โอเค มันก็สะท้อนแบบว่าอย่างบางทีพ่อแม่ก็ไม่ใช่ตัวต้นเหตุ
อะไรอย่างนี้ที่ท าให้ลูกเป็น เพราะลูกท าตัวเองเอง ก็เลยท าให้ครอบครัวมีปัญหา” (วราพร ธีรกิตติ์
ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าความน่าติดตามของเรื่องราวในเนื้อหาวีดิทัศน์
ประกอบเพลง มีความน่าติดตามเพราะผู้ชมจะลุ้นว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ตอนจบจะเป็น
อย่างไร  

   “ก็ถือว่าเรียงล าดับเล่าเรื่องได้ดี ท าให้พอเริ่มดูไปเรื่อยๆ มันก็ร้อยเรื่ องราวท าให้
เข้าใจ” (วราพร ธีรกิตติ์ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถ
สื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้ดี  

   “ก็สื่ออารมณ์ได้มากนะ อาจจะเป็นคนอ่อนไหวด้วยมั้ง เพราะว่าเห็นพ่อแม่ เรื่อง
เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วรู้สึกว่า ถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะร้องไห้ก็ได้นะ” (นภาภรณ์ เสียงล้ า, สัมภาษณ์, 
วันที่ 30 ธันวาคม 2556)  

   “ก็สื่ออารมณ์ได้นะ แบบว่า เวลาที่เดือดร้อนพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่ช่วยลูกได้ทุกอย่าง” 
(นุชจรี จูศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 
 

3. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อในวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Editing) 
     ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่
เหมาะสม มีการจัดวางมุมกล้องได้ดี สามารถเห็นอารมณ์ของนักแสดงได้ ส่วนจังหวะในการตัดต่อมี
ความเหมาะสมกับกับท านองเพลงมีความเหมาะสม แต่บางช่วงมีความรู้สึกว่าตัดภาพเร็วไประหว่าง
ครอบครัว เพราะว่ามีสามครอบครัว และชอบโทนสี เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่น แต่ยังมีบาง Shot ที่
มืดไป “โทนสีก็ดี ชอบที่ท าให้แสงสวยนวลๆ” (มัลวิกา ปัญญาวงศ์, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 
2556) 
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4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 
   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ฉากในมิวสิควิดีโอมีความเหมาะสมกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ก็เหมาะสมดี ฉากที่ไปดูนักร้องก็เป็นสถานที่จริง” (นุชจรี จูศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 
30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วนักแสดงสามารถถ่ายทอด
อารมณ์เรื่องราวของวีดิทัศน์ประกอบเพลงได้ดี แต่บางคนก็ยังไม่ดีเท่าท่ีควร  

   “นักแสดง สื่ออารมณ์ได้ดีเป็นบางคน ผู้หญิงที่เป็นแฟนคลับ แสดงความชอบศิลปินได้
ดีมาก” (มัลวิกา ปัญญาวงศ์, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกชื่นชอบฉากที่พ่อแม่แสดงความรักต่อลูก 
เช่น ฉากพ่อไปยืมเงิน ขายทองเพ่ือลูก ฉากที่พ่อไปซื้อยาให้ลูก ฉากที่พ่อขับรถไปเอารายงานให้ลูก  

   “ชอบฉากเอาทองไปขายค่ะ เพราะว่าถึงลูกจะมีปัญหายังไง พ่อกับแม่ก็จะหาวิธีช่วย
ลูกให้ได้ค่ะ” (นภาภรณ์ เสียงล้ า, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ด้านเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าท าผมของ
นักแสดงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดี  

   “เสื้อผ้า ก็เข้ากับสถานการณ์ดี อยู่ใน ห้องนอนก็ใส่ ชุดนอนจริงๆ แล้วก็เวลาอยู่บ้าน 
เวลานอนก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมาย” (นุชจรี จูศร,ี สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า วีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้มีอิทธิพลที่ส่งผล
ให้มีความชื่นชอบในเพลงนี้มากขึ้น รู้สึกว่าการเล่าเรื่องท าให้ชอบเพลงมากขึ้น เนื้อเรื่องและเนื้อเพลง
สื่อถึงกันได้ด ี 

   “ท าให้ชอบมากขึ้น ท าให้ฟังโฟกัสที่เพลงด้วย และเนื้อหาก็ท าให้เพลงน่าฟัง” (วราพร 
ธีรกิตติ์ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดิทัศน์
ประกอบเพลงมีความเหมาะสม เนื่องจากวีดิทัศน์ชิ้นนี้มีเรื่องราว 3 เรื่อง แต่ถ้าสามารถแก้ไขได้ ก็ควร
ยืดเวลามากกว่านี้ และหลังจากดูวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว รู้สึกคิดถึงหรือเห็นความส าคัญของ
คนใน ครอบครัวมากขึ้น  

   “เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เพราะว่าไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยเรา
มากกว่าคนในครอบครัวแล้ว” (นุชจรี จูศรี, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556)   

   “มันคิดถึงแบบสะท้อนครอบครัวอ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัวตัวเอง เพราะครอบครัวตัวเองก็
อบอุ่นอยู่แล้ว มันสะท้อนครอบครัวอ่ืนที่มีมากในสังคม รู้สึกเห็นความส าคัญมากขึ้น” (วราพร ธีรกิตติ์
ก าจร, สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

   ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า สรุปแล้วหลังจากได้รับชม มีความชอบ วีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ เพราะเนื้อหาของวีดีทัศน์ให้แง่คิด และสะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดี 
และแสดงให้เห็นว่าครอบครัวส าคัญที่สุด  

   “ชอบค่ะ เพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงครอบครัวว่า ถ้าไม่มีใครแล้วสุดท้ายเรายังมี
ครอบครัว ยังมีพ่อแม่ที่คอยให้ก าลังใจเรา ส่วนที่ส าคัญที่สุดก็คือครอบครัว” (นภาภรณ์ เสียงล้ า, 
สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556)   
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   “ก็ชอบนะ เพราะว่ามันสะท้อนสังคมได้ดี แบบว่าก็สนับสนุนเพราะว่าสังคมครอบครัว
เป็นพ้ืนฐานส าคัญ เพราะว่ามันก็เป็นรากฐานของสังคมทั่วไป เพ่ือที่จะให้ประเทศชาติมันพัฒนามาก
ขึ้น ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง ยังไงคนเราจะเติบโตมันก็มาจากครอบครัวก่อน” (วราพร ธีรกิตติ์ก าจร, 
สัมภาษณ์, วันที่ 30 ธันวาคม 2556) 

  
5. ข้อเสนอแนะต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 
   โดยรวมดี แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องของการเปลี่ยนฉาก การตัดต่อ เพราะ บางครั้ง

รู้สึกว่าเปลี่ยนฉากเร็วไป หรือไม่ก็ลดลงเหลือแค่เรื่องเดียว นักแสดงจะได้แสดงความรู้สึกออกมา
มากกว่านี้ 
 

โดยผลสรุปของ Focus Group ที่เป็นกลุ่มของเพศหญิง จ านวน 4 คน หลังจากที่ได้
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว มีความชอบ
ในวีดีทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ เพราะสามารถน าเสนอปัญหาสังคมและปัญหาครอบครัวในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี เพราะครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่ก็เป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดของสังคมและ
เป็นรากฐานของสังคมเช่นกัน ท าให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจ เห็นถึงปัญหานั้นๆ และรู้สึกคิดถึงและเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้น 

 

  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว  
  1. สุสมา สุขพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อเพ่ือครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

2. ราเมศร ศรีทับทิม นักวิชาการฝ่ายสื่อ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 

3. เอกชัย เธียรสรรชัย เจ้าหน้าที่สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
หลังจากท่ีได้รับชมผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงของผู้ศึกษา สามารถน ามาสรุปผลในแต่ 

ละประเด็นได ้ดังต่อไปนี้  
 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของมิวสิควิดีโอ (Format) 
   ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวมีความคิดเห็นว่า การน าเสนอวีดิทัศน์

ประกอบเพลงแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลง และมีการปูพ้ืนเรื่องราวของตัวละครเพ่ือให้
ผู้ชมได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกและทราบที่มาท่ีไปของตัวละครมากขึ้น 

    “ก็เหมาะสมนะคะว่าเหมือนกับมันมีการปูพื้นเรื่องในตอนแรกท่ียังไม่เป็นเนื้อเพลง มี 
การปูพ้ืนเรื่องให้เหมือนกับ ให้มันเห็นที่มาที่ไปของตัวละครก่อน เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเหตุการณ์
อะไรอย่างนี้ มันก็ พอฟังจากกับเนื้อหาของเพลงนั้นมันก็ไปกันได้ค่ะ” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

   “คือ ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยนะ แต่ก็มีความเหมาะสมนะ พอฟังแล้วรู้สึกว่า ถ้าฟังแค่
เพลงแล้วมันก็เป็นเพลงรัก แต่ไม่รู้ว่ามันรักยังไง แต่พอดู MV ประกอบแล้ว บางทีความรักในมุมของ
ครอบครัวเนี่ย มีความเหมาะสมครับ” (ราเมศร ศรีทับทิม, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
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  2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Content) 
     ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวมีความคิดเห็นว่า เนื้อหาของเพลงและ

เรื่องราวในวีดิทัศน์มีความสอดคล้องกันดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของวีดิทัศน์
ประกอบเพลงเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลงในระดับ 9 
เต็ม 10 เพราะวีดิทัศน์ชิ้นนี้มีการน าเสนอปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื้อเรื่องเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ส่วนความน่าติดตามของเรื่องราวในเนื้อหาวีดิทัศน์ประกอบเพลง มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บาง
ท่านกล่าวว่าเดาเนื้อเรื่องได้แต่ก็ประทับใจในอารมณ์ความรู้สึก บางท่านกล่าวว่าเดาเนื้อเรื่องไม่ได้ ท า
ให้ลุ้นกับเนื้อเรื่องและน่าติดตามมาก และเนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบสามารถสื่ออารมณ์ของเพลง 
ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น เพราะเรื่องราวสามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาของแต่ละบุคคลได้ 
และเม่ือน ามาประกอบกับเนื้อเพลง ก็ท าให้รู้สึกถึงอารมณ์ของเพลงได้มากขึ้น 

   “มันก็ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น เพราะว่าเรื่องราวมันก็สะท้อนให้เห็นปัญหา
ของแต่ละคนที่เจออยู่แล้ว แล้วพอมันมาประกอบกับเนื้อหา ประมาณว่า เราจะไม่เห็นความส าคัญ
ของคนใกล้ตัว ถ้าเราไม่เกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ มันก็ท าให้เรารู้สึกมากยิ่งขึ้นกับเพลงนี้ ” (สุสมา 
สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

    
3. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อในวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Editing)  
   ผู้ที่ท างานเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัว มีความคิดเห็นว่าจังหวะในการตัดต่อมีความ

เหมาะสมกับท านองเพลง แต่ในบางครั้งบางภาพอาจจะเปลี่ยนเร็วเกินไป ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายชม
อาจจะรับชมได้ แต่ถ้าเป็นผู้ที่สูงอายุอาจจะมองไม่ทันและสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการจะสื่ออาจจะสื่อได้ไม่ถึง
ผู้ชม การตัดต่อภาพได้ดีไม่สะดุด แต่อาจจะมีเรื่องของความดังเบาของเสียงพูดในบทของนักแสดง 
และเสียงเพลงที่เป็นเพลงคนละเพลงที่ผู้ศึกษาน ามาใช้ในช่วงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาจจะยังไม่ค่อย
ราบลื่น การจัดวางหรือเลือกมุมกล้องในการถ่ายท าอยู่ในระดับที่พอใช้ ยังไม่ถือว่าสวยงามมาก และผู้
ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวมีความพึงพอใจที่มีต่ออารมณ์และโทนสีภาพอยู่ในระดับดี 
การจัดแสงมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน บางท่านกล่าวว่าการจัดอยู่ในระดับดี สวยงาม แต่บางท่านกล่าว
ว่ามีในบางฉากที่แสงจะดูมืดกว่าปกติ 

   “มันก็ได้ เท่าที่ดูมามันก็ยังไม่ได้สะดุดตรงไหน อาจจะมีเรื่องของความดังเบาอะไร
อย่างนี้ เวลาตอนเสียงพูด นิดหน่อย” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

   “คือแสงพ่ีไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล้องหรือเพราะอะไร แต่พ่ีว่าแสงเค้าดี พ่ีถึงถามเลยว่าปี
อะไร ถ้าบอกว่าปีหนึ่งปีสองพ่ีว่าเก่งเลย” (เอกชัย เธียรสรรชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2557) 

 
  4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 
    ฉากในวีดิทัศน์ประกอบเพลงมีความเหมาะสมดี มีฉากหลายฉาก ฉากในบ้านก็มี
บรรยากาศความเป็นบ้าน และฉากคอนเสิร์ตก็เป็นสถานที่จริง มีนักร้องเกาหลีและดาราไทยตัวจริง  
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ส่วนฉากที่รู้สึกชื่นชอบคือฉากที่พ่อขับรถกลับไปเอารายงานให้ลูกสาว เพราะเป็นฉากที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน แต่เป็นเรื่องท่ีน่าประทับใจ และฉากคลี่คลาย คือฉากที่ลูกเข้ามาขอโทษพ่อกับแม่เรื่อง
พนันบอล และเรื่องที่ตนเองท้อง ถือว่าผู้ศึกษาสามารถเลือกสถานการณ์ที่น ามาน าเสนอได้ดีและมี
ผลกระทบต่อจิตใจของผู้ชมได้ ด้านนักแสดง สามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของวีดิทัศน์ประกอบ
เพลงได้ดี แม้จะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี โดยเฉพาะตัวนักแสดงหลักที่
เป็นวัยรุ่นทั้ง 3 คน แสดงอารมณ์ออกมาได้ดีทุกคน รู้สึกชื่นชอบให้ความรู้สึกและในการแสดงของเขา 
และในการการแต่งกาย การแต่งหน้ามีความเป็นธรรมชาติมาก เครื่องแต่งกายก็มีเหมาะสม และ
สวยงาม มีความเป็นจริงค่อนข้างมาก 
 วีดิทัศน์ชิ้นนี้ส่งผลกับให้มีความชื่นชอบต่อเพลง ‘ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว’ มากขึ้นเล็กน้อย 
เพราะวีดิทัศน์ท าให้สนใจตั้งใจฟังเนื้อเพลงมากขึ้น ว่าเนื้อเพลงต้องการสื่อถึงอะไร แต่ส าหรับผู้ที่ไม่ได้
ชอบแนวเพลงนี้ก็จะไม่ได้สนใจฟังเพลงเท่าไหร่ จะดูที่เนื้อหาของวีดิทัศน์มากกว่า ส่วนระยะเวลาของ
วีดิทัศน์ประกอบเพลงคือ 10 นาที ก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากเกินไปเนื่องจากมีเนื้อหาเรื่องราวของสาม
ครอบครัว แต่ถ้าสามารถตัดให้กระชับกว่านี้ บางสิ่งที่ไม่จ าเป็นน่าจะสามารถตัดให้ความยาวลดลงและ
กระชับได้อีก และหลังจากชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและ
ครอบครัวมีความรู้สึกคิดถึงและมีความรู้สึกเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้น เพราะวีดิทัศน์
ประกอบเพลงชิ้นนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดี  และหลังจากได้
รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้วทั้งสามท่านสรุปว่า ชื่นชอบ วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
     “ก็ถ่ายทอดได้ดีนะคะ ทุกคนอาจจะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ  มาก แต่พ่ีว่าเขาก็
ถ่ายทอดอารมณ์ได้ ชอบพ่อของคนแรก พ่อของน้องที่ตามดารา เพราะเขาเป็นพ่อที่ดูน่ารักดี” (สุสมา 
สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

   “เอ่อ พ่ีชอบความรู้สึกของพวกเค้าอ่ะ เค้าแอคติ้งเค้าดีจนพ่ีต้องถามว่า เออ ไปเอามา
จากไหน ชอบน้องคนที่เล่นเป็นคนบ้าดารา น้องเค้าแสดงดี แล้วก็ชอบแม่ คนที่แบบร้อง อะไรก็ร้อง 
คือร้องไห้เรียกน้ าออกมาได้เลย ขี้มูกอะไรก็ไม่สนใจเลย แม่ของน้องที่ท้อง” (เอกชัย เธียรสรรชัย, 
สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
     “จริงๆ ชอบตอนน้องพนันนี่แหละ ตอนที่สุดท้ายที่เข้า มาขอโทษพ่อแม่ เพราะว่า
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ดี” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

   “ตะกี๊พ่ีดูช็อตที่มันสะเทือนก็คือว่า คือมันสะเทือนเล็กๆ นะ มันรู้สึกว่าพ่อหรือแม่เค้าก็
พยายามท าทุกอย่าง มันท าให้พ่ีนึกถึงไปถึงคนข้างบ้าน คืออย่างช็อตที่ตะกี๊ลูกบอกว่าลืมรายงาน พ่อ
บอกว่าเดี๋ยวพ่อออกไปเอาให้ พ่ีนึกไปถึงคนข้างบ้านพ่ีที่ลูกสาวเค้าเรียน ม.6 แล้วกลัวจิ้งจก พ่อเค้า
ท างานอยู่คลองเตย ลูกปิดเทอม โทรมาตอนกลางวันบอกว่า พ่อ รีบกลับมาบ้านด่วน จิ้งจกอยู่ในห้อง
หนู พ่อต้องกลับจากที่ท างานคลองเตยเพ่ือมาเอาจิ้งจกออกจากห้อง พ่ีนึกถึงพ่อของน้องคนนี้ พ่อที่
เป็นพ่อของเด็กในหมู่บ้านพี่ คือเวลาเค้ามาเล่าให้เราฟัง เราก็บอกว่า ลูกพ่ีอาการหนักนะเนี่ย แกก็เลย
บอกว่า ม่อนไม่มีลูกไม่เข้าใจหรอก คือตะกี๊พ่ีดูพ่ีก็เลยนึกถึงเค้า พ่ีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
ที่ ถ้าเราเป็นเพ่ือนกะไอ้เด็กคนนี้ หรือเราเป็นเพ่ือนกับไอ้น้องที่กลัวจิ้งจกอ่ะ ถ้าเป็นเพ่ือนมันนะพ่ีจะ
ด่ามนั” (เอกชัย เธียรสรรชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
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   “มันเป็นเพราะมันมีสามครอบครัวใช่มั้ย พ่ีว่ามันไม่ยาวไป แต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวของ
เรื่องเดียวมันอาจจะยาวไป แต่นี่มันเนื้อเรื่องเยอะ ก็โอเค” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2557) 
     “มันสะท้อนถึงสภาพครอบครัวของปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างดี แต่พ่ี ก็ท างานด้าน
ครอบครัวอยู่แล้ว ไอ้ปัญหาพวกนี้ มันเห็นอยู่แล้ว แต่มันก็ท าให้เรารู้สึกถึงว่า คนส่วนใหญ่นั่งกันอยู่
ด้วยกันก็ไม่ได้คุยกัน แต่พอมีปัญหาแล้วค่อยนึกถึง” (สุสมา สุขพัฒน์, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2557) 

   “ก็ชอบนะ อย่างที่พ่ีบอก คือ พี่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรไป หรือว่ามันต้องเติมอะไร หรือว่า
มันเกินเกินไป ถ้ามันกระชับกว่านี้นะ แล้วถ้าพ่ีดูอยู่ในห้องคนเดียวมืดๆ เหมือนเวลาเราดูหนัง ชอบดู
หนังเกาหลีป่ะ เหมือนเราดูหนังเกาหลีเศร้าๆ ท าไมเราดูในโรงหนังแล้วเราถึงร้องไห้ในโรงหนังได้ มันก็
มีบรรยากาศเข้ามาช่วย สรุปแล้วก็ชอบ มันจะมีอะไรหลายๆ อย่างที่มันจะท าให้ชอบมากกว่านี้ได้อีก” 
(เอกชัย เธียรสรรชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
     “เห็นดิ (เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว) เนี่ยนี่พ่ีเลย ที่พนันบอล จริงๆ อยากจะ
บอกว่าชอบฉากที่ยิงอาร์เซนอลด้วยซ้ า แต่มันไม่ได้เป็นฉากที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไง มันเป็นฉากใน
ความรู้สึกส่วนตัว เฮ้ยยังคิดเลยเนี่ยว่าไอ้เนี่ยมันติดหนี้ห้าหมื่นเหมือนพ่ีเลยเนี่ย ตอนที่อยู่ ม.5 เนี่ย 
เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว พ่ีก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะบอกพ่อว่ามันติดหนี้กี่บาท เพราะว่าจริงๆ คือประเด็น
พนันเนี่ยเราพบว่า คือสื่อจะชอบถาม ว่าติดเท่าไหร่แล้วจะใช้ตัวเลขเยอะๆ แต่ในความเป็นจริงเรา
พบว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับจ านวนเงินที่คุณเล่นเลยปัญหา ปัญหาคือเมื่อคุณเข้าไปแล้ว นั่นแหละมันจะ
เป็นปัญหามากกว่าที่ว่าคุณจะเสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่” (ราเมศร ศรีทับทิม, สัมภาษณ์, วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2557) 

   “ดูแล้วก็คิดถึงม้ัง (ครอบครัว) อย่างเช่นตะก๊ีที่พ่ีดูแล้วพ่ีคิดถึงพ่อที่กลับมาจับจิ้งจก ถ้า
ถามว่าตอบโจทย์มั้ย พ่ีก็ว่ามันก็ตอบ” (เอกชัย เธียรสรรชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 

     เสียเวลากับการแสดงให้เห็นถึงปัญหาเยอะไป และระยะเวลาของวีดิทัศน์มีความยาว
มากไป ถ้าสามารถตัดให้สั้นกระชับลงกว่านี้ได้จะดีมาก  

   “พ่ีว่ามันอาจจะเสียเวลากับ การแสดงให้เห็นปัญหาเยอะไปหน่อย อาจจะสรุปกับ
ปัญหาให้เวลามันน้อยกว่านี้นิดนึง อย่างเช่น คนที่สองที่ท้องไม่พร้อม ฉากไปคบกับคนนี้แล้วแบบไปมี
ไรกัน จริงๆ แล้วพ่ีว่าเวลามันท าได้ดีกว่านี้ คือสามเรื่องนี้ คือบทสรุปของมันเนี่ย มันไปจบที่พ่อแม่
หมดเลย มันจบที่พ่อแม่ให้อภัย พ่อแม่ไปช่วย แล้วก็พ่อกลับมา แต่มันไม่มีมุมของตัวเด็กสามคนนี้เลย 
แต่ถ้าสมมติว่ากลับมาเป็นคนดี มันอาจจะดูมากเกิน คือไม่ใช่ในความเป็นจริงนัก แต่ว่ามันน่าจะเห็น 
อันนี้มันสะท้อนให้เห็นแค่ว่า พ่อแม่ให้อภัยหมดเลย แต่ว่าแล้วลูกยังไงต่อ” (สุสมา สุขพัฒน์, 
สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
     “คือก็ยังคิดว่าเรื่องเวลายังค่อนข้างจะมีความส าคัญนะ ในการสื่อสารให้กับคนที่ ที่เค้า
ไม่รู้ หรือเค้าไม่อิน แต่ถ้ามันสามารถเล่าเรื่องได้ในระยะเวลาที่มันสั้นกระชับเนี่ยมันจะดี แต่ต้องคง
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คอนเซ็ปท์ไว้เหมือนเดิมนะ เออเนื้อหาเนี่ย ซึ่งก็เข้าใจคนท านะว่าเฮ้ยนี่มันยาก นี่หนูก็ตัดสั้นสุดๆ แล้ว
นะพ่ี คือไม่รู้จะตัดตรงไหนแล้ว” (ราเมศร ศรีทับทิม, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
     “มันมีบางช็อตที่พ่ีบอกว่ามันดึงไปดึงกลับ ซึ่งน้องบอกว่ามันเป็นความประสงค์ อย่าง
ฉากที่พ่ียกตัวอย่าง พ่ีก็เลยเสนอว่าให้มันสั้นกว่านี้ หนึ่ง สองคือ ไอ้ความสมเหตุสมผลเนี่ยให้มันเนียน
กว่านี้ มันน่าจะกระชับแล้วก็ ความสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่เรื่องราวนั้นๆ อ่ะ เออใช่ อย่างเช่นไอ้ตอน
ที่ไอ้ผู้หญิงไปเจอเพ่ือนแย่งแฟนน่ะ แล้วไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายมันสะบัด คือพ่ีไม่รู้ว่ามันมีบางเหตุผล
หรือว่าบางช็อตบางภาพที่ไม่ต้องเอาช็อตนี้ แต่ว่ามีช็อตอ่ืนที่มันสะเทือนใจมากกว่านี้ ” (เอกชัย เธียร
สรรชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 

 
  จากการประเมินผลหลังการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวมีความคิดเห็นว่า  มีความ
ชื่นชอบวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เพราะท า
ให้รู้สึกคิดถึงและเห็นความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้น และความพึงพอใจในภาพรวมของวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาตั้งเป้าไว้ 

จากผลสรุปข้างต้นผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลชิ้นงานเพ่ือให้ทราบถึงข้อคิดเห็น
และความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับต่อการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแล
เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว  โดยได้รับแนวความคิดจากมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์โฆษณาซึ่ง
เป็นกรณีศึกษา ที่ได้มีผู้ผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสรุปและอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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         บทที ่6 

                                 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานวีดิทัศน์ประกอบเพลง ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์วีดิ-
ทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ชมที่ได้ชมผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงของผู้ศึกษา เมื่อรับชมจบแล้วแลเห็นความส าคัญของ
คนในครอบครัว ซึ่งวีดิทัศน์ประกอบเพลง มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอที่มีเนื้อ
เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง และมีการสรุปคุณภาพ
ชิ้นงานโดยการประเมินผลมิวสิควิดีโอแบบเลือกตอนจบที่ได้ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) และการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิต
วีดิทัศน์ประกอบเพลง ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ท าให้สามารถผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยได้อาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้  

 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Format)  
   กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่าการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงแบบเป็นเรื่องราว มี

ความเหมาะสมกับเพลง เพราะในส่วนของเนื้อเพลงนั้นมีความหมายในตัวมันเองอยู่แล้ว การน า
สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาน าเสนอเป็นแบบเรื่องราวก็มีความเหมาะสมดี 
การเล่าก็ใช้วิธีการเล่าแบบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีการให้ความหมายโดยตรง เป็นการใช้ภาพสื่อสิ่งที่
ต้องการเสนอโดยตรง ไม่ต้องใช้ ความรู้ การตีความขึ้นสูง หรือทักษะในการแปลความหมาย ผู้ชมก็
สามารถเข้าใจได ้ 

 
2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Content)  
   กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความพึงพอใจต่อเรื่องราวของวีดิทัศน์ประกอบเพลง เนื้อหา

ของเพลงและเรื่องราวในวีดิทัศน์มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่องราวที่
ต้องการน าเสนอคือปัญหาของวัยรุ่น และครอบครัวคือคนที่จะคอยร่วมแก้ไขปัญหาได้ ครอบครัว
ส าคัญท่ีสุด   มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดิทัศน์ประกอบเพลง เพราะปัญหาที่ยกมาสามารถ
สะท้อนสังคม และสื่อให้เข้าใจง่าย ตัวละครก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ได้ วีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงมีความน่าติดตามเพราะตัวเนื้อหาเล่าได้เข้าใจง่าย และปัญหาในเรื่องราวก็เป็น
เรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวมาก เพราะเป็นวัยรุ่นเช่นกัน ท าให้ลุ้นต่อไปเรื่อยๆ ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร 
เนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้ดีพอสมควร เนื้อเรื่อง
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สามารถสื่อถึงเนื้อเพลงได้ดี เพราะเนื้อเพลงจะสื่อให้เห็นว่าพ่อแม่หรือครอบครัวจะเป็นแสงสว่างเมื่อ
เวลาเรามีปัญหา ครอบครัวเท่านั้นที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้ทุกๆ เรื่อง 

 
  3. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อในวีดิทัศน์ประกอบเพลง (Editing)  

   ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจ ส่วนมากรู้สึกว่า จังหวะในการตัดต่อมีความ
เหมาะสมกับท านองเพลงแต่มีบางจุดที่รู้สึกว่าเร็วเกินไปต้องแก้ ด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่
เหมาะสม ถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดงได้ดี ด้านโทนสีภาพดูอบอุ่น ท าให้รู้สึกถึงความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

  
4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควิดีโอ (Overview)  
   กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่า ด้านนักแสดงโดยรวมแล้วสามารถถ่ายทอดอารมณ์

เรื่องราวของวีดิทัศน์ประกอบเพลงได้ดี เข้าใจอารมณ์การแสดงดี ฉากและตัวละครมีความเหมาะสม
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉากหรือสถานที่ถ่ายท าค่อนข้างดี ชอบในส่วนที่ไปถ่ายที่คอนเสิร์ตจริงๆ ส่วน
เหตุการณ์หรือฉากท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบจะเป็นฉากในขั้นคลี่คลายปัญหาของแต่ละครอบครัว เช่น ฉาก
พ่อไปยืมเงินขายทองเพ่ือลูก ฉากที่ลูกสารภาพกับพ่อแม่ว่าท้องและพ่อแม่ก็ยอมรับได้ ฉากที่พ่อแม่
ปลอบลูก ฉากพ่อไปซื้อยาให้ลูก ฉากพ่อไปเอารายงานให้ลูก ด้านเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าท าผม
ของนักแสดงมีความเหมาะสม  สวยงาม การแต่งหน้าท าผม เข้ากับแต่ละสถานการณ์ ส่วนวีดิทัศน์
ประกอบเพลงชิ้นนี้มีอิทธิพลที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากขึ้น เพราะเนื้อ
เรื่องและเนื้อเพลงสื่อถึงกันได้ดี ด้านระยะเวลาในการเล่าเรื่องของมีความเหมาะสม มีความกระชับ 
เนื่องจากวีดิทัศน์ชิ้นนี้มีเรื่องราว 3 เรื่อง และหลังจากดูวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้แล้ว รู้สึกคิดถึงหรือ
เห็นความส าคัญของคนในครอบครัวมากขึ้น 
 
  5. ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควิดีโอ (Advice) 
     โดยรวมดี แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องของการเปลี่ยนฉาก การตัดต่อ เพราะบางครั้งรู้สึก
ว่าเปลี่ยนฉากเร็วไป หรือไม่ก็ลดลงเหลือแค่เรื่องเดียว นักแสดงจะได้แสดงความรู้สึกออกมามากกว่านี้ 
ยังมีนักแสดงที่อาจจะตื่นกล้องบ้าง และฉากบางฉากที่แทรกเสียงเข้ามาและรู้สึกว่าไม่เข้ากับตัววีดิ
ทัศน์  

 
  จากการประเมินการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลสรุปว่าหลังจากที่ได้รับชมวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายชอบวีดิ
ทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ เพราะเนื้อหาของวีดีทัศน์ให้แง่คิด และสะท้อนปัญหาสังคมในปั จจุบันได้ดี 
เพราะครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่ก็เป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดของสังคมและเป็นรากฐาน
ของสังคมเช่นกัน ท าให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจ เห็นถึงปัญหานั้นๆ และรู้สึกคิดถึงและเห็นความส าคัญของ
คนในครอบครัวมากขึ้น  
  จากที่กล่าวมานี้การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว ได้รับผลตอบรับที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ศึกษาได้วางเป้าหมายไว้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

โดยผู้ชมที่ได้ชมผลงานวีดิทัศน์ประกอบเพลงของผู้ศึกษา เมื่อชมจบแล้วมีความรู้สึกคิดถึงหรือแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว และสามารถผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว ออกมาเป็นผลงานของผู้ศึกษาเองได้มตามที่ต้องการ โดยภาพรวม
แล้วผู้ศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานของตัวเองเป็นอย่างมากที่สามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาได้ด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถในทุกๆ ขั้นตอน ท าให้ได้ลองคิดและท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามา
ก่อนในทุกๆ ด้าน ในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง และเป็นการฝึกฝนให้ผู้ศึกษาสามารถคิดหาทาง
แก้ปัญหา เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ผ่านจุดนั้นมาให้ได้ เป็นประสบการณ์ที่ท าให้ได้รู้เป็นบทเรียน 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อไปได้ อีกทั้งได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว รวมไปถึงเพ่ือนและ
ครอบครัวของผู้ศึกษา ท าให้ได้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพพอใช้ได้ 
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน  
  จากการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิผลมิววีดิทัศน์ประกอบเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว ของศิลปิน ดิว อรุณพงศ์ ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น
นั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 วีดิทัศน์ประกอบเพลงที่ดีนั้นต้องช่วยสร้างให้เนื้อหาของเพลงที่น าเสนอมีความน่าสนใจ

มากขึ้น ต้องมีเรื่องราวที่ให้ชวนน่าติดตามเหมาะสมกับความหมายของเพลง ประกอบไปด้วยมีภาพที่
สวยสื่อความหมาย มีการจัดแสงและการใช้สีที่สวยงามมีศิลปะ อีกทั้งมีเทคนิคการน าเสนอ เทคนิค
ด้านการตัดต่อที่น่าสนใจ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ชมที่ได้รับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงมีความเข้าใจในเนื้อหา
เพลง เข้าใจเรื่องราวได้อย่างดี โดยวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเห็นความส าคัญของคน
ในครอบครัว ต้องเน้นในการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ น่าติดตาม เพ่ือให้ผู้ชมได้ลุ้นกับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น อีกทั้งท าให้จดจ าวีดิทัศน์ประกอบเพลงหรือชื่นชอบในเพลงนี้ได้มากยิ่งขึ้น โดยในวีดิทัศน์
ประกอบเพลงชิ้นนี้ มีการน าเสนอเป็น 3 เรื่องราวในหนึ่งวีดิทัศน์ ผู้ศึกษาต้องมีการตัดต่อเรื่องราวแต่
ละเรื่องให้อารมณ์ของแต่ละเรื่องอยู่ในระดับที่เท่าๆ กัน โดยต้องวางโครงสร้างของการเล่าเรื่องไป
ด้วยกัน ถ้าคิดโครงเรื่องหรือถ่ายท ามาไม่เท่ากัน จะท าให้เกิดการสะดุดของอารมณ์ของผู้ชม เรื่องราว
จะไม่รู้สึกราบลื่นเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน ท าให้ลดความน่าสนใจหรือลดความเข้าใจของเนื้อเรื่องได้ การ
เลือกตัวละครก็ส าคัญเช่นกัน ถ้าในแต่ละเรื่องราว มีตัวละครที่หน้าตาคล้ายกัน หรือการแต่งกาย 
บุคลิกลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จะท าให้ผู้ชมรู้สึกสับสน และผู้ชมจะโยงเรื่องแต่ละเรื่องไปเป็นเรื่อง
เดียวกันได้ ทั้งที่จุดประสงค์ของผู้ศึกษาต้องการให้เรื่องราวแยกจากกันชัดเจน เพียงแต่ต้องการให้
อารมณ์ของเรื่องราวแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระดับอารมณ์เท่าๆ กัน ดังนั้น ก็ต้องใช้การ
ตัดต่อเข้าช่วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์จากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอก็จะมีหลักการที่สามารถแยกเรื่องราวแต่ละ
เรื่องได้อย่างง่ายๆ และผู้ชมจะสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ ว่าเรื่องไหนคนละเรื่อง หรือเรื่องไหนเป็น
เรื่องเดียวกัน ก็คือการย้อมสีภาพ หรือการใช้สีเข้าช่วยในการตัดต่อ โดยในเรื่องเดียวกันผู้ตัดต่อก็ต้อง
ย้อมสีภาพให้เป็นโทนเดียวกัน เช่น เรื่องที่หนึ่ง โทนสีชมพู เรื่องที่สอง โทนสีฟ้า เรื่องที่สาม โทนสี
เหลือ เป็นต้น การตัดต่อเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ชมสามารถแยกได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเดียวกัน  ส่วนใน
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ด้านรูปแบบการน าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัวนั้น ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก และการเสนอเรื่องราวเป็น
มินิซีรี่ส์ มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ 
 ดังที่ ลอเรล ริชาร์ดสัน (Laurel Richardson) (อ้างใน ชยพล สุทธิโยธิน, 2552: 202) 

อธิบายความหมายของการเล่าเรื่องว่า การเล่าเรื่องคือ “วิถีทางที่มนุษย์จัดประสบการณ์ให้เกิด
ความหมายขึ้นมา โดยการจัดโครงสร้างของเรื่องเล่าในรูปขององค์ ตอน ฉาก” และอีกนัยหนึ่งเมื่อมอง
ในมุมมองด้านการสื่อสาร “การเล่าคือการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เล่าเรื่องไปยังผู้อ่าน 
ผู้ฟัง หรือผู้ชม ภายในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือสื่อความหมายตามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ โดยในการเล่านั้น มัก
มีการจัดรูปแบบของการเล่า หรือมีกลวิธีการเล่าอย่างใดอย่างหนึ่ง”  

ในวีดิทัศน์ประกอบเพลงชิ้นนี้ ได้ใช้วิธีการสร้างความหมายเพ่ือการเล่าเรื่อง โดยวิธีการ
ให้ความหมายโดยตรง เป็นการใช้ภาพสื่อสิ่งที่ต้องการเสนอโดยตรง ไม่ต้องใช้ความรู้ การตีความขึ้น
สูง หรือทักษะในการแปลความหมาย ผู้ชมก็สามารถเข้าใจได้ และใช้โครงสร้างของละครแบบสามองค์
หรือโครงสร้างละครแบบคลาสสิก แบ่งเป็น 3 เหตุการณ์หลัก ดังนี้ (Blum, 1995: 72)  
 องค์ที่ 1 ตอนต้น เป็นส่วนที่แนะน าเรื่อง แนะน าตัวละคร การผูกปมเรื่อง และการสร้าง
ด้วยจุดหักเห หรือจุดหมุนเปลี่ยนของสถานการณ์ ซึ่งปั่นหรือหมุนขับเคลื่อนตัวเรื่องให้ด าเนินไปสู่องค์
ที่สอง 

องค์ท่ี 2 ตอนกลาง เป็นการพัฒนาเรื่องต่อไป โดยการสร้างความซับซ้อนของเรื่อง ขยาย
ปมความขัดแย้ง ทาให้เกิดการกระท าที่สร้างความตึงเครียดให้แก่ตัวละครและตัวเรื่องเพ่ิมขึ้น สร้าง
เหตุการณ์วิกฤตของละคร ตอนท้ายขององค์ที่สองจะทิ้งท้ายไว้จุดหักเห หรือจุดหมุนเปลี่ยนของ
เหตุการณ์ครั้งที่สอง อันมีผลต่อทิศทางของเรื่องที่จะดาเนินต่อไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง 
(Climax)  

องค์ที่ 3 ตอนจบ เร่งเร้าให้เกิดวิกฤตของละคร จนชักน าเรื่องให้พุ่งไปสู่จุดสูงสุดทาง
อารมณ์ของเรื่อง เหตุการณ์คลี่คลายลง เป็นการคลายปมของเรื่อง ตอนท้ายขององค์ที่สามจะจบลง
ด้วย การคลี่คลายของเหตุการณ์ จะเป็นการเล่าว่าละครเรื่องนี้จบลงอย่างไร ตัวเอกของเรื่องจะ
ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร หรืออาจประสบความล้มเหลว  
 มีองค์ประกอบในการด าเนินเรื่องคือ 1) เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดเรื่อง 2) การผูกปม
เรื่อง 3) เหตุการณ์วิกฤตของเรื่อง 4) จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง 5) เหตุการณ์คลี่คลาย หรือพลิก
ผันกลับ 6) การจบเรื่อง 

“การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัว” ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลความรู้ต่างๆ และวิเคราะห์มิวสิควิดีโอและภาพยนตร์
โฆษณาที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลง ให้มีลักษณะตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 15-25 ปี ซึ่งถือว่าเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี เพราะวัยรุ่น
เป็นวัยที่ก าลังติดเพื่อน ต้องการความเป็นอสระ จึงละเลยการให้ความส าคัญและสนใจคนในครอบครัว 
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ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน  
  ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  ปัญหาในการวางโครงเรื่อง เนื่องจากเป็นวีดิทัศน์ที่มีเนื้อเรื่อง 3 เรื่องใน 1 ชิ้นงาน การที่
วางโครงเรื่องที่ไม่มีอารมณ์ที่เท่ากัน เช่นในจุด Climax ท าให้การน ามาเรียงล าดับจัดวางหรือตัดต่อ
โดยที่อารมณ์ของเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันเป็นไปได้ยากมาก 
  ปัญหาเรื่องการตัดต่อ เพราะผู้ศึกษาไม่มีความถนัดมากนักในด้านการตัดต่อ ท าให้การ
ตัดต่อดูไม่เป็นมอือาชีพเท่าท่ีต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ถ้าบุคคลใดมีความสนใจในหัวข้อจุลนิพนธ์นี้ ควรรับชมและศึกษารายละเอียดของมิว
สิควิดีโอหรือภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับครอบครัว หรือรับชมมิวสิควิดีโอทั่วไปให้มากด้วยเช่นกัน ถ้า
สามารถคิดบท เรื่องราวที่แปลกใหม่ จะท าให้ผู้ชมสนใจและอีกทั้งดึงดูดให้ผู้ชมติดตาม ก็จะสามารถ
ท าให้ชิ้นงานนั้นประสบความส าเร็จไดง้่ายขึ้น ในด้านการวางแผนการผลิตชิ้นงานควรมีการวางแผนไว้
เป็นอย่างดี ก าหนดระยะเวลาในการถ่ายท าให้ดี โดยค านึงถึงเรื่องแสงเป็นปัจจัยสาคัญ อีกทั้งต้องมี
การถ่ายส ารองไว้ทั้งมุมเดิมและมุมอ่ืนๆ เพ่ือสามารถน ามาคัดเลือกในการตัดต่อให้ออกมาตรงกับ
ความต้องการและดูดีที่สุด ในการวางโครงเรื่องเพ่ือให้เนื้อหา 3 เรื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
อารมณ์ที่เท่าๆ กันนั้น ควรจะศึกษาการเขียนบท และวางแผนในการเขียนบทให้ดี เพราะจะส่งผลใน
การตัดต่อที่ดีและผู้ชมสามารถเข้าถึงและคล้อยตามกับอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อได้มากขึ้น ในด้าน
บทบาทการแสดงควรมีการแคสติ้งนักแสดงก่อนว่าสามารถแสดงได้ตามบท  หรือในอารมณ์ที่เรา
ต้องการและเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครที่เราวางไว้หรือไม่  เพ่ือให้การแสดงนั้นออกมาดูเป็น
ธรรมชาติ สมบทบาทตามที่ผู้ผลิตต้องการ ชิ้นงานก็จะมีความน่าสนใจ อีกทั้งสามารถดึงดูดให้ผู้ชม
รับชมเพ่ิมขึ้นด้วย ในด้านการตัดต่อวีดิทัศน์ควรมีการตัดต่อที่เข้ากับจังหวะของเพลงนั้นๆ เพ่ือให้ผู้
รับชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้มากยิ่งขึ้น ฉาก สถานที่ถ่ายท า อุปกรณ์ประกอบฉาก ก็ต้อง
เลือกให้เหมาะสม สวยงามกับเรื่องราวที่ผู้ผลิตต้องการน าเสนอด้วยเช่นกัน ในด้านช่องทางการ
น าเสนอวีดิทัศน์ประกอบเพลง ควรมีการน าเสนอช่องทางที่ผู้ฟัง ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมี
ความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันช่องทางการรับชมวีดิทัศน์ประกอบเพลงที่มีความนิยมของกลุ่ม
ผู้ฟัง ผู้ชมคือช่องทาง Social Media ยกตัวอย่างเช่น ช่องทาง YouTube และ Facebook เป็นต้น  

“การสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนใน
ครอบครัว” ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะครอบครัวเป็นสิ่งพ้ืนฐานที่คนส่วนใหญ่ต้องมี 
และสามารถท าให้ผู้ชมทั้งในกลุ่มเป้าหมายและในกลุ่มอ่ืนๆ มีความรู้สึกร่วมไปกับชิ้นงานได้ง่าย  ใน
ส่วนของผลสรุปการประเมินประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายในการประเมินวีดิทัศน์ประกอบเพลง ได้ให้
ความสนใจและมีการตอบรับเป็นอย่างดี การศึกษาและการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงในครั้งนี้ จึงถือ
ว่าประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้สามารถน าหัวข้อจุลนิพนธ์ไปด าเนินการพัฒนาต่อได้
ใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย 
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ข้อจ ากัดในการวิจัย 
  การเลือกตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบแบบสอบถาม มีกลุ่มที่มีอาชีพเป็นนักเรียน
และนักศึกษามากถึงร้อยละ 91 ท าให้ผลจากแบบสอบถามอาจจะไม่ตรงตามผลที่ต้องการสอบถาม
จากทุกกลุ่มอาชีพ 
 การเขียนเนื้อเรื่อง 3 เรื่อง โดยวิธีการถ่ายที่แยกกันแล้วน ามาตัดต่อรวมมกันนั้น ผู้ศึกษา
ควรเขียนเนื้อเรื่องทั้ง 3 เรื่องพร้อมกันก่อนถ่าย โดยให้มีฉากเท่าๆ กัน ให้มีอารมณ์ที่เท่ากัน จะท าให้
ง่ายต่อการตัดต่อมากขึ้น    ส
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ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ เพลง “ถามมาได้ไง” ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ และผู้ที่

ท างานเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว กระบวนก่อนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคคลแลเห็นความส าคัญของคนในครอบครัว 
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บทสัมภาษณ์คุณชยนพ บุญประกอบ 
 

ผู้ศึกษา : ค่ะ ให้พ่ีหมูแนะน าตัวหน่อยค่ะ  
พี่หมู ครับ ช่ือ ชยนพ บุญประกอบ ครับ เป็นผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพ ครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ เป็นผู้ก ากับ MV เพลง ถามมาได้ไง ของ โรส ศริินทิพย์ ด้วย ใช่มั้ยคะ 
พี่หมู ใช่แล้วครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ อยากถามประวัตสิว่นตัวของพี่หมู คร่าวๆ นิดนึงค่ะ 
พี่หมู ครับ ก็ เรียนมหาลัยที่นิเทศ จุฬา ครับ เรยีนภาพยนตร์ ภาพน่ิงครับ แล้วก็พอเรียนจบก็ท า Freelance 
แป๊บนึง แล้วก็ไปเป็นสจ๊วตการบินไทยมา 2 ปี ครับ แล้วก็กลับมาท าหนัง เป็นผู้ก ากับครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันค่ะ 
พี่หมู ตอนนี้หรอครับ ก าลังเขียนบทหนังเรื่องใหม่ครับ 
ผู้ศึกษา : แล้วเคยท า MV มากี่ตัวอ่ะคะ 
พี่หมู ประมาณ 3 – 4 ตัวอ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  มีอะไรบ้างคะ 
พี่หมู มีเพลง ยิ้ม ของ over me ครับ แล้วก็ พรุ่งนี้รวย เพลงประกอบ Top Secret วัยรุ่นพันล้านอ่ะครับ เพลง 
ถามมาได้ไง ของ โรส ศริินทิพย์ เอ่อ มีอีกป่ะวะ น่าจะประมาณนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ แล้วอยากทราบว่า ผลงานท่ีเคยท ามาอ่ะคะ่ ช้ินไหนภมูิใจท่ีสุด 
พี่หมู อืม น่าจะเป็น Suck Seed อ่ะครับ Suck Seed ห่วยขัน้เทพ 
ผู้ศึกษา :  ได้ยินว่ามันต่อยอดมาจาก Thesis ด้วยใช่มั้ยคะ 
พี่หมู ใช่ครับมันเคยหนังสั้นมาก่อน ตอนปี 4 แต่ว่าเนื้อเรื่อง ตัวละครอะไรจะไม่เหมือนกันเลย 
ผู้ศึกษา :  แล้ว ผลงานช้ินท่ีสร้างช่ือก็คงเป็น Suck Seed เหมือนกันใช่มั้ยคะ 
พี่หมู ใช่ครับใช่ 
ผู้ศึกษา :  รายได้ประมาณ 80 กว่าล้านเนาะ 
พี่หมู เอ่อ ใช่ครับ ประมาณ 80 ล้านครับ 
ผู้ศึกษา :    แรงบันดาลใจท่ีท าใหม้าท างานด้านนี้คืออะไรคะ 
พี่หมู ก็ตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งอ่ะครับ ก็มีรุ่นพ่ี ช่วงนั้น พี่ๆ แฟนฉันก าลังสร้างช่ือแล้วก็มีงานรับน้องที่คณะ ก็รุ่นพี่
เอาผมไปเล่นหนังอะไรเง้ีย เล่นหนงัรับน้อง แล้วก็ฉายให้น้องๆ ปีหนึ่งดู เราก็รูส้ึกตื่นเต้นที่เห็นเราเล่นในหนังอะไร
อย่างนี้ แล้วพอถึงคราวท่ีเรากลายมาเป็นคนท าหนังบ้าง ให้รุ่นน้องดบู้าง รู้สึกว่ามันประทับใจความรู้สกึนั้นๆ น่ะครับ 
ความรูส้ึกท่ีเห็นคนดูแบบ ดูหนังเราแล้วชอบ แล้วข ากับหนังที่เราท าอะไรอย่างนี ้
ผู้ศึกษา :  แล้วเข้ามาท างานในด้านนี้ได้ยังไงคะ 
พี่หมู ในด้านผู้ก ากับนี้ใช่มั้ยครับ 
ผู้ศึกษา :  ใช่ค่ะ 
พี่หมู ก็พี่เก้ง ดู Suck Seed ที่เปน็ Thesis แล้วชอบครับ แล้วก็ดึงมาช่วยท า ถ้าเอาสั้นๆ ก็ประมาณนี้ครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ แล้วก็ อยากถามเรือ่ง มิวสิควิดีโอ ถามมาไดไ้ง ก็คือมวิสิควิดีโอน้ีมคีวามแตกต่างจากมิวสิควิดีโออื่นๆ 
ยังไงคะ 
พี่หมู:  จริงๆ มิวสคิวิดีโอแตล่ะตัวมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอ่ะครับ มทีางเฉพาะตัวของมัน เพราะว่ามันท าหน้าที่รับใช้
เพลงๆ นั้น แต่ว่าอย่าง ถามมาไดไ้ง เนี่ย มันมีความคดิที่ตีความจากเพลง ที่พยายามจะเล่ามุมมองที่แตกต่างจากตัว 
จากสิ่งท่ีเราฟังทั่วไปแล้วรูส้ึกทันทีอะไรอย่างนี้ อย่างถามมาได้ไง มันจะแบบ ถ้าเราฟังทั่วไปเราจะนึกถงึความรัก
แบบหนุ่มสาวอ่ะครับ แตผ่มว่ามันตีความเป็นความรักแบบอื่นได้ด้วย 
ผู้ศึกษา :  ก็คือพี่หมูเป็นคนตีความเองจากเพลง 
พี่หมู ใช่ครับใช่ 
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ผู้ศึกษา :  แล้วคือผู้แต่งเค้าได้บอกมาป่ะคะว่าแต่งมาเพื่ออะไร แล้วต้องการ 
พี่หมู ไมไ่ด้บอกครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วพี่หมูคิดว่า มิวสิควดิีโอในปัจจุบัน มีภาพรวมเป็นยังไงคะ  
พี่หมู เอ่อ ผมว่ามันก็หลากหลายอะ่ครับ มันก็ท าได้ง่ายขึ้น ใครๆ ก็ท า MV เองได้ เด็กมัธยมก็ท าเองได ้แต่งเพลงเอง 
ท าเพลงเองได้ครับ เพราะฉะนั้นมนัก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีเยอะ จ านวนปริมาณเยอะขึ้นมากๆ เลยอะ่ครับ 
ช่องทางเผยแพร่ก็เยอะ อะไรอย่างนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วในมุมมองของพี่หมู มิวสิควิดีโอท่ีดคีวรเป็นยังไงคะ 
พี่หมู จริงๆ มันควรจะรบัใช้เนื้อเพลงครับ มันควรจะท าให้เพลงๆ นัน้ดีขึ้นอ่ะครับ หรือท าให้เราจ าเพลงๆ นั้นได้ รู้สึก
กับเพลงๆ น้ันได้มากข้ึนอ่ะครับ จริงๆ มันก็มีหลายวิธี เช่นแบบ บางเพลง MV อาจจะเด่นกว่าตัวเพลงอ่ะครับ 
อย่างเช่นพวก OK Go รู้จักมัย้ครบั เป็นวงแบบ อังกฤษท่ีแบบ ท า MV แบบ เล่นใหญ่มาก Stop Motion โอ้โหแบบ 
long take ยากมากเลยแบบ อลังการมาก ซึ่งมันก็ สนุกดี มันก็เป็น Creative ของเค้าอ่ะครับ แต่ว่าผมก็ยังเช่ือว่าถ้า
เกิดมันท าอย่างนั้น รับใช้เพลงได้ด ีมันก็โอเคอ่ะครับ เอ่อ อันนี้ต้องมาก่อนอ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วสิ่งที่ต้องการจะเหน็ในมิวสิควิดีโอของไทยอ่ะค่ะ ต้องการเห็นอะไร 
พี่หมู อืม สิ่งที่ต้องการเห็นหรอครบั ไม่ได้มสีิ่งไหนท่ีต้องการเห็นเป็นพิเศษอ่ะครับ ผมว่ามันมคีนสร้างสรรค์อะไร
ใหม่ๆ อยู่แล้วท่ัวโลกอ่ะครบั ผมไม่ไดม้องว่ามันเป็นแค่ประเทศไทย ผมว่ามันมคีวาม มันเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา เรา
เปิด Youtube เปิด Vimeo ดูทุกวัน มันมีอะไรใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลาอยู่แล้ว ไมไ่ด้คาดหวังว่าต้องเป็นแค่ประเทศไทย 
แต่ถ้าเกิดถามว่า ถ้าเป็นแค่ประเทศไทยหรอ ผมว่าอยากเห็นอะไรที่เป็น original มั้ง แบบ เฮ้ย อันนี้ไม่เคยเห็นมา
ก่อนเลยอ่ะ เพราะว่าปกตเิราจะเห็น MV ไทยเรารูส้ึกว่า อ๋อ เราเหน็แล้ว คือพอเห็น reference แล้วพอจะนึกออก
ว่า อ๋อ มันมาจากเพลงฝรั่งเพลงนีน้ะ เพลงเอเชียเพลงนี้ เกาหลีแบบนี้แน่ๆ เลย อะไรอยา่งนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วคิดว่าแนวโน้ม มิวสิควิดีโอในอนาคต จะเป็นยังไงบ้างคะ 
พี่หมู แนวโน้มหรอครับ เอ่อ มันจะคง มันจะแปลกประหลาดขึ้นนะครับ เอ่อ แล้วก็ มันเกิดการผสมผสานกันมากขึ้น 
คนเปิดกว้างรับมันไดม้ากขึ้น คือพวกนี้มันจะมีพวกประเภทแบบวิดีโออาร์ตอ่ะ ท่ีมันมีในพวกเว็บ พวก Vimeo อะไร
อย่างนี้ เทคนิคแปลกๆ อ่ะครับ พวกแบบท าภาพ มันไมไ่ดเ้ป็นแค่เหน็ใน MV  แล้วอ่ะ ภาพเปลี่ยนหนา้คน ภาพ 
แบบ ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะ เอ่อ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะ แต่ว่ามันเกิดเทคนิคพวกนี้เข้ามาผสมผสานเยอะขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างล่าสดุอ่ะ ไอ้เนี่ย Arcade Fire มันถึงขั้นใหเ้ราโหลดลงในมือถืออ่ะครับ แล้วสมมติเราเปิดโน๊ตบุ๊คอ่ะครับ แล้ว
เราเล่นกับมือถือเงี้ย แล้วเรา interact กับ MV ได้ อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  อ๋อ ช่ืออะไรนะคะ 
พี่หมู ช่ือวง Arcade Fire ช่ือเพลงอะไรหว่า เดี๋ยวนะ สดุยอดมากเลยอ่ะ อ่า เดีย๋วเปิดใหดู้เลยละกัน อันนี้ของจริง
แบบ อันนี้คือ Creative ที่ไม่เคยมมีาก่อนแน่ๆ อ่ะครับ น้องสนใจจะดูป่ะ ไม่ง้ัน 
ผู้ศึกษา :  สนใจค่ะ 
พี่หมู ถ้าสนใจก็รอแป๊บนึงครับ อนันี้ของพี่มันห่วยมาก พี่โหลดเก็บลงไปในเครื่องแล้ว เสริ์ชในนี้ก็ได้มัง้ เอ๊ะท าไมเนต็
มันต่อไมไ่ด้ แป๊บนึงนะ เอ่อ มันช่ืออะไรแล้ววะ Reflektor มั้ง เดี๋ยวนะๆ เฮย้ไม่ใช่เว้ย ช่ือเพลงอะไรวะ แป๊บนึงนะ 
ไฟมันข้ึนมั้ยครับ เซ็งมากเลยจะไปซื้อใหม่แล้ว มันเริ่มหมดอายุแล้ว เดี๋ยวนะๆ แป๊บนึงๆ มามั้ยอะ่ นี่ๆ Reflektor 
เนี่ย น้องมาดูดิ ความสุดยอดของโลก มันจะมีวิธสีร้างอยู ่
ผู้ศึกษา :  ค่ะ เริ่มที่ด้านมิวสิควิดีโอเพลง ถามมาได้ไง นะคะ 
พี่หมู อืม ครับ 
ผู้ศึกษา :  ก็คือ เป้าหมายและจดุประสงค์ในการผลิต MV นี้คืออะไรคะ 
พี่หมู เอ่อ เป้าหมายและจดุประสงค์ในการผลติ MV นะครับ ก็เพื่อ รับใช้เพลงครับ ในแง่มุมที่แตกตา่งไปจากเดมิ 
ผู้ศึกษา :  แรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค์ MV นี้ คืออะไรคะ  
พี่หมู ก็จากข่าวครับ ข่าวที่เคยอ่าน เรื่องลูกเอาแมไ่ปท้ิงครับ ที่ซอยซอยนึง ครับ 
ผู้ศึกษา :  แล้วก็ แนวความคิดในการผลิต MV นี้คืออะไรคะ  
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พม อืม แนวความคิดใช่มั้ยครับ ก็คือเรา เรารูส้ึกกับเรื่องที่เราอยากจะเอามาเล่าอ่ะครับ ก็คือเรื่องข่าวเนี่ย แล้วก็จาก
การตีความกับเนื้อเพลงครับว่ามันเอ่อ พูดถึงอะไรบ้าง แล้วเราสามารถเล่าอะไรที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยจากสิ่ง
ที่เพลงจะสื่อสารยังไงได้บา้งอ่ะครบั 
ผู้ศึกษา :  กลุ่มเป้าหมายของ MV นี้คือใคร แล้วก็ เนื้อหามผีลต่อการรับชมของกลุ่มเป้าหมายมั้ยคะ 
พีห่มู ก็พยายามสื่อสารถึงทุกคนท่ีมีพ่อแม่ หรือทุกคนท่ีเรารักและหว่งใย คือ เรื่องของความรักมันไมไ่ด้เป็นแค่เรื่อง
ส่วนตัวของเรา หรือระหว่างเรากบัแฟนอย่างเดียว คือมันไม่ได้มีแคม่ิตินั้นอ่ะครบั อยากให้คิดถึงมิติอืน่ๆ ด้วย จุดเด่น
ของ MV นี้คืออะไรคะ จดุเด่นก็คอื มันเป็นเรื่องที่เรา ท าให้เรากระตุกกลับมาคิดถึง ถึงความรักในมิตอิื่นอ่ะครับ อัน
นี้คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร แล้วก็คิดว่าเป็นจดุที่จะท าให้คนมีอารมณ์ร่วมกับเพลงนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ การจะท ามิวสิควดิีโอจะต้องมี Theme Plot แล้วก็ Conflict ที่แข็งแรง ในฐานะผู้ก ากบั สิ่งเหล่านี้
เริ่มมาจากอะไรคะ แล้วท ายังไงใหม้ันแข็งแรง 
พี่หมู เริ่มมาจากเรื่องที่เราต้องอินกับมันอ่ะครับ มีๆ ๆ มีอันนั้นก่อน มันจะมาจากอะไรก็ได้ ถ้ามาจากประสบการณ์
ของเราหรือมาจากสิ่งท่ีเราไปพบเจอ เรารูส้ึกกับมัน แล้วเอาความรูส้ึกนั้นมาขยายต่อยอดมันครับ 
ผู้ศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต MV นี้คืออะไรคะ แก้ปัญหายังไง 
พี่หมู ปัญหาคือ มีงบประมาณน้อยครับ ก็เลยต้อง เหมือน ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จัก หรือว่าพยายามหาวิธี
ประหยดัครับ ซึ่งเราท าอะไรได้ไมค่่อยถนัดมากนัก มีคิวถ่ายจ ากัด อะไรอยา่งนี้ครับ แต่มันกเ็ป็นความท้าทายแล้วก็
เป็นความสนุกอีกแบบนึงเหมือนกนั แต่เราไม่ควรท าบ่อยๆ ครับ จะเหนื่อย 
ผู้ศึกษา :  กระบวนการผลิตแตล่ะขั้นตอนใช้เวลามากน้อยเพียงใด เกิดปัญหาในเรื่องของเวลาบ้างมั้ยคะ 
พี่หมู ครับ ก็รวมๆ ตั้งแต่เริ่มคดิจนตัดต่อเสร็จก็ประมาณเดือนนึงครับ แล้วก็ช่วงที่คิดอ่ะครับ ใช้เวลาเยอะท่ีสดุ แล้ว
ก็ปัญหาก็อาจจะมีบ้างในตอนถ่ายท า ที่แบบมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นตอนไปถ่ายบ้านพักคนชราอ่ะครับ ก็ท าให้เวลามัน
กระช้ันข้ึนแล้วก็ต้องรีบถ่ายใหเ้ร็จเร็วข้ึนอะไรอย่างนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา : ฉาก สถานท่ี โทนสี มุมกล้อง เทคนิคการตดัต่อ มีความส าคัญ แล้วก็มผีลต่อการรับชมมากน้อยเพียงใดคะ 
พี่หมู ครับ อย่างเรื่องน้ีจะเล่าแบบ แบ่งเป็น 2 เรื่องคู่ขนานกันไปครบั เราก็เลยท าให้สมีันแตกต่างกันเพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนครับ พาร์ทของผู้หญิงก็จะเป็นสเีหลือง พาร์ทของคุณยายก็จะเป็นสีฟ้า เพื่อให้คนรู้ว่าตอนนี้เราเล่าเรื่อง
ของคนไหนอยู่ครับ 
ผู้ศึกษา :  การถ่ายมิวสิควิดโีอให้ออกมาสวยงาม มเีทคนิคยังไงบ้างและมผีลต่อการรับชมมั้ยคะ 
พี่หมู ก็ เทคนิคก็คือเราต้องรู้จักเรือ่งที่เราจะเล่าให้ดีครับ รู้ว่าภาพแต่ละภาพจะสื่อความหมายยังไงครบั แล้วก็ถ้าเกิด
เราเป็นผู้ก ากับแล้วเรามีผู้ช่วยท่ีเปน็ช่างภาพที่เค้าเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แล้วก็ต้องมีความรูม้ากพอที่จะไปสื่อสารกับ
เค้า อธิบายให้เค้าเข้าใจว่า เราจะถ่ายช็อตนี้ยังไงได้บ้างอ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  เอ่อ ด้านงานของหนูนะคะที่ไดเ้ล่าไปแล้ว คดิว่ามีความน่าสนใจรึเปล่าคะ 
พี่หมู คิดว่าต้องการ detail ที่เฉพาะทางมากขึ้นอ่ะครับ คือเรื่องนี้เปน็เรื่องที่มีคนสร้างสรรค์มาเยอะแล้วพอสมควร 
เราอยากเห็น detail ที่มันจริง แลว้ก็น่าสนใจ จับใจ ไดม้ากกว่าท่ียกตัวอย่างมาตอนนี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  เอ่อ Plot หรือ Conflict ของหนู มีความแข็งแรงพอรึเปล่าคะ 
พี่หมู เอ่อ ยังไม่รูส้ึกขนาดนั้นครับ เพราะว่าความแข็งแรงของมัน มันคือ มันเป็นเรื่องครอบครัวใช่มั้ยครับ เรื่องที่เรา
อินได้ง่ายเพราะทุกคนมีครอบครัว แต่ว่าเรื่อง Execution ของมันอ่ะครับคือยังไม่เห็นอะไรทีม่ันเป็นจดุเด่นชัดเจน
ครับ 
ผู้ศึกษา :  การวางตัวละครยังไงถึงจะท าให้เรื่องน่าสนใจมากขึ้นคะ 
พี่หมู วางตัวละครให้น่าสนใจ มันจะน่าสนใจก็คือ เราต้องสนใจมันก่อนอ่ะครับ คนท ารูส้ึกสนใจรูส้ึกอินกับมันก่อน 
มันจะเป็นเรื่องของพ่อแม่เราเอง หรือพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างนี้ท่ีเปน็ detail อย่างที่เล่าไปแล้วรอบนึงอะไรอย่างนี้
ครับ อย่างเรื่องของแม่เราที่มาช่วยเราคดิบทหนัง หรือไอ้โฆษณาที่แบบ พ่อปลอมตัวเป็นสายด่วนใหล้กูโทรไป
ปรึกษาเรื่องเพศอะไรอย่างนี้ครับ 
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ผู้ศึกษา :  มีความคิดเห็นอย่างไรกบัการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงคะ 
พี่หมู คิดว่า มันท ากันอย่างแพร่หลายอ่ะครับ มันก็ดูค่อนข้างธรรมดา ไม่ได้แตกตา่งจาก MV หรือสารคดี หรือข่าว 
หรืออะไรอย่างนี้ครับ 
ผู้ศึกษา :  งานของหนูโดยภาพรวมมีความน่าสนใจรเึปล่า มากน้อยขนาดไหน แล้วกค็วามไม่น่าสนใจอยู่ท่ีไหนคะ 
พี่หมู อย่างท่ีบอกอ่ะครับ ความนา่สนใจคือมันเป็นประเด็นที่ทุกคนมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย เรื่องครอบครวัอ่ะครับ แต่ว่า
จุดที่ต้องระวังก็คือมันถูกท าซ้ ามาหลายครั้งแล้ว โฆษณาไทยประกันชีวิตท าให้เราแบบน้ าตาซึมมาหลายครั้งแล้ว เรา
จะฉีกไปจากสิ่งเดมิๆ ได้ยังไง หรือว่ามันจะแตกต่างหรือว่าท าให้ถึงระดับนั้นได้ยังไง อยู่ที่ detail ครับ น้องต้องอิน
กับมันครับ 
ผู้ศึกษา :  โปรดวิจารณ์จุดแข็ง จุดอ่อน ความเป็นไปได้ หรือเป็นไปได้ยากของหนู ที่ต้องเจอค่ะ 
พี่หมู ก็ จุดแข็งก็อย่างท่ีบอกคือ อารมณ์ร่วมของประเด็นที่น้องเลือกหยิบมาเล่า เรื่องของครอบครัว สว่นจุดที่อ่อนก็
คือ อะไรนะครับ ก็คือ มันยังไม่เหน็ว่า มันจะมี detail อะไรที่น่าสนใจ ต้องขุดตัวเองออกมาเล่าใหไ้ด้ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ วีดิทัศน์ประกอบเพลงนี้ควรใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ ในการเล่าเรื่องราว 
พี่หมู ครับ มันท าได้หมดเลยครับ แล้วแต่ว่าน้องจะเอาไปใช้ในสื่ออะไรก็เป็นเรื่องส าคญั ถ้าน้องเอาไปใช้ในสื่อแบบ
โรงภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเล่าไดย้าวขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวนีส้มาธิคนเรามันสั้นลง ถ้าเกดิเล่าใน youtube หรือ
ว่าเล่าใน spot โฆษณา เล่าได้ตั้งแต่ 30 วิ ยัน 1 นาที 3 นาที 5 นาที แล้วแต่เลยครับ ก็ลองไปศึกษาโฆษณาดูกไ็ด้ 
ช็อตต่างๆ มันก็จะแบบ ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันแล้วในตัวอย่างเหล่านี้อ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ ขอบคุณพี่หมูมากคะ่ 
พี่หมู ครับผม 
 

บทสัมภาษณ์คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช 
 

ผู้ศึกษา : ค่ะ ให้พ่ีแนะน าตัวหน่อยค่ะ 
พี่ใหม่: พี่ช่ือ ฐาณิชชา ลิ้มพานิช ค่ะ ต าแหน่งปัจจุบันคือ ผูจ้ัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวค่ะ 
ผู้ศึกษา :   งานท่ีรับผิดชอบอยู่ในมูลนิธิ มีอะไรบ้างคะ 
พี่ใหม่:   ก็จริงๆ ตอนน้ี ถ้าในส่วนของผู้จัดการมันกจ็ะมเีรื่องการบรหิารจัดการเนาะ กับงานในออฟฟิศ แล้วก็เรื่อง
ของการประชุม นะคะ ในเรื่องของงานครอบครัว รวมถึงพี่ก็รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาครอบครัว กจ็ะเป็นเรื่องของ
งานดูแลโครงการที่เราขอสนับสนนุจาก สสส. เป็นโครงการที่เกีย่วกับพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะ ก็เป็นท้ังเรื่อง
ของการประสานงาน ลงกิจกรรมแล้วก็บริหารจัดการ 
ผู้ศึกษา :   ค่ะ แล้วการท างานหลกัๆ ของมูลนิธิ มีอะไรบ้างคะ 
พี่ใหม่:   จริงๆ หลักๆ ของมูลนิธเินี่ย มูลนิธิท าการพัฒนาเครือข่ายครอบครัว เราเชื่อเรื่องของการ การที่ครอบครัว
เป็นเครือข่ายหรือเป็น network แต่ว่าไอ้ความเป็นเครือข่าย network เนี่ย เอ่อ ท าท่ีตัวครอบครัวด้วย แล้วก็มีเรื่อง
สื่อด้วย ที่เราท านะคะ แล้วก็ท าเรือ่งของการที่จะผลักดันนโยบายด้วย ทีนี้ ตัววัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองเนี่ย เรา ท่ี
บอกไปแล้วคือเราเชื่อเรื่องความเป็นเครือข่าย เพราะฉะนั้นงานอะไรที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเนี่ย มันต้องโยงไปถึงเรื่องของครอบครัว นะคะ รวมไปถึงการมสีื่อวิทยุประชาสัมพนัธ์ในเรื่องของ
งานครอบครัวนะคะ แล้วก็การท างานเกี่ยวกับครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่นครอบครัวที่เป็นครอบครวัเลี้ยงเดีย่ว 
เลี้ยงเดี่ยวก็หมายถึงครอบครัวที่มพี่อดูแลเพียงคนเดียว หรือแมดู่แลเพียงคนเดียว อาจจะสาเหตุจากการหย่าร้าง 
แยกทาง ท้ิงร้าง เสียชีวิตก็ได้นะคะ แล้วก็ครอบครัวที่มีลูกพิการ ครอบครัวที่เป็นแม่วัยรุ่น คือแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่น แล้ว
ก็ครอบครัวเฉพาะอื่นๆ อีกนะคะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไมไ่ดไ้ปท าเรื่องของบ าบัดฟื้นฟู หรือเยียวยาอื่นๆ แต่
เราท าให้ครอบครัวเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน มันเป็นการท ากิจกรรมท่ีให้ครอบครัวร่วมเรียนรู้ มีพื้นท่ีส าหรับ
ครอบครัว แล้วก็ให้ครอบครัวเนีย่ แบ่งปันประสบการณห์รือแชร์ประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือกัน แล้วเราสนับสนุน
ทรัพยากรบางอย่าง รวมถึงการจดัท าสื่อท่ีเป็นองค์ความรู้จากการท างาน คืองานมูลนิธิจะมสีองส่วนคือ งานโปร
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เจ็กต์ที่เป็น ของจาก สสส.กับงานที่เป็นของมูลนิธิ งานของมูลนิธิเองก็จะเป็นงานเชิง case เชิงช่วยเหลือครอบครัว
อืน่ๆ ในลักษณะของการ กลุ่มก็ได ้หรือการสงเคราะห์บ้างในบางเรื่อง อย่างน้ีนะคะ แล้วก็งานโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานครอบครัว แล้วก็งานสื่อ ท่ีเป็นสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์ facebook social media อะไรแบบนี้นะคะ สิ่งพิมพ ์
ผู้ศึกษา :   ค่ะ แล้วมีแรงบันดาลใจที่มีจุดเริ่มต้นอะไรที่ท าให้มาท างานด้านนี้อ่ะคะ 
พี่ใหม่:   จริงๆ พี่ท า NGO ด้านเดก็มาก่อน คือพ่ีท างานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมาก่อน ท างานด้านเด็ก เนื่องจากว่าเรา
จบสังคมสงเคราะห์ พอจบแล้วเราก็ไปท าด้านนั้นเลย จริงๆ แรงบันดาลใจมันค่อยๆ เริ่มจากการท างานมากกว่า คือ
เรารูส้ึกว่าเราไม่อยากท างานท่ีเปน็งานท่ีต้องอยู่ในกรอบ แล้วเราก็เลือกท างานท่ีเป็นงาน NGO อยู่แลว้ แล้วพอเรา
อยู่กับวงการนี้ มันก็ท าให้รู้สึกว่า มันท าให้เรา มันกเ็ติมเต็มสิ่งที่ท าให้เรารูส้ึกว่าเราก็รูส้ึกดไีปด้วย ง้ันก็อยู่ในอาชีพน้ี
มาตลอดตั้งแต่ปี 40 ก็มาด างานดา้นเด็กไปเรื่อยๆ แต่ว่างานด้านเดก็เนี่ยมันก็พัฒนาคนพอสมควรกับการที่อยู่ศูนย์
พิทักษ์ หลังจากน้ันพอเรามีครอบครัวเนี่ยเค้าก็จะปรับงาน คือจริงๆ พ่ีอยู่ท่ีนี่ได้เนื่องจาก NGO ทั้งสองที่ไม่ว่าศูนย์
พิทักษ์เด็กกับที่เครือข่ายครอบครวัเนี่ย เค้าใส่ใจกับเรื่องของครอบครัว เวลาของงานกับครอบครัวเนี่ยมันต้องบา
ลานซ์กัน เพราะฉะนั้นสองที่เนี่ยคอ่นข้างให้ความส าคัญกับเรื่องงานและเรื่องครอบครัว ไม่ได้เน้นเรื่องงานอย่างเดียว 
เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราโอเคกับงานท่ีสามารถจดัการเรื่องของครอบครัวไดด้้วย เพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ท่ีเครือข่าย
ครอบครัวเองเนี่ย เอ่อ ก็เหมือนกนั แล้วที่ส าคัญคือท่ีนี่เค้าก็ดูแลกัน แบบไม่ได้มุ่งแต่เรื่องงานอย่างเดียว ก็ท าให้เรา
อยู่ท่ีนี่ได้ รวมถึงการท างานให้กับครอบครัวอื่นในสังคม มันเห็นผลวา่มันได้ ถึงแม้มันจะไม่ได้เห็นผลทีต่ัวครอบครัว
อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราอยากให้มันดีที่สดุ แต่มันก็ค่อยๆ ดีขึ้น เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจอาจจะอยู่กับตัวงานด้วย
กับสิ่งท่ีเราท ากับครอบครัวอื่นด้วย ท่ีเราเห็นว่ามันเป็นผลและเป็นประโยชน์ และก็ตัวเราเองก็ได้พัฒนาศักยภาพด้วย
ค่ะ 
ผู้ศึกษา :   ค่ะ แล้วมีความตั้งใจ หรือมีเป้าหมายอะไร ในการท างานนี้อ่ะคะ 
พี่ใหม่:    เอ่อ จริงๆ ในงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเองเนี่ย ความตั้งใจกับงานใช่มั้ย จริงๆ เรากห็วังไว้ว่าอยาก
ให้ครอบครัวในสังคมมีความสุข มคีวามอบอุ่น มีความเข้มแข็ง อยู่ดว้ยกันอย่างมีความสุข อันนี้ความมุ่งหวังของเรา
อยู่แล้ว แต่เนื่องจากมลูนิธิเอง เราไม่ได้ท า เราไมไ่ดม้ีพลังในการท ากับครอบครัวทั้ง 70 กว่าล้านคน เราไมส่ามารถ
ท าอย่างน้ันได้ แต่เราก็ท าในสโคปที่เราพอจะท า เพราะฉะนั้นเราก็รูส้ึกว่า โอเค ถ้าเราท า ถึงมีแรงแคน่ี้ เราเห็นผลแค่
นี้เราก็ดีใจท่ีอย่างน้อยมันกเ็กิดการเปลีย่นแปลง แล้วก็เกดิพ่อแม่ที่เข้มแข็งขึ้น มาท างานต่อเนื่องง้ีค่ะ 
ผู้ศึกษา :   ต่อไปเป็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนและครอบครัวนะคะ ก็คือ ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน กับ
ครอบครัวมลีักษณะภาพรวมเป็นยงัไง 
พี่ใหม่:   อืม ถ้าจากท างานท่ีผ่านมานะคะ คือพี่เริ่มจากการท างานด้านเด็กมาก่อน เราก็จะเห็นเรื่องเด็ก เด็กเล็กๆ 
กับครอบครัว เราก็จะเห็นว่า เออ ถ้าครอบครัวไม่ได้มีการดูแลเค้าตั้งแต่เล็กๆ การมีปฏิสมัพันธ์หรือการมีสายใยกับ
ครอบครัวตั้งแตเ่ล็กๆ เนี่ย เด็กๆ เองก็น่าจะกระทบกับภาวะเหล่านี้ และพอมาโตขึ้นเนี่ย คือเด็กๆ ต้องการการดูแล
และใส่ใจ ไม่ว่าจะเล็ก หรือโต หรอืเป็นวัยรุ่น เพราะฉะนั้นถ้าเค้าขาดสิ่งนี้ตั้งแต่เล็กๆ เนีย่ มันเป็นไปได้ที่เค้าขาดเรื่อง
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยในการดูแลหรอืการใช้ชีวิต หรือการไว้ใจคนอื่น เพราะฉะนั้น 
ถ้าถามว่าวัยรุ่นตอนนีเ้นี่ยพี่คิดว่าเค้าห่างจากบ้านค่อนข้างเยอะ เอ่อ คือเวลาที่ คือเวลาของพ่อแม่กับลกูเนี่ยมันจะไม่
เท่ากันละในสมัยนี้ คือมันจะมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจด้วย และลูกๆ เองก็เรียนหนังสือด้วย กลับมาบ้านเองก็อาจจะ
ยังไม่เจอพ่อแม่ เนื่องจากตอนนี้ทุกคนต้องเจอเรื่องภาวะเศรษฐกิจ การมีหนี้ของครัวเรือนเยอะ อันเนีย้ตัวเลขพวกนี้
มันสามารถหาได้ทั่วไปเรื่องสถิติ เรื่องหนี้สินก็ดี เรื่องความสมัพันธ์ หรือเรื่องปัญหาครอบครัวทั่วๆ ไป แต่วัยรุ่น
ตอนนี้ห่างจากผู้ใหญเ่ยอะ เพราะฉะนั้นเค้าต้องการมัน เค้าก็เลยไปพึ่งพาหรือไปอยู่กับเพื่อนๆ ค่อนข้างเยอะ 
เพราะว่าวัยเดียวกัน ภาษาเดียวกนั พูดกันรู้เรื่อง มีเวลาให้กัน เพราะฉะนั้นเด็กๆ วัยรุ่นกับเพื่อนเนี่ยมนัแยกกันไม่
ออก สิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาในตอนนี้คือ 1 อาจจะเป็นปญัหาที่ครอบครัวกับตัววัยรุ่น 2 เป็นปัญหาที่ตัววัยรุ่นเองที่
อาจจะมีทักษะการจัดการปัญหาที่ยังอยู่ในวุฒิภาวะจ ากัด นะ เพราะว่าเค้าอาจจะยัง เติบโตมาเท่านั้น คือเค้าไมไ่ด้
เห็นอะไรที่มันเป็นวงกว้างเหมือนผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นการเติบโตเป็นวัยรุ่นกับวุฒิภาวะที่จ ากดั เค้าก็จดัการปัญหานี้
ในวุฒิภาวะที่เค้ามี เพราะฉะนั้น ผูใ้หญ่ที่คอยจะช่วยเค้าก็กลับไม่มีเวลา เพราะฉะนั้นมันก็ท าใหส้ถานการณเ์ป็น
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ปัญหา คือ ที่เรารู้กันทั่วไปคือ ท้องก่อนวัยอันควร การติดยาเสพติด การยกพวกตีกัน ปัญหาเหล่านีม้นัเกิดขึ้นจาก
สัมพันธภาพในบ้านก่อน แล้วมันคอ่ยออกไปข้างนอกนะคะ แล้วก็ตัวเลขก็มีมากข้ึนเรื่อยๆ แล้วก็ทัศนคติของการใช้
ชีวิตหรือแม้แต่เรื่องเพศของไทยเนีย่ อาจจะยังไม่ไดเ้ปิดกว้างในเรื่องการสอนเรื่องเพศกับวัยรุ่นเท่าท่ีควร ในเรื่องของ
ความเป็นจริง คือเรื่องเพศเป็นเรื่องความรู้ไม่ใช่ความเชื่อ แต่ผู้ใหญย่งัใช้ความเชื่อในการสอนลูกเรื่องเพศ ซึ่งเด็กๆ 
ต้องการมากกว่านั้น คือเค้าอยากรูว้่า คือพ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สดุในการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์กับลูก แต่พอ่แม่ไมไ่ด้ท า
สิ่งนั้น เพราะอาจจะมีความเช่ือเรือ่งการละอาย ความรู้สึกว่ามันน่าขยะแขยง มันไม่กล้าพูดถึง มันไมค่วรพูดถึงในวัย
นี้ เด็กๆ ไม่ควรจะได้รับรู้ แล้วก็คดิว่าเป็นการชี้โพรงท่ีไม่ถูกต้องให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญไ่ด้ปรับทัศนคติ
เหล่านี้เนีย่ พ่ีว่าเด็กๆ ก็จะได้เรยีนรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องกับพ่อแม่ แทนท่ีจะเป็นความเชื่อในสมัยของเราอย่างเดียว 
แต่เด็กๆ ไดเ้รียนรู้ความจริง แล้วเค้าก็จะไปแก้ปัญหามันเป็น แต่เดก็ๆ สมัยนีเ้ค้าอาจจะมีทักษะในการจัดการปัญหา
ที่อยู่ในวงจ ากัด หรือเกิดวิกฤตการณ์ปญัหาเฉพาะหน้าเค้าจัดการมนัไม่ได้ เพราะไม่ได้ถูกสอนให้คิด มันโยงไปถึง
ระบบการศึกษาว่าการศึกษาไทยไม่ไดส้อนให้เด็กๆ ไดค้ิด แตส่อนให้เด็กท่องจ า การไปสอบนั้นหมายความว่าท่องจ า
แล้วไปสอบ แต่ไปเจอสถานการณใ์นชีวิตประจ าวันเด็กๆ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ 
ผู้ศึกษา :   แล้วปัญหาที่ ปัญหาที่เป็นปัญหาด้านความสมัพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัวที่เป็นปัญหามากท่ีสุดเลยอ่ะคะ 
คืออะไร 
พี่ใหม่:  เอ่อ จริงๆ การพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องกับครอบครัวเนี่ย พี่คดิว่าเป็นบ่อย คือไม่ได้เป็นบ่อยนะ จะเห็นบ่อย 
พูดกันแล้ว พูดกันไม่รู้เรื่องกับพ่อแม่ พ่อแม่ก็ฟังลูกไมรู่้เรื่อง ลูกจะสือ่ ก็ไม่รู้จะสื่อยังไง หรือการมีอารมณ์ต่อกัน เวลา
ที่ เอ่อ ผู้ใหญ่มีอารมณ์กับเด็กๆ เนี่ย เด็กๆ ก็จะมีวิธีการจดัการของเค้า แล้วเค้าจะใช้วิธีนั้นเนี่ยกลับมากับเราตอบ 
คือเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญค่วบคุมอารมณไ์ม่ได้ อย่าหวังว่าเด็กจะคุมไดเ้พราะเค้าเล็กกว่าเราเยอะ เพราะฉะนัน้วิธีการที่มันมี 
action แบบน้ี แล้วเด็กๆ ก็มี reaction กลับไปแบบน้ีเนีย่มันท าใหพู้ดกันไม่รูเ้รื่อง ไม่ใช่เฉพาะพ่อแมก่ับเด็ก พ่อแม่
กับพ่อแม่เองก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นปฏิสมัพันธ์ในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นปัญหาที่เด็กๆ ต้อง
ออกไปคุยนอกบ้านคือ ในบ้านมันคุยไมรู่้เรื่อง หรือคยุกันคนละภาษา อีกอันนึงคือเรื่องเวลา เวลาที่เมือ่ก๊ีคุยไปแล้ว
ว่าเวลาพ่อแม่กับเวลาของลูกมักจะไม่ค่อยตรงกัน เพราะว่ามันมีเรื่องปากท้อง เรื่องเศรษฐกิจ หรือแมแ้ต่มีเวลาแล้วก็
ไม่สามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลากินข้าวด้วยกันแต่ไม่ไดคุ้ยกัน ดูทีวีด้วยกันก็ต่างคนตา่งดู ไม่ได้คุยหรือ
สอนกัน คือบางบ้านอาจจะมเีวลาแค่ช่วงเย็นเท่านั้น แต่ไมส่ามารถทีจ่ะท าให้ช่วงเย็นนั้นเป็นช่วงเย็นท่ีครอบครัวมันมี 
relax หรือผ่อนคลาย คุยกันได้ ตา่งคนต่างมีภารกจิ หรือบางคนอาจจะเอางานกลับมาท าท่ีบ้านอีก แล้วลูกก็อยู่หน้า
คอมพ์ แล้วก็สื่อเทคโนโลยีท่ีเข้ามาตอนนี้พ่ีก็ว่า เด็กๆ เมื่อก่อนนี้เวลาที่ ถ้าเป็นรุ่นพวกพ่ีนี่อันตรายจะอยู่นอกบ้าน 
แต่เดี๋ยวนีม้ันอยู่ในบ้านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทีวี เดี๋ยวจะเพิ่มมาอีก 48 ช่อง ใช่มั้ย เกมส์ อินเตอร์เน็ต มือถือ แท็บเล็ต 
แล้วก็เด็กๆ สมัยใหม่เนี่ย รอไมเ่ปน็ พอรอไม่เป็นเนีย่ อะไรที่มันเร็ว หรือทันใจเนี่ย เด็กๆ ก็จะไปก่อน เพราะฉะนั้น 
ไอ้การรอคอยแบบนี้ท าไมไ่ด้แล้ว เพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะคะ แล้วก็ครอบครัวเองก็ไม่มเีวลา ครอบครัวเองก็
เร็วไปหมดเหมือนกัน อาหารกร็วดเร็วใช่มั้ย ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมด เพราะฉะนั้น เวลาที่มันมีอะไรแบบน้ีเข้ามา 
ถ้าครอบครัวมันไมส่ามารถที่จะจดัการหรือปรบัตัวได้ ก็จะเป็นปญัหา 
ผู้ศึกษา :   แล้วแนวโน้มปญัหาความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัว ในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะคะ 
พม อย่างที่พ่ีบอกไปเมื่อกี๊ ถ้าพ่อแม่มุ่งเน้นแต่เรื่องงานหรือเศรษฐกิจ แน่นอนเด็กๆ ต้องไปหาความรักจากท่ีอื่น คือ
เค้า คือพ่อแม่มองว่าบางอย่างต้องพร้อมก่อนนะถึงจะดูแลลูกๆ ได้ หรือพ่อแม่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่พ่อแม่ท านี่แหละจะท า
ให้ลูกสบายในอนาคต พ่อแม่ก็หาเงินให้ แต่ลึกๆ แล้วจริงๆ สิ่งที่เค้าต้องการมันไม่ใช่สิ่งนั้น แต่เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ใน
ครอบครัว หรือเค้าพูดว่า จริงๆ แล้วเด็กๆ เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเหลก็หรือเด็กโตเนี่ยต้องการความรักความเข้าใจ แต่
นอกเหนือจากนั้นคือ ต้องการสายใยหรือสายสัมพันธ์ของครอบครัว หรือปฏิสมัพันธ์ที่มันดีต่อกัน เพราะฉะนั้น
ปัญหาที่เราเห็นมากข้ึนเรื่อยๆ คือ เด็กๆ ไม่สามารถเข้าไปสู่ครอบครวัได้ แต่มันมีปัจจัยผลักจากครอบครัวออกมากับ
เด็กๆ แล้วก็ครอบครัวเอง บางครอบครัวอาจจะมี ยิ่งมันมีภาวะซ้ าซอ้นอีกถ้าคนในครอบครัวไมส่ามารถรักษา
ปฏิสัมพันธ์หรือบทบาทหน้าที่ได้เนี่ย เด็กๆ ก็จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นด้วย แล้วเค้าก็จะเป็นผลกระทบของผู้ใหญ่ หรือบาง
บ้านผู้ใหญ่มปีัญหาทะเลาะกันเนี่ย มันก็จะมีผลกระทบต่อเด็กๆ เหมอืนกัน เพราะฉะนั้น เอ่อ ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่
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ต่างหากท่ีคิดว่าเค้านา่จะได้ปรับตวั แล้วก็เรียนรู้ไปกับลูกในหลายๆ เรื่อง บางทีถ้าผู้ใหญ่มีปญัหากันแล้วเค้าสามารถ
จัดการปญัหานั้นๆ ได้และเห็นประโยชน์สูงสดุเป็นท่ีตั้งเนีย่ ไม่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องของลูกเค้าต้องหยดุและมาจัดการ
มัน เพราะฉะนั้นเริม่ตั้งแต่เล็กๆ นา่จะดีกว่า แต่พอโตแล้วมันก็อาจจะเริ่มได้บา้งแต่ว่ามันก็ยากข้ึนเพราะเด็กโตขึ้น 
สิ่งที่เราคิดวา่มันเป็นปญัหาเราน่าจะเริม่จากในบ้านนี่แหละ แล้วก็อีกอันนึงคือทัศนคติของสังคมที่มองกลับมาที่
ครอบครัว บางทีก็ยังมองว่าครอบครัวที่เป็นครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีปัญหาเนีย่ เค้าก็จะมอง
ว่าครอบครัวนี้มีปญัหาและท าใหล้กูมีปัญหาไปด้วย แล้วก็ยิ่งตอกย้ าให้เด็กมีปญัหามากข้ึน เพราะฉะนัน้สังคมเองก็
เป็นตัวนึงที่ท าให้เด็กๆ ถูกผลักออกไปสู่วงจรที่เป็นปัญหาเหมือนกัน 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ แล้วพี่ต้องการใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น ของวัยรุ่นกับครอบครัวอย่างไหนมากท่ีสุดอ่ะคะ 
พี่ใหม่:   เอ่อ ทุกอย่างที่คุยมามันจะโยงกันหมด อันนึงก็คือเรื่องครอบครัวนี่แหละ พี่คดิว่าพ่อแม่เองควรจะกลับมาว่า 
ณ ปัจจุบันนี้ คณุจะเลี้ยงลูกวยัรุ่นแบบไหน กับสื่อท่ีเข้ามาก็ดี กับภยัอันตรายข้างนอกท่ีเข้ามากด็ีเนี่ย เราจะเลี้ยงลูก
แบบไหน เราจะท าใหส้ิ่งที่มันมีเปน็ปัญหาอุปสรรค์ หรือเราจะท าใหเ้ป็นโอกาสในการเรยีนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกทุก
เรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเพศ เรื่องยาเสพติด เรื่องอบายมุข เราเรียนรู้กับลูกได้ การเรียนรูไ้มไ่ด้หมายความว่าไปลองด้วยกัน 
ไม่ใช่ แต่ลูกๆ ต้องการคนฟัง ลูกๆ มีค าถามเราต้องบอกลูกได้ อย่าใช้ความเชื่อสอนลูก แต่ใช้ความรู้ ความรักความ
เข้าใจและเป็นเหตเุป็นผลที่คุยกับเค้า พ่ีว่าพ่อแม่ยุคใหม่ น่าจะได้ปรบัตัว แล้วก็ไปพร้อมๆ กับลูก แล้วถ้าเริ่มได้อยาก
ให้เริ่มตั้งแตเ่ล็กๆ  
ผู้ศึกษา :  เอ่อ คืออยากถามข้อมลูอันนี้อ่ะค่ะ คือมันเป็นข้อมูลล่าสดุรึเปล่าคะ 
พี่ใหม่:  อันนี้หนูเอามาจากไหนเอย่ 
ผู้ศึกษา :  ในอินเตอร์เน็ตค่ะ 
พี่ใหม่:  อ๋อ ของใครท าคะ ของหน่วยงานไหนเอ่ย 
ผู้ศึกษา :  หนูจ าไม่ได้แล้วอ่ะคะ่ แต่เห็นเค้าอ้างอิงว่าเป็นของมูลนิธ ิ
พี่ใหม่:  อืม อาจจะเป็นการส ารวจ เอ่อ พอดีมูลนิธิเองเนี่ยเราท าส ารวจเรื่องครอบครัว เรื่องหยุดทุกข์ 4 สุข เนอะ ไอ้
เรื่องความรุนแรง เรื่องสื่อสาร เรื่องมีเวลาแบ่งปันใส่ใจเนีย่ เอ่อ มันจะเป็น 4 สุข ก็คือ สื่อสารดี มีเวลาร่วมกัน 
แบ่งปันใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ น่ีเป็นเรื่องดี ส่วนเรื่องที่ทุกข์ก็จะมี 4 ทุกข์ หนี้สิน ความรุนแรง นอกใจ อบายมุข เอ่อ 
อันนี้จะเป็นทุกข์ 4 เพราะฉะนั้นเวลาเราส ารวจเราก็จะส ารวจครอบครัวที่ ตอนนี้พ่ีไม่แน่ใจนะคะว่าสองสามปีที่แล้ว
มั้งเค้าก็จะส ารวจครอบครัวที่อยู่ในพ้ืนท่ีที่มูลนิธิท างานด้วย เพื่อส ารวจ 4 ทุกข์ 4 สุข แล้วก็ไปส ารวจในพื้นที่ท่ีเรา
ไม่ได้ท างาน ไปส ารวจว่ามันมีความแตกต่างกันมั้ย มันก็จะมีประเดน็ท่ีต่างกันเหมือนกัน แต่เค้าจะสุม่ตัวอย่างนะ พ่ีก็
จ าไมไ่ด้ว่าเค้าใช้กลุ่มตัวอยา่งเท่าไหร่ แล้วเค้าส ารวจต่อเนื่องกี่ปี แตอ่ันนี้คิดว่าน่าจะใช่ โดยส ารวจแบบเนี้ยแหละ 
ความรุนแรง เค้ากจ็ะไปดูว่าครอบครัวไหนท่ีทุบตีกันมั้ย เค้าลงโทษเด็กยังไง เค้าก็จะมีตัวย่อยๆ อยู่ ซึ่งเป็นประมาณ
นี้ น่าจะใช่นะคะ แล้วก็สื่อสารดี กจ็ะเป็นเรื่องของการพูดจากันอ่ะคะ่ ก็สรุปผลตัวนี้ออกมา ปีนี้เค้าก็ท าอยู่ แต่เป็น
สมาคม ซึ่งตอนนี้เราแยกอยู่ระหว่างมูลนิธิกับสมาคม มลูนิธิเองนี่เราเน้นเรื่องที่จะต้องลงจริงเรื่องปฏิบตัิ ส่วนสมาคม
เนี่ยเค้าจะไปเน้นงานวิชาการ งานนโยบาย ท่ีจะท านะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องของการวิจัยเพื่อที่จะส ารวจข้อมูลเหล่านี้ 
ก็อาจจะอ้างอิงได้แต่พี่คดิว่าต้องเอามาหมดทั้ง 8 ตัว คือ 4 สขุ 4 ทุกข์เนาะ เพื่อจะได้อ้างอิงได้ถ้าหนอูยากจะเอามัน 
แต่ว่าหนูต้องอาจจะต้องบอกด้วยเนาะว่าเค้าส ารวจมาปีไหนอย่างไร พื้นที่ท่ีส ารวจ หรือกลุม่จ านวนท่ีเค้าส ารวจ แล้ว
เค้าเปรยีบเทียบยังไง แล้วเค้าสรุปมันออกมาได้แบบไหนบ้าง อะไรอย่างน้ี 
ผู้ศึกษา : แล้วคือ อยากทราบว่า พี่คิดว่าปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อมาในภายหลัง ส าหรับวัยรุ่นมากท่ีสดุคืออะไรอ่ะคะ 
อย่างเรื่องการท้องอะไรอยา่งนี้รึเปล่า หรือว่าแบบ 
พี่ใหม่:  อันนั้นมันเป็นปัญหาปลายเหตุ คือปัญหาสิ่งที่เราเจอพี่คิดวา่มันเป็นปัญหาปลายเหตุ แต่พี่ว่าเราก าลังแก้สิ่งที่
เราเห็น แต่เราไมไ่ดไ้ปแก้ต้นเหตุ คือสิ่งท่ีเด็กๆ ท้องก่อนวัยอันควรมนัมีหลายเรื่องมากที่ท าให้เกดิการท้อง ก่อนหน้า
นั้น มันอาจจะมีเรื่องครอบครัวด้วย อาจจะมีที่ตัววัยรุ่นเองด้วย อาจจะมีที่การป้องกันด้วย มันจะมีทักษะเรื่องการ
ปฏิเสธด้วย มันมีหลายเรื่อง แต่การท้องมันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุ เวลาที่เราจับปัญหาเราจับเรื่องท้อง เราจับเรื่องยา
เสพติด เราจับทีเ่ด็กๆ ท่ีตรีันฟันแทง แต่เวลาที่เราท างานกับกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าไอ้ต้นเหตมุันอยู่ท่ีไหน สิ่งเหล่านีม้ัน
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เป็นผลกระทบ หรือแม้แต่เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจยัผลัก เป็นปัจจัยเสรมิ เป็นสิ่งกระตุ้นมากกว่า 
หรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเง้ีย มันก็มีเหตุของมัน มันอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของ ภาวะของคนๆ นั้นเองก็ได้ 
หรือการใช้ความรุนแรงมาก่อน คอืคนทุกคนเนี่ยต้องการความรัก โหยหาความรัก แต่ถ้ามันไมไ่ด้เติมเต็มหรือไม่รูจ้ัก
เรื่อง self ใช่มั้ย คนทุกคนต้องมี self เด็กๆ ท่ีมีปัญหานั่นคือเค้ารู้สึก เค้าไมไ่ดม้ีคุณคา่ในตัวเอง self มนัส าคัญทีสุ่ด 
การจะมี self ที่ดีไดม้ันเริม่จากครอบครัว คือ self เป็นพื้นฐานทุกอย่าง การรู้จักคณุค่าในตัวเอง เพราะฉะนั้นการ
สอนให้เด็กๆ รู้จักคิด ปฏิเสธ แก้ปญัหาเป็นเนีย่ เริม่ต้นจากการจัดการกับปัญหาทีเ่ด็กๆ ไปเจอมาได้ ถงึแม้เค้าจะมี
เพศสัมพันธ์ โอเค เอาล่ะบางทีมันห้ามไม่ได้ มันถึงวัยแล้วมันมีการกระตุ้น แต่การที่จะรู้จักป้องกัน ท าอย่างไรบ้างเค้า
ถึงจะไม่ท้อง ใส่ถุงยางอนามัยใช่มั้ย อะไรอีกท่ีท าให้เค้าป้องกันตัวเองได้ การมเีพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผดิ เพราะมัน
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เค้าอาจจะมีได้ก็ได้ แต่จะมียังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเค้าเอง หรือผู้ชายจะท ายังไง อาจจะมี
เด็กผู้หญิงท ายังไงถึงจะให้ปลอดภยัทั้งคู่ เพราะตอนนี้เนีย่เรื่องรักนวลสงวนตัวมันก็ใช้ได้ในบางโอกาส เพราะสมัยนี้ 
ถ้าเราต้องปรับตัวเองตามยุคตามสมัยเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมยัก่อน มันก็มีอะไรเยอะแยะ
มากมายและมันเป็นเรื่องฮอร์โมนทั้งนั้นท่ีมาเกี่ยวข้อง แต่เค้าจะจดัการกับสิ่งที่จะเกดิขึ้นยังไง ฮอร์โมนไม่ได้มีเรื่อง
เพศเพียงตัวเดยีว แต่มันมเีรื่องอื่นๆ ด้วย เวลาทีม่ันยกพวกตีกัน ที่มนัควบคุมอารมณไ์ม่ได้หรือมันมี action มา มันก็
จะมี reaction กลับแบบนี้ ถ้ามันไม่ได้ควบคุมมันก็ตอบสนองทันที คือมนุษย์ควบคุมไดไ้ม่เหมือนสัตวอ์ื่น แต่เค้าจะ
ถูกสอนเรื่องควบคุมรึเปล่า 
ผู้ศึกษา :   ทีน้ีอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับงานของหนูอ่ะค่ะ ก็คือท่ีพูดไว้ว่าเป็นวดีิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสรมิให้
บุคคลแลเห็นความส าคญัของคนในครอบครัว โดยหนูจะใช้พล็อต ก็คือจะเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงมาใช้ แต่ว่ายัง
ไม่ได้สรุปประเด็นว่าต้องเป็นปัญหาตัวไหน แตห่นูจะใช้เป็นสามครอบครัวค่ะ คือสามครอบครัวนี้ไม่ไดม้ีความ
เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคะ คือครอบครัวนึงก็สถานการณ์นึง อีกครอบครัวนึงก็แตกต่างกันไป อะไรอย่างน้ี แล้วคือ
เปิดตัวเรื่องก็ปูว่าคนสมยัเนี้ยคือครอบครัวก็ไม่ค่อยคุยกัน มีปญัหาอะไรกไ็ม่ปรึกษากันอะไรอย่างนี้อ่ะคะ แล้วก็จะให้
เห็นปัญหาของวัยรุ่น ซึ่งอาจจะเปน็ปัญหาที่หนักๆ หน่อยเช่น ท้อง อย่างนี้ ให้เค้าเครียดมาก ๆ ให้วัยรุ่นรู้สึกแบบ
หาทางออกไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ แล้วก็แบบพยายามจะท ารา้ยตัวเองด้วยอะไรอยา่งนี้ แต่ให้เห็นว่าในที่สุดแล้ว ยังไง
ครอบครัวก็คือคนที่เคา้คอยดูแลเรามาตลอด ดูแลเราเสมอมา แล้วกใ็ห้เค้าเห็นค่า ให้ตอนจบซึ้ง แล้วก็ให้เค้าพูดคุย
กันมากข้ึนอะไรอย่างน้ีอ่ะค่ะ คือจะเป็นแนวนี้ แต่ว่าก็คือปัญหาจะแตกต่างกันไป 
พี่ใหม่:   คืออาจจะโฟกัสที่ตัวเด็ก แต่ว่าไมไ่ดโ้ฟกัสที่ตัวครอบครัวใช่มั้ย 
ผู้ศึกษา :  ใช่ค่ะ แต่อาจจะมีบา้ง อาจจะใส่ความน่ารักเล็กๆ น้อยๆ อาจจะแบบ อย่างเช่นคุณพ่อแอบมาดูลูก แต่ว่า
ไม่กลา้เข้ามาหาอะไรอย่างนี้ สมมติแบบลูกอ่านหนังสืออยู่ ก็แอบมาส่องบ้าง ให้เห็นความน่ารัก ให้เหน็ความท่ีเค้า
อยากจะเข้ามาคุยกับลูก แต่ก็ด้วยความที่วัยรุ่นสมัยนี้กไ็ม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับพ่อแม่อยู่แล้วใช่มั้ยคะ แล้วมันก็จะ
มีพล็อตที่แบบ อย่างเช่นเรื่องของเพื่อนท่ีแบบว่า เพื่อนบอกว่า อยู่ดีๆ พ่อก็บอกว่า ถ้ารักพ่อ ก็บอกพ่อก็ได้ อะไร
อย่างนี้อ่ะค่ะ คือแบบเพื่อนก็รัก คอืทุกคนก็รู้ว่ารักกันแต่ก็ไม่กล้าพดูอะไรอย่างนี้อ่ะคะ่ อาจจะเอาเรื่องน่ารักอย่างนี้
มาให้เห็น 
พี่ใหม่:  อาจจะเป็นมมุที่แบบว่าแทนที่เด็กจะบอกก่อน แต่อาจจะเป็นพ่อแม่บอกก่อนก็ได้ว่าเออ พ่อแม่รักหนูนะ
อะไรอย่างนี้อ่ะคะ่ ก็สามารถท าไดเ้หมือนกันเนาะ ก็เป็นสองมุม แตถ่้าสุดท้ายแล้วแม้ว่าเด็กมันมีปญัหาอะไรก็
แล้วแต่ ถ้าหนูฉายภาพให้เห็นว่า สุดท้ายแล้วสิ่งท่ีเค้ารอคอยก็คือครอบครัวนี่แหละทีจ่ะกลับมา คือสดุท้ายแล้ว
ครอบครัวก็รักเค้าไม่ว่าเค้าจะผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่ มันจะแฮปปี้อยา่งที่หนูต้องการ 
ผู้ศึกษา : แล้วคิดว่าพล็อตที่หนูเลา่ไปมีความน่าสนใจมั้ยคะ  
พี่ใหม่:  เอ่อ มันก็โอเค มันก็จะมีพล็อตหนังสั้นแบบนี้คะ่หลายเรื่อง แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการให้เหน็ก็คืออย่างที่
หนูบอกก็คือ ถึงแม้จะพลาดไปแลว้ จะท้องไปแล้ว หรือท าผดิ ติดยาเสพติด ฆ่ารันฟันแทงอะไรมาแล้วก็แล้วแต่ สดุ
ท้ายเนี่ยครอบครัวก็รอเคา้อยู่ แลว้อย่างน้อยครอบครัวก็หันหน้าเข้าหาเค้า จะรองรับเค้า เค้าอาจจะไม่ได้ยตุิการ
ตั้งครรภ์ เค้าอาจจะตั้งท้องต่อ เค้าอาจจะมลีูกตัวเล็กมาให้พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงหรือ support เด็กๆ ก็คดิว่าโอเค คือ
ถ้าค าตอบสดุท้ายเนี่ยครอบครัวเข้าใจ พี่ว่ามันบวกมากกว่าลบ ซึ่งเราก็อยากไดมุ้มบวก 
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ผู้ศึกษา :  คือ ถ้าเป็นประเด็นแบบแรงอย่างน้ีแล้วไปดีตอนท้าย มันก็ไม่ได้ดูเป็นการแนะน าชักจูงอะไรอย่างนี้ใช่มั้ย
คะ 
พี่ใหม่:  คือปกติเนี่ยมันไมไ่ด้เป็นเรือ่งชักจูงหรอก มันเป็นสถานการณ์ปัญหาทีเ่กิดขึ้นได้ แต่ว่าไอ้สถานการณ์ที่เกดิขึ้น
หนูจะฉายภาพมันแคไ่หนเท่านั้นเอง ความแรงของหนูมันแรงแค่ไหน แรงแค่เรื่องอารมณ์หรือแรงแบบภาพให้เห็น
เลยอย่างนี้ มันก็เป็นความแรง แตห่นูจะแรงแบบไหน แรงแบบว่า แต่หนูไมไ่ด้ใหเ้ห็นภาพใช่มั้ย 
ผู้ศึกษา :  ไมไ่ด้ให้เห็นอะไรอย่างนั้น 
พี่ใหม่:  แต่เห็นว่าท้องแล้ว 
ผู้ศึกษา :  แบบน้ันแหละค่ะ อาจจะเห็นแค่เดินด้วยกัน แต่ใหเ้ห็นภาพแบบ 
พี่ใหม่:  พลาดไปแล้ว 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ ท้องไปแล้ว 
พี่ใหม่:  แล้วพอรู้ว่าท้องแล้วเนี่ย อาจจะคิดหลายเรื่อง อาจจะท าแท้งดีมั้ย อะไรอย่างน้ี แล้วก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ ไอ้
คลิกตรงที่จะบอกพ่อแม่เนี่ย พ่ีคิดว่าส าคัญ หมายถึงว่า สุดท้ายแล้วเนี่ย พ่อแม่รู้ไดย้ังไงว่าเด็กท้อง อันนี้พี่ว่าส าคัญถ้า
หนูจะฉายภาพนี้ บางทีเด็กๆ ที่ดูเนี่ย หรือวัยรุ่นท่ีดเูค้าก็จะแบบ เออ ท าวิธีนี้ก็ได้แฮะถ้าเค้าอยากจะบอกพ่อแม่ หรือ
พ่อแม่สังเกตนิดนึงว่าเค้าผดิปกติ แล้วเข้าไปคุยกับเค้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็บอกเค้าว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย 
พ่อแม่รับเค้าได้เสมอ มันอาจจะคลิกให้เด็กๆ บอกก็ได้เพราะพ่อแม่ open แล้ว open ทัศนคติ open วิธีคิดแล้วก็
พร้อมจะ support  มันก็เป็นไปได้ พี่คิดว่าแบบนี้มันโอเค ถึงแม้ภาพมันจะแรงแตสุ่ดท้ายแล้วพ่อแม่กลับมา 
support แต่การ support ไมไ่ด้แบบ โอ้โหส่งเสรมิให้เธออะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะ แต่ support ว่าเมื่อลูกพลาดแล้ว
สุดท้ายพ่อแม่จะดูแล เนี่ยอันนึงที่พ่ีเห็นแล้วพ่ีคิดว่าเวลาที่เด็กๆ พลาดไปแล้วแล้วท้องเนี่ย สดุท้ายพ่อแม่ก็ยังสปอยล์
อยู่ อันนี้พ่ีว่ามันก็ไม่ถูก แต่ว่าสดุทา้ยแล้วลูกทีเ่กิดมาเด็กคนน้ีต้องเป็นคนรับผดิชอบในการเลีย้งมันให้เก่ง อันนี้พ่ีว่า
โอเค อย่างเรื่องฮอร์โมนตอนของดาวเนี่ย เฮ้ย ยาคมุเนี่ยพี่ว่ามันไมไ่ด้เป็นเรื่องของการป้องกันนะ แล้วยาคุมฉุกเฉิน
ไม่ได้ป้องกันท้องจริงๆ นะอย่างเงีย้ ถ้าเภสัชช่วยบอกอีกนิดนึง มันจะท าให้เห็นมุมว่า เด็กๆ ไมไ่ด้ คือเค้าเสริ์ชจาก
อินเตอร์เนต็ เพราะฉะนั้นความรู้เค้าจะยังไม่มี มันก็อาจจะไปผิดทีผ่ดิทาง จริงอยู่ว่ามันคุมได้ 24 ช่ัวโมง ถ้าเภสัช
บอกอีกนิดนึงว่ามันไม่ใช่ยาคุมนะ คราวหน้าอาจจะต้อง ตื้ดๆๆ ไป อะไรอยา่งนี้ก็ว่าไป อีกนิดเดียวเท่านั้นเอง คือ
หนังมันน่าสนใจหมดแล้วแหละ แต่มันก็อีกนิดเดียวเท่าน้ัน คือมันก็ไม่ไดเ้ป็นสารคดเีกินไปหรอก แต่ขออีกนิดหน่อย
ที่ให้เด็กๆ เนี่ย โอ้ หรอ ถ้าหนูท าได้แบบนั้นก็โอ คือมันผสมผสานแลว้มันก็น่าสนใจเนอะ แล้วมันก็สอดแทรกเรื่อง
วิทยาศาสตร์ และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้วย เหมือนท่ีวัยรุ่นต้องการแหละ หนูก็วัยรุ่นอยู่ใช่มั้ย ดูแบบไหนแล้วหนูว่า 
โฮ้ แบบนี้ดีวะ่ อะไรอย่างน้ี ดูตามหนู พวกพ่ีอาจจะคิดแบบคนท างานเนาะ อาจจะมีมุมที่แบบ โอ้ หนงัไม่น่าดูเลยว่ะ 
ผู้ศึกษา : แล้วพี่คิดว่าท่ีหนูใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลงนี่พ่ีมีความคดิเห็นอย่างไรคะกับการที่หนูใช้สื่อน้ีเพื่อโน้มน้าว
ให้บุคคลแลเห็นความส าคญัของคนในครอบครัว เพื่อวัยรุ่นอ่ะคะ่ คอืพ่ีมีความคิดเห็นยังไงคะ มันโอเครึป่าวหรือว่า
ยังไง 
พี่ใหม่:  พี่เองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสื่อเท่าไหร่ ถ้าถามพี่ถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของหนูจะน าเสนออะไร น าเสนอให้
ใคร goal ของหนูคืออะไร ถ้าถามพี่เนาะ ถ้าสมมติหนูคดิว่าอยากใหม้ันมีความแตกต่างจากหนังสั้นท่ัวๆ ไปแล้ว
น าเสนอเป็นมิวสิควิดโีอเพลงมันกอ็าจจะน่าสนใจแบบนึง ทีนี้ไอ้เพลงกับไอ้เนื้อหามันจะสอดคล้องกันมั้ย 
ผู้ศึกษา :  พี่คิดว่าเรื่องของหนูควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะ 
พี่ใหม่: หมายถึงความยาวของเพลงอ่ะหรอ ปกติเค้าใช้เท่าไหรล่่ะ พีว่่า 3 – 5 
ผู้ศึกษา :  จริงๆ เพลงๆ นึงมันยาวประมาณ สามนาทีกว่าค่ะ แต่ว่ามันจะมีช่วงที่ไมไ่ด้ใช้เพลงนี้ด้วย ก็มีเพลงอ่ืน แล้ว
ก็มีเรื่องสามครอบครัวอย่างนี้ คิดว่าน่าจะประมาณกี่นาทีมันถึงจะ 
พี่ใหม่:  สามครอบครัวในเพลงเดียว 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ 
พี่ใหม่: พี่ว่าไม่น่าจะเกิน 5 นาทีนะคะ เพราะถ้านานกว่านั้นแล้วคนดูจะเบื่อได้ถ้าเรื่องของเราไม่มีความน่าสนใจพอ 
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บทสัมภาษณ์คุณสุสมา  สุขพัฒน์ 
 
ผู้ศึกษา : ค่ะ ให้พ่ีอุ๋ยแนะน าตัวหน่อยค่ะ 
พี่อุ๋ย : ช่ือ สุสมา สุขพัฒน์ นะคะ เอ่อ ท างานเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อเพือ่ครอบครัวอยู่ที่มลูนิธิเครือข่ายครอบครัวค่ะ 
ผู้ศึกษา : แรงบันดาลใจหรือจดุเริม่ต้นท่ีท าให้มาท างานด้านนี้คืออะไรคะ  
พี่อุ๋ย :  อืม จริงๆ ก็ ก็คล้ายกๆ กนักับที่พ่ีใหม่เล่าเนอะ ก็คือจริงๆ แล้วพี่เรียนทางด้านสังคมสงเคราะห์มา แต่จริงๆ 
เรียนสังคมสงเคราะห์ตอนปรญิญาโท แต่ปริญญาตรีจะเรียนเกี่ยวกบันิเทศศาสตร์ พอเหมือนมาท างานใน NGO อ่ะ 
มันก็เลยเหมือนยสมกัน ก็เลยมาท างานฝ่ายสื่อ เพราะว่าเออ ท างาน NGO มันก็เหมือนกับเราได้ท างานช่วยเหลือ ได้
ช่วยเหลือคนอื่นด้วย อะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนั้น 
ผู้ศึกษา :  แล้วคือ การเริ่มต้นเข้าสู่งานนี้อ่ะค่ะ เข้ามาได้ยังไงคะ 
พี่อุ๋ย :  งานนี้หมายถึงมูลนิธิหรือว่าฝ่ายนี้ หรือว่าท างานสื่อ 
ผู้ศึกษา :  เอ่อ มูลนิธิน้ีค่ะ 
พี่อุ๋ย :  อ๋อ มูลนิธิน้ีใช่มั้ย เอ่อ จริงๆ คือท่ีบอกอ่ะค่ะว่าพ่ีเรยีนจบทางด้านสังคมสงเคราะห์มา แล้วตอนแรกก็จะไป
ท างานท่ีโรงพยาบาล เหมือนเป็นลูกจ้างช่ัวคราวง้ีค่ะ แล้วเสรจ็แล้ว เสร็จแล้วมันกเ็หมมือนกับ มันมีระยะจ้างไม่นาน 
ก็เลยเปลี่ยนมา จากท่ีเคยเป็นหนว่ยงานราชการแล้วมาท างานเป็น อย่างมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเนีย่จะเป็นองค์กร
เอกชนท่ีไม่หวังผลก าไร กเ็ลยเอ่อ ลองแบบน้ีก็ได้ ก็เลยมาท าดู จริงๆ ก็ท างานท่ีนี่มาจะสิบปลีะ เออ กต็อนแรกก็
อาจจะไม่ได้ท าเรื่องสื่อโดยตรง ก็ท า คือจริงๆ แล้วมลูนิธิก็จะท าเปน็เหมือนโปรเจ็กต์ที่พัฒนาครอบครัวต่างๆ อ่ะค่ะ 
จนกระทั่งมาแบ่งเป็นฝ่ายอะไรอยา่งนี้ แล้วก็จะดูแลพวกเกี่ยวกับเรือ่งสื่อต่างๆ  
ผู้ศึกษา :  ความตั้งใจหรือเป้าหมายในการท างานด้านนี้ค่ะ 
พี่อุ๋ย :  เป้าหมายในการท างานด้านนี้ ถ้าในเรื่องของสื่อนะคะ ก็คือ เหมือนเราก็อยากจะผลติสื่อท่ีมันมีประโยชน์ ให้
ความรู้ แล้วก็เหมือนช่วยในการปรับทัศนคติของครอบครัวให้มันดีขึน้ง้ีค่ะ ผ่านสื่อตา่งๆ ให้เหมือนเข้าถึงครอบครัว
ได้มากท่ีสุด 
ผู้ศึกษา :  เห็นว่าพี่อุ๋ยเป็นดีเจด้วยใช่มั้ยคะ 
พี่อุ๋ย :  อ่ะใช่ แต่ว่าพี่ยังเป็นแค่เบื้องต้น ยังแค่ฝึกหัด อ่ะ คือจริงๆ แล้วเดี๋ยวเล่านดินึงก็ได้ จริงๆ แล้วกค็ือมูลนิธิเนี่ย 
จะมีรายการวิทยดุ้วย อยู่ที่ FM 105 FM 105 เนี่ยก็จะเป็น อย่างมลูนิธิก็จะผลิตรายการเพื่อเด็กและครอบครัว
ประมาณ 5 รายการ ซึ่งจริงๆ แลว้พวกพี่ก็ไม่ไดไ้ปจัดที่ FM 105 แต่ว่าที่มูลนิธิเนีย่จะมหี้องอัด อันเนี้ยจะเอาไปออก
ที่ AM 1107 อันนี้เป็นวิทยุมหาลยัเกษตร พวกพี่เนี่ยจดัๆ กันอยู่ รายการครอบครัวคุยกันก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัว เรื่องต่างๆ อย่างนี้ เหมอืนกัน 
ผู้ศึกษา :  ถามด้านผลงานของหนเูลยนะคะ ก็คือ ท่ีเล่าให้ฟังแล้ว พ่ีอุ๋ยคิดว่ามีความน่าสนใจรึเปลา่ 
พีอุ่๋ย :  อืม ถ้าดูในเรื่องของแนวคิดเนี่ย พ่ีก็ว่าจริงๆ แนวคดิแบบนี้เนี่ยมีคนท าเยอะแล้วนะ แต่วา่จะบอกว่าพอท า
เยอะแล้วมันไม่นา่สนใจกไ็ม่ได้ จรงิๆ มันขึ้นกับว่าเราจะน าเสนอ จรงิๆ เรื่องครอบครัวอ่ะมันมีแง่มุมตา่งๆ เยอะแยะ 
แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบบไปหยิบยกประเด็นตรงไหน แล้วก็เอามาท าให้มันน่าสนใจมากกว่า 
ผู้ศึกษา : แล้วพี่อุ๋ยคิดว่าการวางตวัละครยังไงถึงจะท าให้เรื่องน่าสนใจมากข้ึนอ่ะคะ 
พี่อุ๋ย :  อืม วางตัวละครยังไงใช่มั้ย ยากเหมือนกันเนาะ แต่พอมานึกถึงแบบ อย่างฮอร์โมนส์เงี้ย เค้าเหมือนเอาเรื่อง
ของ ของปัญหาที่เกิดกับแต่ละคนเอามาน านะ อืม ก็จริงๆ ถ้าสมมติวา่เนื้อหาของเราเนี่ยเน้นไปท่ีวัยรุ่นเนี่ย ก็อาจจะ
เอาตรงนั้นเริ่มก็ได้ แต่ทีเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องครอบครัวยังไง อย่างท่ีรุ้งบอกว่า เอิ่ม เหมือนกับเราอาจจะใส่
เรื่องน่ารักๆ ของครอบครัวลงไปพ่ีก็ว่าโอเค อย่างน้อยก็แบบพยายามสื่อให้เห็นว่า เอ่อ ในระหว่างที่วัยรุ่นเนี่ยเค้า
อาจจะให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเงี้ย แต่จริงๆ แล้วเค้ากย็งัอยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอด เงี้ย คือแบบ 
เหมือนสื่อสายใยที่มันยังมีอยู่ระหว่างพ่อแม่กับลูก แม้ความสนใจเคา้จะไปท่ีอื่นอย่างนี้ก็โอเค 
ผู้ศึกษา : แล้วพี่อุ๋ยคิดว่าท่ีหนูใช้สื่อน้ีมันโอเครเึปล่า ใช้วีดิทัศน์ประกอบเพลงอ่ะค่ะ 
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พี่อุ๋ย :  เอ่อ คือถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะ ถ้าเป็นสื่อลักษณะเนีย้พี่ว่ามันน่าสนใจ เพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้มีคนเอาเรื่อง
ธรรมดาๆ แล้วเอาไปขึ้น youtube มันก็มีคนสนใจเยอะ ท่ีมันเป็นสือ่ท่ีเป็นภาพและเสียง หรือว่าเอาเรื่องราวท่ีเอา
ขึ้นเป็นคลิปบน youtube มันก็น่าสนใจใช่มั้ยคะ แต่ทีนี้พ่ีไม่รู้ว่า รุ้งจะไปเผยแพร่ยังไงไง 
ผู้ศึกษา :  ก็คืออัพใน youtube อ่ะค่ะ 
พี่อุ๋ย :  แล้วทีนี้อ่ะ พอเอาไปขึ้น youtube แล้วจะท ายังไงให้คนมาดขูองเราเพิ่ม พ่ีว่ามันขึ้นอยู่กับตรงนั้นมากกว่า 
เพราะจริงๆ แล้วเหมือนกับเราท าให้มันน่าสนใจแต่ว่าเราไม่มี เค้าเรยีกว่าอะไร การตลาดอ่ะ ที่แบบว่าที่มันจะไป
ดึงดูดให้คนมาดูเง้ีย มันก็อาจจะเงียบหายไป จะมีวิธีแชร์ยังไง จะเอาไปฝากเพื่อนหรือฝากอันไหนท่ีเค้ามีหน้าเพจท่ี
มันคนเยอะๆ แล้วลองเผยแพร่ออกไปอะไรอย่างนี้ เออมันเป็นเรื่องของการวางแผนตรงนั้นมากกว่า ประกอบกันกับ
เราท าให้มันน่าสนใจด้วย  
ผู้ศึกษา :  แล้ววีดิทัศน์น้ีควรใช้ระยะเวลาเท่าใดในการเล่าเรื่องราว 
พี่อุ๋ย :  อืม ถ้าเป็น เอาง่ายๆ พ่ีจะลองเปรียบเทียบเนอะ ถ้าเป็นสารคดีสั้น อันนี้เป็นสารคดีสั้นเลยนะเวลาที่เค้าแบบ
น าเสนองานต่างๆ เนีย่ เค้าบอกว่าจะอยู่ประมาณ 5-7 นาที แต่ทีเนี้ย ถ้าเป็นเหมือนเรื่องราวแล้วประกอบเพลง เป็น
วีดิทัศน์ประกอบเพลงใช่มั้ย ถ้าในความคิดเห็นของพี่นะ พ่ีว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน 5 นาที แต่ว่าสมมติว่าไมล่งจริงๆ ก็อย่า
ให้เกิน 7 เออ เพราะว่ามันจะอยู่ คือเค้าเคยมีคนบอกว่า ไอ้ช่วง 7 นาทีนี่มันเป็นช่วงที่คนยังมีความสนใจที่จะดูมันอยู่ 
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลยจากนี้ไปมันกอ็าจจะท าให้คนเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้ ถ้าสมมติว่าเรื่องราวมันไมด่ึงเคา้พอนะ อืม 
ผู้ศึกษา :  แล้วคือตอนท่ีพี่อุ๋ยเรียนนิเทศ ได้ท างานอะไรอย่างนี้มั้ยคะ 
พี่อุ๋ย :  มันนานมากแล้วอ่ะ สมัยนัน้ยังไม่มีอะไรแบบนีเ้ลย พี่ยังเป็น อ่า พ่ียังเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนังอะไรอย่างนี้ พี่
ไม่ได้เรียนนิเทศโดยตรง แต่มันเปน็นิเทศท่ีมันเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอ่ะ แต่ก็จะเป็นฟีลนเิทศอ่ะนะ ยังเป็นเรื่องของ
ไปดูว่าเออ เค้าท าหนังกันยังไง หรอืว่าที่พอเป็นเรื่องราวเนี่ยเค้าจะใช้วิธีเล่าแบบแผ่นสไลดเ์อาอ่ะ ยังไม่ได้ก้าวหนา้
แบบน้ี เอ่อ ตอนเรียนนะ สมัยเรียน เออ (หัวเราะ) 
ผู้ศึกษา :  พี่อุ๋ยคิดว่าแบบว่า ปัญหาที่น่าจะแก้มากท่ีสุดของวัยรุ่นกบัครอบครัวในปัจจุบัน คืออะไร 
พี่อุ๋ย :  อืม ปัญหาที่น่าจะแก้ กับครอบครัวใช่มั้ย จริงๆ พี่คิดคลา้ยๆ พี่ใหม่นะ คือถ้าให้เห็นชัดๆ เลยมันเหมือนกับ
ช่วงวัยรุ่นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนเด็กอ่ะจะแยกตัวแล้ว ก็คือเค้าจะเริม่แบบมีความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรื่อง
ในบ้าน อย่างเช่นเค้าจะมีแบบ เคา้จะไปติดเพื่อนอะไรอย่างนี้ แล้วกอ็าจจะสนใจทิจกรรมนู่นนีเ่ยอะแยะไปหมดเลย
เนอะ ตามแบบตามสื่ออะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ เพราะฉะนั้น มันเหมือนกบั สิ่งท่ี เดี๋ยวก่อน ค าถามคืออะไรนะ สิ่งท่ี
เหมือนกับ 
ผู้ศึกษา :  อยากให้แก้ปัญหา 
พี่อุ๋ย :  เออ อยากให้แก้ปัญหามากท่ีสุดใช่มั้ย มันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละ เออ การสือ่สารระหว่าง
คนในครอบครัว อันนี้มันจะแบบ มันจะเกดิช่องว่างได้ชัดเจนเลยอ่ะ แบบพอมันเกิดช่องว่างแล้วว่าลูกไปทาง พ่อแม่ก็
ท างานไป แล้วพอเหมือนเรากลับมาเจอกันอีกทีเราจะเหมือนเข้ากนัไม่ถูกแล้ว ว่าเออใครจะเข้าไปหา พ่อแม่จะเข้า
มาหาลูกยังไง หรือว่าลูกกเ็ออจะเริ่มห่างกับพ่อแม่แล้วอะไรอย่างน้ี คือจริงๆ ก็ต้องสองด้านอะไรอย่างนี้ จะท ายังไง
ให้เมื่อลูกมีปญัหาแล้วคนท่ีเค้านึกถึงเป็นคนแรกๆ น่าจะเป็นพ่อแม่มากกว่าเพื่อนเนอะ ส่วนพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนกับ 
เค้าจะใช้วิธียังไงท่ีจะท าให้เข้ากับลูกได้ คือต้องมองในมุมของลูกด้วยอ่ะ คือไม่ใช่มองในเรื่องของความเหมาะสมท่ีพ่อ
แม่คิดว่าเด็กในวัยนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ๆ ก็คือเค้าต้องมองด้วยว่า เอ๊ คอืลูกเค้าเนีย่สามารถจะรับอะได้มากแค่ไหนอย่าง
เนี้ย แล้วก็พยายามเข้ามาอยู่ในโลกของลูด้วย เหมือนกับท้ังสองด้านอ่ะ คือ พ่อแม่ลูกก็คือลูกต้องนึกถึงพ่อแม่แล้วพ่อ
แม่ก็ต้องเข้ามาในโลกของลูกด้วยเหมือนกันอะไรอย่างน้ี คือท ายังไงให้มันสมดุลอะ่ 
ผู้ศึกษา : โอเคค่ะคงไมม่ีอะไรแล้ว 
พี่อุ๋ย :  ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกโ็ทรมาได้นะ 
ผู้ศึกษา :  ค่ะ ขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆ เลยนะคะ 
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ภาคผนวก ข  
บทสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานเกีย่วกับเยาวชนและครอบครัว และโฟกัสกรุ๊ป หลัง

กระบวนการผลิต (ประเมินผล) วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลแลเห็น
ความส าคัญของคนในครอบครัว 
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สุสมา สุขพัฒน์  
หัวหน้าฝ่ายสื่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาในมิวสิควีดโีอ (Content) 
ผู้ศึกษา : การน าเสนอมิวสิควิดดโีอแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม ่
พี่อุ๋ย : ก็เหมาะสมนะคะว่าเหมือนกับมันมีการปูพ้ืนเรื่องในตอนแรกที่ยังไม่เป็นเนื้อเพลง มีการปูพื้นเรือ่งให้
เหมือนกับ ให้มันเห็นท่ีมาที่ไปของตัวละครก่อน เพราะฉะนั้นเวลาทีม่ันมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ มันก็ พอฟังจากกับ
เนื้อหาของเพลงนัน้มันก็ไปกันได้คะ่ 
ผู้ศึกษา : คุณคดิว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดโีอมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โปรดให้เหตุผล  
พี่อุ๋ย: พี่จ าเนื้อเพลงไมไ่ด้อะ่(หัวเราะ) แต่คร่าวๆ มันก็เหมือนกับแบบ จะเห็นความส าคญัของคนในครอบครัวเมื่อเรา
มีปัญหาใช่มั้ย เหมือนมันก็ไปกันได้กับเนื้อเรื่องของอันนี้ 
ผู้ศึกษา : มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านมิวสิควดิีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: ก็เข้าใจนะคะ ก็ดรูู้เรื่องอยู ่
ผู้ศึกษา : ความพึงพอใจท่ีมีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: พึงพอใจค่ะ ไม่รู้จะให้พูดแนวไหน ให้เต็มสิบก็เก้าละกัน พ่ีก็ว่ามันเหมือนกับ เออมันน าเสนอปญัหาที่ ที่
เหมือนกับเออวัยรุ่นนะ่ ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพวกนี้เนาะ พ่ีก็ว่ามันเข้ากับสถานการณป์ัจจุบัน 
ผู้ศึกษา : ความน่าตดิตามของเรื่องราวในเนื้อหามิวสิควดิีโอ มีความน่าสนใจมากน้อยเพยีงใด 
พี่อุ๋ย: อืม ถ้าเรื่องราวของ MV จรงิๆ มันก็เหมือนกับพอเดาได้ แต่ถ้ามันเป็นความประทับใจพ่ีว่ามันเปน็ความ
ประทับใจในอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า เออ แต่ถ้าเดาว่ามันจะจบยงัไงเนี้ย มันอาจจะพอเดาได้อยู่ อะไรอย่างนี้ 
ผู้ศึกษา : เนื้อเรื่องของมิวสิควดิีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงใหผู้้ชมไดม้ากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: อืม มันก็ท าให้ ท าให้เกิดอารมณค์วามรูส้ึกมากขึ้นเนาะ เพราะว่าเรื่องราวมันกส็ะท้อนให้เห็นปญัหาของแต่ละ
คนท่ีเจออยู่แล้ว แล้วทีนี้พอมันมาประกอบกับเนื้อหา อย่างท่ีบอก พี่จ าได้แคม่ันประมาณว่าเออถ้าสมมติว่า เราจะไม่
เห็นความส าคัญของคนใกลต้ัว ถ้าเราไม่เกิดปญัหาอะไรอยา่งนี้ มันก็เหมือนกับท าให้เรารู้สึกมากยิ่งข้ึนกับเพลงน้ี 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการถา่ยท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production&Presentation) 
ผู้ศึกษา : ด้านมมุกล้องมีการจัดองค์ประกอบท่ีเหมาะสม สวยงามหรอืไม่ 
พี่อุ๋ย: มุมกล้อง ก็โอเคนะคะ จริงๆ ไอ้พวกนี้มันต้องแบบว่าดไูป เพราะว่าเมื่อกี๊มันดูทีเดียวไง พี่ว่ามันก็โอเค 
ผู้ศึกษา :  คุณคดิว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมวิสิควีดีโอได้มากน้อยแค่ไหน โปรดให้เหตผุล 
พี่อุ๋ย: ก็ถ่ายทอดได้ดีนะคะ ก็ทุกคนอาจจะแบบ เหมือน มันอาจจะไม่ใช่ขนาดนักแสดงมืออาชีพมาก แต่พี่ว่าเค้าก็
ถ่ายทอดอารมณ์ได้อยู่  
ผู้ศึกษา : ชอบการแสดงของนักแสดงคนไหนเป็นพิเศษมัย้คะ 
พี่อุ๋ย: พี่ชอบ พ่อของคนแรกอ่ะ พ่อของน้องที่ตามดารา เพราะเค้าเป็นพ่อท่ีดูแบบน่ารักด ี
ผู้ศึกษา :  คุณรูส้ึกช่ืนชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควดีีโอ หรือไม่ โปรดให้เหตผุล * 
พี่อุ๋ย : โอเค ดีค่ะ 
ผู้ศึกษา :  คุณรูส้ึกช่ืนชอบฉาก เสือ้ผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ โปรดให้เหตุผล * 
พี่อุ๋ย :พี่ว่าก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะ มันเหมือนในชีวิตจริง 
ผู้ศึกษา : ฉากในมิวสิควิดโีอมีความเหมาะสมหรือไม ่
พี่อุ๋ย : มีความเหมาะสมค่ะ แตไ่อน้ี่ เรื่องของ มันอาจจะไมเ่กี่ยวกับฉากนะ แต่ว่ามีค าถามนิดนึง ก็คือ ไอ้ตัวของน้อง
พนันบอลน่ะ ท่ีแบบ ฮึ้ย ท าไมพ่อถึงใส่นาฬิกาแพงๆ แล้วท าไมแบบไม่มเีงิน มันเหมือนมันแย้งกันนิดนงึว่า เอ๊ะ แล้ว
ท าไมแบบว่าในบัญชีมเีงินไม่พอ อาจจะแบบว่าแย้งๆ กันนิดนึงเนาะ แต่ก็แบบท าได้ซึ้งดี 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการตดัต่อและกราฟฟิค (Editing&Graphic) 
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ผู้ศึกษา : จังหวะในการตดัต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลง 
พี่อุ๋ย: มันก็ได้อยู่เนาะ คือเท่าท่ีดมูามันก็ยังไมไ่ดส้ะดดุตรงไหน อาจจะมีเรื่องของความดังเบาอะไรอย่างนี้มั้ง เวลา
ตอนเสียงพูด นิดหน่อย 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดีโอ (All of Music Video) 
ผู้ศึกษา : มิวสิควดิีโอน้ีมีอิทธิพลทีส่่งผลให้ท่านมีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
พี่อุ๋ย: พี่ว่ามีส่วนนะ เพราะว่ามันเหมือนกับเนื้อเรื่องกับเพลงมันเอื้อต่อกัน พี่ว่า เพลงน้ีพี่เคยได้ยินแลว้แหละ แต่ว่า 
มันอาจจะไม่ได้สนใจมันเป็นพิเศษ แต่ว่า พอมันเอามาประกอบกับเนื้อเรื่องนี้ มันท าให้เราแบบตั้งใจฟังเนื้อเพลงมัน
มากขึ้น วา่เออเนื้อเพลงมันสื่อถึงอะไร 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกช่ืนชอบฉากใดหรือช่วงใดในมิวสิควีดีโอที่ได้รับชมมากที่สุด โปรดให้เหตผุลด้วย 
พี่อุ๋ย: อืม จริงๆ ชอบ ชอบตอนน้องพนันนี่แหละไอ้ตอนที่สดุท้ายนัน่แหละที่เข้ามาขอโทษพ่อแม่ เพราะว่ามันเหมือน 
จะบอกว่ายังไงดี มันแสดงความแบบ อารมณ์ความรูส้ึกได้ดี ประมาณนั้นแหละ 
ผู้ศึกษา : ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของมิวสิควิดีโอเพลงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: ก็ถ้าเป็น มีตัวละครสาม คือมันเป็นเพราะมันมสีามครอบครัวใช่มั้ย พี่ว่ามันไม่ยาวไป แต่ถ้าแบบว่ามันเป็น
เรื่องราวของเรื่องเดียวมันอาจจะยาวไป แต่นี่มันเนื้อเรื่องมันเยอะ มนัก็โอเค 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดโีอที่ไดร้ับชมมากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: ก็มากนะ  
ผู้ศึกษา : หลังจากดู MV แล้ว รู้สกึคิดถึง หรือเห็นความส าคญัของคนในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
พี่อุ๋ย: อืม ก็ เออมันสะท้อนถึงสภาพครอบครัวของปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างดีเลยแหละ แต่แบบว่าพ่ี ก็ท างานด้าน
ครอบครัวอยู่แล้ว มันก็เลยแบบ ไอ้ปัญหาพวกน้ี มันเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าพูดถึงอ่ะมันก็ท าใหเ้รารูส้ึกถึง เออ
เนี่ย ส่วนใหญ่นั่งกันอยู่ด้วยกันก็ไมไ่ด้แบบว่าคุยกัน แต่พอมีปัญหาแลว้ค่อยนึกถึง 
ผู้ศึกษา : ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากได้รบัชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” มิวสิควิดีโอช้ินนี้ เพราะอะไร 
พี่อุ๋ย: ชอบค่ะ พี่ว่าก็ท าได้ดีเลยแหละ 
 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน * 
ผู้ศึกษา : ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควดิีโอ 
พี่อุ๋ย: พี่ว่ามันอาจจะเสียเวลากับการแสดงให้เห็นปัญหาเยอะไปหน่อยมั้ง อาจจะแบบสรุปกับปัญหาไดใ้ห้เวลามัน
น้อยกว่านี้นิดนึง อย่างเช่น ไอ้คนท่ีสองที่ท้องไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ใช่มั้ย ฉากแบบว่าเหมือนไปคบกับคนนี้แล้วแบบ
ไปมีไรกัน จริงๆ แล้วพี่ว่าเวลามันท าได้ดีกว่านี้ คือไอ้สามเรื่องนี้ คือบทสรุปของมันเนี่ย มันไปจบท่ีพ่อแม่หมดเลย 
เหมือนแบบ คือมันจบท่ีพ่อแม่ใหอ้ภัย พ่อแม่ไปช่วย แล้วก็แรกก็พ่อกลับมา แต่อันนี้มันไม่มมีุมของตวัเด็กสามคนนี้
เลย แต่ว่ากไ็มไ่ด้แบบว่า คือถ้าสมมติว่ากลับมาเป็นคนดี มันอาจจะดูมากเกิน คือไม่ใช่ๆ ในความเป็นจริงนัก แต่ว่า
มันน่าจะเห็น อันนี้มันสะท้อนให้เห็นแค่ว่า พ่อแม่เนี่ยให้อภัยหมดเลย แต่ว่าแล้วลูกมันยังไงต่ออะไรอยา่งเนี้ย  
ผู้ศึกษา : จุดประสงค์ของหนูคือท าให้เห็นว่าครอบครัวส าคญัที่สดุ 
พี่อุ๋ย: อืม มันก็อาจจะใช่ แต่มันเหมือนดูว่าแบบ เฮย้ มันต้องเป็นแคพ่่อแม่หรอ อะไรอย่างน้ี ท่ีแบบว่าคอยให้อย่าง
เดียว มันน่าจะเหมือนมีสองทางนิดนึงอะไรอย่างนี้ ไม่รู้นะอันนี้ความคิดพี่นะ ไม่อย่างน้ันมันก็จะกลายเป็นว่า อา ถ้า
ง้ันก็ ใครท าอะไรผดิก็ เฮ้ยชั้นไมเ่ปน็ไรเดี๋ยวพ่อแม่ชั้นก็มา support อะไรอย่างนี ้
ผู้ศึกษา : ขอบคุณค่ะ 
 

ราเมศร ศรีทับทิม 
นักวิชาการฝ่ายสื่อ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาในมิวสิควีดโีอ (Content) 
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ผู้ศึกษา : การน าเสนอมิวสิควิดดโีอแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม ่
พี่กุ้ง: คือ ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยนะ แต่ก็มีความเหมาะสมนะ เออพอฟังแล้วรู้สึกว่า ถ้าฟังแค่เพลงแล้วมนัก็เป็นเพลงรัก 
แต่ไมรู่้ว่ามันรักยังไง แต่พอดู MV ประกอบแล้ว เออ บางทีความรักในมุมของครอบครัวเนีย่ มีความเหมาะสมครับ 
ผู้ศึกษา : คุณคดิว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดโีอมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด   
พี่กุ้ง: เพลงมันกล็้อกันกับ MV ไปได้ครับ 
ผู้ศึกษา : มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านมิวสิควดิีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่กุ้ง: ก็เข้าใจนะ 
ผู้ศึกษา : ความพึงพอใจท่ีมีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่กุ้ง: อ่า ถ้าเต็มสิบให้ เก้า 
ผู้ศึกษา : ความน่าตดิตามของเรื่องราวในเนื้อหามิวสิควดิีโอ มีความน่าสนใจมากน้อยเพยีงใด 
พี่กุ้ง: ก็เดาไม่ค่อยออกนะว่าจะจบยังไง ก็อยากดูจนจบอ่ะ 
ผู้ศึกษา : เนื้อเรื่องของมิวสิควดิีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงใหผู้้ชมไดม้ากน้อยเพียงใด 
พี่กุ้ง: ค่อนข้างจะผิดคาดนดิหน่อย เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเพลงรักที่เอามา เอาตัว MV มาเล่นกับความรักของ
ครอบครัว เพราะว่ารูส้ึกว่าควรที่จะเป็นความรักของหนุ่มสาวมากกว่าครับ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการถา่ยท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production&Presentation) 
ผู้ศึกษา : ด้านมมุกล้องมีการจัดองค์ประกอบท่ีเหมาะสม สวยงามหรอืไม่ 
พี่กุ้ง: คือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคนิคอ่ะ แต่ส าหรับคนที่ดู ดูอย่างเดยีวมันก็ถือว่าดีอ่ะครับ 
ผู้ศึกษา :  คุณคดิว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมวิสิควีดีโอได้มากน้อยแค่ไหน โปรดให้เหตผุล
ครับ * 
พี่กุ้ง: อืม ถ้าเป็นตัวเด็กๆ ก็รูส้ึกว่าดีนะ จะชอบชอบตัวเด็ก เด็กทั้งสามคน 
ผู้ศึกษา :  นักแสดงคนไหนท่ีชอบมากที่สุด 
พี่กุ้ง: นี่ครับ คนเนีย้ คนท่ีบ้าดารา มันดูใสๆ เค้าเป็นธรรมชาติ เหมือนว่าคนที่ชอบดารามันจะมีอารมณใ์สๆ แล้วมัน
จะรูส้ึกหงุดหงิดมากเวลาที่มันไมไ่ด้ไป เวลาที่มันไม่ได้ 
ผู้ศึกษา :  คุณรูส้ึกช่ืนชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควดีีโอ หรือไม่ โปรดให้เหตผุล * 
พี่กุ้ง: ไม่รู้เรื่องเทคนิค แต่ก็ ส าหรบัคนท่ีดูก็ถือว่าโอเคนะ แต่บางทีมันก็มีสว่างๆ มดืๆ บางทีก็มีจ้าๆ อะไรอยา่งนี้ ดู
ยังไม่ค่อยเป็นโทนเดยีวกันเท่าไหร ่
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกช่ืนชอบฉาก เสือ้ผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ โปรดให้เหตุผล * 
พี่กุ้ง: ก็ดูธรรมชาติดีนะ 
ผู้ศึกษา : ฉากในมิวสิควิดโีอมีความเหมาะสมหรือไม ่
พี่กุ้ง: มีๆๆๆ เพราะว่ามันมีหลายฉากเนาะ แต่อย่างฉากครอบครัว ในบ้าน ก็ดูเป็นบรรยากาศในบ้านดนีะ ฉาก
คอนเสิรต์อะไรอย่างนี้ รูส้ึกว่าไปสถานท่ีจริงรึเปล่า หรือยังไง 
ผู้ศึกษา :  ไปจริงคะ่ 
พี่กุ้ง: อืม เพราะวา่มันมดีาราเกาหลีอยู่บนเวทีจริงๆ ด้วย ตัดต่อเอาหรือว่าเป็นจังหวะที่เค้ามาพอดีเลย 
ผู้ศึกษา :  เค้ามาพอดีคะ่ ก็ไปถ่ายวันน้ันเลย 
พี่กุ้ง: อันนี้ก็ พี่ไมค์ ตัวจริงใช่มั้ยฮะ 
ผู้ศึกษา :  จริงค่ะ 
พี่กุ้ง: ไมไ่ด้จ้างมาใช่ป่ะ 
ผู้ศึกษา :  ไม่คะ่ คือหนูเป็นแฟนคลับกอล์ฟไมค ์
 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการตดัต่อและกราฟฟิค (Editing&Graphic) 
ผู้ศึกษา : จังหวะในการตดัต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลงหรอืไม่  (ตัดต่อเป็นไงดีมัย้พลาดตรงไหนบ้าง) 
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พี่กุ้ง: เอ่อ จังหวะในการตัดต่อกับเพลง ก็ล้อกันไปดีนะฮะ แต่จะรู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงที่มันกระโดดไปหน่อย รู้สึก
จะเป็นช่วงกลางๆ อ่ะ ช่วงก่อนท่ีจะสรุปอะ่ ช่วงที่อยู่ดีๆ ก็บรรยากาศมันดูเศร้าไปเลยอ่ะฮะ 
ผู้ศึกษา :  ช่วงที่ก าลังจะดรามา่ใช่มั้ยคะ 
พี่กุ้ง: ใช่ๆๆ 
ผู้ศึกษา : อ๋อ ช่วงที่มันเป็นคนละเพลงกับเพลงท่ีเอามาท า MV อ่ะคะ่ 
พี่กุ้ง : นี่แหละ ดนตรมีันจะเหมือนแบบดนตรีที่เราเอามาท าสารคดกีันบ่อยๆ เนอะ ประมาณโทนนี้แหละฮะ เล่า
สถานการณ์ครอบครัวไทย เป็นเพลงแบบหดหู่ๆ  นี่แหละครับ ช่วงนี้จะรูส้ึกหดหู่ ส่วนหน่ึงมันก็อาจจะมาจากปัญหา
ด้วยและก็อาจจะมาจากเนื้อเพลงที่ใช้ด้วย แต่ก็อาจจะประสบความส าเรจ็นะเพราะว่าพี่รูส้ึกอินกับเพลงด้วย 
 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดีโอ (All of Music Video) 
ผู้ศึกษา : มิวสิควดิีโอน้ีมีอิทธิพลทีส่่งผลให้ท่านมีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
พี่กุ้ง: ส่งเสริมให้ช่ืนชอบมั้ย คือต้องบอกว่าพี่ไม่เคยฟังเลยไง เออแล้วมันท าให้ชอบขึ้นมั้ย เออ ก็มีส่วนนะ แต่ด้วยตัว
พี่ไม่ค่อยจะชอบฟังเพลงเท่าไหร่กเ็ลยแบบไม่ค่อยอิน 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกช่ืนชอบฉากใดหรือช่วงใดในมิวสิควีดีโอที่ได้รับชมมากที่สุด โปรดให้เหตผุลด้วย 
พี่กุ้ง: ก็น่าจะเป็นฉากสารภาพมั้ง ฉากท่ีสารภาพว่าหนูท้องเนี่ย เพราะว่ามันเช่ือว่า คนที่ดูแล้วมันก็ต้องอินน่ะฮะ ไมรู่้
ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปลา่นะ แตบ่างทีก็รู้สึกว่ามัน มันก็ง่ายเกินไป หรือว่าครอบครัวนี้เค้าอาจจะ มันคงไม่โชคดีทุก
ครอบครัว แตโ่ดยส่วนตัวชอบฉากนี้ 
ผู้ศึกษา : ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของมิวสิควิดีโอเพลงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
พี่กุ้ง: คิดว่ามันยาวไป 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดโีอที่ไดร้ับชมมากน้อยเพียงใด โปรดใหเ้หตผุล * 
พี่กุ้ง: ก็พอใจนะ คือเคยท าอะไรเอาไปให้คนอ่ืนดูแล้วคนอ่ืนเค้าสนใจป่ะ เออแล้วเค้าดูอ่ะ คือส าเร็จแลว้แหละ ซึ่งถ้า
ไม่ใช่เรื่องของตัวเองจะไม่สนใจหรอกนะ 
ผู้ศึกษา : หลังจากดู MV แล้ว รู้สกึคิดถึง หรือเห็นความส าคญัของคนในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
พี่กุ้ง: เห็นดิ ไอ้เนี่ยนี่ ไอเ้นี่ยนี่พี่เลยเนี่ย ท่ีพนันบอล จริงๆ อยากจะบอกว่าชอบฉากท่ียิงอาร์เซนอลด้วยซ้ า แต่มัน
ไม่ได้เป็นฉากท่ีเกีย่วกับเนื้อเรื่องไง มันเป็นฉากในความรูส้ึกส่วนตัว อันนี้ท ามานานยังครับ 
ผู้ศึกษา :  ท าปลายปีที่แล้วค่ะ 
พี่กุ้ง: ท าปลายปีที่แล้วเนี่ยแสดงวา่คนท านี่ค่อนข้างจะมีอคติกับทีมนะเนี่ย 
ผู้ศึกษา :  คือน้องเค้าชอบทีมนี้ เลยอยากให้น้องดราม่า 
พี่กุ้ง: แต่คือน้องเค้าค่อนข้างที่จะขับ ขับความรู้สึกออกมาไดด้ีนะ คอืท่ีพี่พูดอย่างน้ีเพราะว่า เมื่อก๊ีพี่อุ๋ยสะกิดๆ อย่าง
นี้ก็เข้าใจแล้วว่าตัวนี้จริงๆ แล้วมันใช้กับงานครอบครัวได้เยอะนะเนีย่ มันค่อนข้างจะครอบคลุมมติิ เพราะว่าที่เราท า
ด้วยมันก็มีประเด็นพนันด้วย ประเด็นท้องไม่พร้อม ประเด็นของเด็กที่บ้าดาราก็ประมาณว่าไม่เข้าใจในเรื่องของสื่อ 
ไหลไปตามกระแส เฮ้ยยังคิดเลยเนี่ยว่าไอ้เนี่ยมันติดหนี้ห้าหมื่นเหมอืนพี่เลยเนี่ย ตอนท่ีอยู่ ม.5 เนี่ย เมื่อประมาณ 15 
ปีท่ีแล้ว พ่ีก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะบอกพ่อว่ามันติดหนี้กี่บาท 
ผู้ศึกษา :  คือ ณ จุดนั้นคือตกลงกบัน้องว่าจะเอาเท่าไหร่ดี เพราะว่าถ้าแสนนึงมันก็จะแบบว่าแพงไปส าหรับนาฬิกา
ส าหรับแหวนเนี้ย ก็เลยเอาหา้หมืน่ 
พี่กุ้ง: พี่ว่ากด็ีนะ มันอาจจะไม่ดสููงมาก อันนี้ถามพี่จบยังพี่นอกเรื่องไปเยอะแล้ว 
ผู้ศึกษา :  ไม่เป็นไรค่ะพูดได้เรื่อยๆ 
พี่กุ้ง: เพราะวา่จริงๆ คือประเด็นพนันเนี่ยเราพบว่า คือสื่ออ่ะจะชอบถาม ว่าติดเท่าไหร่แล้วจะใช้ตัวเลขเยอะๆ แต่ใน
ความเป็นจริงเราพบว่า มันไมไ่ด้เกีย่วกับจ านวนเงินท่ีคุณเล่นเลยปญัหา ปัญหาคือเมื่อคุณเข้าไปแล้ว นั่นแหละมันจะ
เป็นปัญหามากกว่าท่ีว่าคุณจะเสียเท่าไหรไ่ดเ้ท่าไหร ่
ผู้ศึกษา : ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากได้รบัชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” มิวสิควิดีโอช้ินนี้ เพราะอะไร 
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พี่กุ้ง: ชอบครับ 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน * 
ผู้ศึกษา : ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควดิีโอ 
พี่กุ้ง: คือก็ยังคิดว่าเรื่องเวลายังค่อนข้างจะมีความส าคัญนะ ในการสือ่สารให้กับคนท่ี ท่ีเค้าไม่รู้ หรือเคา้ไม่อิน แต่ถ้า
มันสามารถเล่าเรื่องได้ในระยะเวลาที่มันสั้นกระชับเนี่ยมันจะดี แตต่อ้งคงคอนเซ็ปท์ไว้เหมือนเดิมนะ เออเนื้อหาเนี่ย 
ซึ่งก็เข้าใจคนท านะว่าเฮ้ยนี่มันยาก นี่หนูก็ตัดสั้นสุดๆ แล้วนะพ่ี คือไม่รู้จะตดัตรงไหนแล้ว 
ผู้ศึกษา : คือรายละเอียดความส าคัญมันหายไปหมดเลย 
พี่กุ้ง: อาจจะใช้สญัลักษณ์เข้ามา คือไม่รู้ ไม่รู้อะ่สญัลักษณ์อะไร อาจจะใช้สัญลักษณ์ของประเด็นแต่ละประเด็น 
อย่างพนันเนี่ย มันต้องอาจจะมสีญัลักษณ์ แต่นี่มันก็มีใบแทงบอลกบัอะไรไมรู่้ ดูแล้วมันเป็นสญัลักษณ์ สัญลักษณ์
ของท้องไม่พร้อมนี่ก็แบบ ไม่รู้อะ่ไม่รู้ มันต้องเป็นปญัหาของน้องแลว้แหละ เออ อาจจะใช้สญัลักษณ์เข้ามาเพราะว่า 
คนดูทกุวันนี้เค้าค่อนข้างที่จะฉลาด คนดูไม่ได้แบบโง่แล้ว อะไรอย่างนี้ คนดูค่อนข้างที่จะฉลาด เรื่องบางเรื่องอาจจะ
ไม่ต้องเล่าเรื่องผ่านการอธิบายกไ็ด้ แต่ก็ช่ืนชมนะ บางทีพวกหนังค่ายใหญ่ๆ ยังมเีรื่องราวให้เราแบบให้เราจับผิด เคา้
เรียกว่าอะไร วิพากษ์ใช่ป่ะ อย่างดฮูอร์โมนไรงอย่างน้ี อันนี้ขอเปรียบเทียบค่ายใหญห่น่อย ก็ยังรู้สึกเลย เด็กอะไรพ่อ
แม่รวยทุกคนเลย ใช่มั้ย รูส้ึกมั้ย ปญัหาอะไรก็ดเูค้าก็ไม่ค่อยมีปญัหา ปัญหากับความคิดอย่างน้ี แต่มันกค็งเป็นมุม
ของผู้ก ากับใช่มั้ย ที่เค้าต้องการสือ่ ก็เลยจะถามน้องว่า เป้าหมายมแีค่ให้คนเห็นความส าคญัของคนในครอบครัว
ใช่มั้ย 
ผู้ศึกษา : ใช่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 
 

เอกชัย เธียรสรรชัย 
เจ้าหน้าที่สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาในมิวสิควีดโีอ (Content) 
ผู้ศึกษา : การน าเสนอมิวสิควิดดโีอแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม ่
พี่ม่อน: คือพ่ีเป็นคนไม่ค่อยชอบดมูิวสิควิดโีอ แต่พี่ชอบดูหนัง มันก็แล้วแต่รสนิยมด้วยไง แต่ของพี่ก็คอืว่า ถ้าให้พ่ี
บอกว่ามันเข้ากับเพลงรเึปลา่ พ่ีรู้สกึว่าพี่เฉยๆ อ่ะ 
ผู้ศึกษา : คุณคดิว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดโีอมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โปรดให้เหตุผล  
พี่ม่อน: ก็เข้านะ 
ผู้ศึกษา : มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านมิวสิควดิีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่ม่อน: ก็เข้าใจครับ มาก 
ผู้ศึกษา : ความพึงพอใจท่ีมีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ มากน้อยเพียงใด 
พี่ม่อน: ก็โอเค ก็พอใจครับ 
ผู้ศึกษา : ความน่าตดิตามของเรื่องราวในเนื้อหามิวสิควดิีโอ มีความน่าสนใจมากน้อยเพยีงใด 
พี่ม่อน: ก็น่าสนใจครับ มาก 
ผู้ศึกษา : เนื้อเรื่องของมิวสิควดิีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงใหผู้้ชมไดม้ากน้อยเพียงใด 
พี่ม่อน: ก็สื่อไดม้ากครับ 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการถา่ยท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production&Presentation) 
ผู้ศึกษา : ด้านมมุกล้องมีการจัดองค์ประกอบท่ีเหมาะสม สวยงามหรอืไม่ 
พี่ม่อน: มุมกล้องก็โอเค พอใช้ครับ ก็ไม่ถึงกับสวยงาม แต่ว่าก็พอใช้อยู่ 
ผู้ศึกษา :  คุณคดิว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมวิสิควีดีโอได้มากน้อยแค่ไหน 
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พี่ม่อน: เอ่อ พี่ชอบความรู้สึกของพวกเค้าอ่ะ เค้า เค้า แอคติ้งเค้าดจีนพ่ีต้องถามว่า เออ ไปเอามาจากไหน 
ผู้ศึกษา :  ชอบนักแสดงคนไหนเปน็พิเศษ 
พี่ม่อน: ชอบน้องคนท่ีเล่นเป็นคนบ้าดารา น้องเค้าแสดงดี แล้วก็ชอบแม่ คนท่ีแบบร้อง อะไรกร็้อง คือร้องไห้เรยีกน้ า
ออกมาได้เลย ข้ีมูกอะไรกไ็มส่นใจเลย แม่ของน้องที่ท้อง 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกช่ืนชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควีดีโอ หรือไม่ โปรดใหเ้หตผุล * 
พี่ม่อน: คือแสงพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล้องหรือเพราะอะไร แต่พี่ว่าแสงเค้าดี พ่ีถึงถามเลยว่าปีอะไร ถ้าบอกว่าปีหนึ่งปี
สองพี่ว่าเก่งเลย 
ผู้ศึกษา :  คุณรูส้ึกช่ืนชอบฉาก เสือ้ผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ 
พี่ม่อน: เสื้อผ้า การแต่งหน้าท าผมหรอ ชอบมั้ย ก็โอเค มันไม่รูส้ึกว่ามันเมคจนเกิดไป มันเหมือนแบบมนัมีความเป็น
จริงค่อนข้างมาก 
ผู้ศึกษา : ฉากในมิวสิควิดโีอมีความเหมาะสมหรือไม ่
พี่ม่อน: ก็คือว่า อย่าง MV เนี้ย มันท าให้พี่นึกถึงหนังบางเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือหนังฝรั่ง ท่ีชอบจะเอาสาม
สถานการณ์มารวมกันอยู่ในหนังเรือ่งเดียว ทีนี้ ความยากมันอยู่ในการประติดประต่อ ให้มันดูแล้วไม่กระโดด แต่อัน
นี้พ่ีรู้สึกว่าบางทีมันกระโดด แต่ความรู้สึกเนื้อมันเนื้อเดียวกัน แต่ว่าสามคนเนี้ย พ่ีถึงถามว่ามีกี่คน มันท าให้เราแยก
ไม่ออกว่า เอ๊ะมันมีกี่คน แต่จริงๆ พอดูไปเรื่อยๆ อ๋อ มันมีสามคน สามคนเนี่ยมันท าใหเ้รื่อง เคยดูหนังบางเรื่องที่มัน
มีสามเหตุการณ์แล้วสลับไปสลับมา หนังไทยบางเรื่องก็ท าไม่ถึงนะ พี่ก็ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันท่ีจะ
เอาสามเหตุการณม์าอยู่ในเวลาเดยีวกัน มันโดดอะ่ 
 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการตดัต่อและกราฟฟิค (Editing&Graphic) 
ผู้ศึกษา : จังหวะในการตดัต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลงหรอืไม่  (ตัดต่อเป็นไงดีมัย้พลาดตรงไหนบ้าง) 
พี่ม่อน: พี่ว่าเชิงเทคนิคเนี่ย โอเคเลย ไม่วา่จะเป็นภาพ การตัดต่อ แล้วก็จังหวะ เค้าโอเค ถึงแม้ว่าจะมบีางช็อตที่ คือ
พี่ก็ไม่ได้เรยีนมานะ อันนี้ความรูส้กึล้วนๆ พี่รู้สึกว่าบางช็อตมันก็คือ มันแว๊บๆๆ มันกระโดด โอเคแต่มนัเข้าใจไง แต่พี่
ก าลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดา ป้าแก่ๆ ท่ีขายผักมาดูเนี่ย ถ้ามันโดดอย่างนี้ มันจะท าใหเ้ค้าพลาดอะไรบางช็อตที่ 
MV ก าลังจะสื่อรึเปล่า 
 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดีโอ (All of Music Video) 
ผู้ศึกษา : มิวสิควดิีโอน้ีมีอิทธิพลทีส่่งผลให้ท่านมีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
พี่ม่อน: ก็ฟังบางจังหวะ บางท่อน ก็อย่างท่ีบอก พี่เป็นคนไม่ค่อยชอบดู MV พี่ก็เลยดูแตเ่นื้อเรื่อง ดูมมุกล้อง ก็อย่าง
ที่บอกว่า คนดูเค้ามีรสนิยมยังไง อย่างพี่ พี่ไม่ชอบ MV ไม่ชอบดู MV พี่ชอบดูหนัง พี่ก็จะสังเกตช็อตหรอืว่ามุมกล้อง
อะไรอย่างนี้ พี่ก็เลยจะไม่ค่อยฟังเพลง แล้วก็ด้วยของเนื้อเพลงหรือเค้าเรียกว่าอะไรอะ่ ดนตรีเพลงท่ีเป็นป๊อบ มันก็
เป็นอีกอย่างนึงที่มันข้ึนมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวของเรา เราก็จะไมส่นใจ เรากจ็ะไปสนใจในเรื่องอื่น 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกช่ืนชอบฉากใดหรือช่วงใดในมิวสิควีดีโอที่ได้รับชมมากที่สุด โปรดให้เหตผุลด้วย 
พี่ม่อน: ตะกี๊พ่ีดูช็อตที่มันสะเทือนก็คือว่า คือมันสะเทือนเล็กๆ นะ มันรู้สึกว่าพ่อหรือแม่เค้าก็พยายามท าทุกอย่าง 
มันท าให้พี่นึกถึงไปถึงคนข้างบ้าน คืออย่างช็อตที่ตะกี๊ลูกบอกว่าลมืรายงาน พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อออกไปเอาให้ พ่ีนึกไป
ถึงคนข้างบ้านพ่ีที่ลูกสาวเค้าเรียน ม.6 แล้วกลัวจิ้งจก พ่อเค้าท างานอยู่คลองเตย ลูกปิดเทอม โทรมาตอนกลางวัน
บอกว่า พ่อ รีบกลับมาบ้านด่วน จิง้จกอยู่ในห้องหนู พ่อต้องกลับจากที่ท างานคลองเตยเพื่อมาเอาจิ้งจกออกจากห้อง 
พี่นึกถึงพ่อของน้องคนนี้ พ่อที่เป็นพ่อของเด็กในหมู่บ้านพ่ี คือเวลาเค้ามาเล่าให้เราฟัง เราก็บอกว่า ลกูพ่ีอาการหนัก
นะเนี่ย แกก็เลยบอกว่า ม่อนไม่มลีูกไมเ่ข้าใจหรอก คือตะกี๊พี่ดูพี่ก็เลยนึกถึงเค้า พี่ก็เลยรูส้ึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ท่ี ถ้าเราเป็นเพื่อนกะไอ้เดก็คนน้ี หรือเราเป็นเพื่อนกับไอ้น้องที่กลัวจิ้งจกอ่ะ ถ้าเป็นเพื่อนมันนะพี่จะด่ามัน 
ผู้ศึกษา : ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของมิวสิควิดีโอเพลงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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พี่ม่อน: จริงๆ พี่ว่า มันมีบางช็อตบางเรื่องราวมันย้วยเล็กๆ นะ มันไม่ย้วยมาก ถ้าท าให้มันกระชับกว่านี้ หรือลอง พ่ี
ไม่รู้ว่ามันต้องสลับอะไรยังไง คือข้อดีของ MV นี้มันมีเรื่องของ acting ที่เค้าเล่นกันแบบ มันมีทั้ง acting มีทั้ง
ประเด็นครอบครัว มีทั้งความที่ในสังคมมันมีอยูจ่ริงๆ ไม่ว่าเรื่องของการพนันบอล เรื่องเด็กวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร 
ไอ้ประเด็นพวกนี้มันสะกิดใจได้ แต่ถ้าเราท าใหม้ันกระชับแล้วก็บางช็อตมันไม่ย้วยไมด่ึงไปดึงกลับ แลว้ท าให้มันสั้นลง
กว่านี้ มันจะน่าสนใจ เช่น มันจะมบีางฉากท่ีเหมือนกับ ดูบอล เราก าลังจะสื่อว่าไอ้ผู้ชายนีม่ันติดบอลมาก ดูบอล
เฉยๆ แตไ่ม่มเีวลาไปยุ่งกับครอบครัว แต่ตอนหลังเออ มันเล่นการพนันด้วย ไอ้ช็อตดูบอลมันดไูปดูมาๆ หรือบางช็อต
มันเหมือนกับเราไปแตะมัน แล้วเรากลัวคนดลูืมหรือยังไงไมรู่้เราก็มาข้างหน้าแล้วเรากเ็ดินถอยหลังกลบัไปอีก อย่าง
บางช็อต คือพี่ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ แต่ในความรูส้ึกของพี่ท่ีพี่ดูพี่รู้สกึว่าบางทีมันดึงไปดึงมา หรือว่าเราต้องการย้ า 
อันนี้พ่ีไม่รู้ พ่ียกตัวอย่างที่พ่ีจ าได้คอืแค่ช็อตดูบอลอ่ะ มันเหมือนกับไอ้ผู้ชายคนน้ี เราต้องการจะบอกว่า 
ผู้ศึกษา : คือท่ีหนูต้องการคือให้มนัเหมือนกับดูหลายๆ วัน เล่นหลายๆ วันแล้ว แต่เพิ่งมาเสยี อะไรอยา่งนี้อ่ะคะ 
พี่ม่อน: อ๋อ พ่ีเข้าใจผิดเอง 
ผู้ศึกษา : คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดโีอที่ไดร้ับชมมากน้อยเพียงใด  
พี่ม่อน: คือ ก่อนดูที่พ่ีถามว่ามันคืออะไรใช่มั้ย แล้วน้องบอกว่าเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวความสัมพันธ์ในครอบครัว ถาม
ว่ามันไดม้ั้ย มันก็ได้นะ เพราะว่ามนัดูแล้วมันกร็ู้สึกว่ามันไดเ้รื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว อยา่งที่หัวเรื่องที่พ่ี
ถามว่ามันคือเรื่องอะไร ก็พอใจมั้ย ก็พอใจ 
ผู้ศึกษา : หลังจากดู MV แล้ว รู้สกึคิดถึง หรือเห็นความส าคญัของคนในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
พี่ม่อน: ดูแล้วก็คิดถึงมั้ง อย่างเช่นตะกี๊ท่ีพี่ดูแล้วพี่คดิถึงพ่อที่กลับมาจับจิ้งจก ถ้าถามว่าตอบโจทยม์ั้ย พี่ก็ว่ามันก็ตอบ 
ผู้ศึกษา : ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากได้รบัชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” มิวสิควิดีโอช้ินนี้  
พี่ม่อน: ก็ชอบนะ อย่างท่ีพี่บอก คือ พี่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรไป หรือว่ามันต้องเติมอะไร หรือว่ามันเกินเกนิไป ถ้ามัน
กระชับกว่านี้นะ แล้วถ้าพี่ดูอยู่ในห้องคนเดียวมืดๆ เหมือนเวลาเราดูหนัง ชอบดูหนังเกาหลีป่ะ เหมือนเราดูหนัง
เกาหลีเศร้าๆ ท าไมเราดูในโรงหนงัแล้วเราถึงร้องไห้ในโรงหนังได้ มนัก็มีบรรยากาศเข้ามาช่วย สรุปแล้วก็ชอบ มันจะ
มีอะไรหลายๆ อย่างท่ีมันจะท าใหช้อบมากกว่าน้ีได้อีก 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน * 
ผู้ศึกษา : ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควดิีโอ 
พี่ม่อน: ตะกี๊ตั้งแต่ข้อแรกไปมันก็มขี้อเสนอแนะอยู่นะ ถ้าสรุปข้อเสนอแนะก็คือว่า พ่ี หน่ึงคือ พี่ยกตัวอย่างอย่างเช่น 
หนังไทยบางเรื่องมันไม่มีที่มาท่ีไปที่จะให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ หรือไมว่่าจะหนังฝรั่งหรือหนังเกาหลีบางเรื่อง มันจะมี 
บางทีเราดูหนังเราจะรู้สึกว่า สมมติเรา เราก าลังจะเดินไปหาไอ้ผู้ชายคนนี้ แล้วเราจะบอกว่าแกแย่งแฟนช้ันท าไม แต่
มันมีที่มาที่ไปทีไ่มส่มเหตุสมผลน่ะ แต่พี่ว่า MV นี้มันยังพอมีความสมเหตสุมผลอยู่ในตัวมันอยู่ มันจะมี MV บางเรื่อง
หรือหนังบางเรื่องที่อยู่ๆ มันก็มุ่งไปเป้าไอ้น่ันเลย โดยที่มันไม่มีการปทูางหรือไม่มีอะไรทีส่มเหตสุมผลทีจ่ะท าให้เกิด
เรื่องนั้นๆ อันนี้มันมีอยู่ มันเหมือนกับว่า ประเด็นครอบครัวเนี่ยมีอยูแ่ล้ว ได้ ได้อยู่ การน าเสนอที่อยากบอกว่า มันมี
บางช็อตที่พ่ีบอกว่ามันดึงไปดึงกลบั ซึ่งน้องบอกว่ามันเป็นความประสงค์ อย่างฉากท่ีพี่ยกตัวอย่าง พี่ก็เลยเสนอว่าให้
มันสั้นกว่านี้ หนึ่ง สองคือ ไอ้ความสมเหตสุมผลเนีย่ให้มันเนียนกว่านี้ มันน่าจะกระชับแล้วก็ ความสมเหตุสมผลที่จะ
น าไปสูเ่รื่องราวนั้นๆ อ่ะ เออใช่ อย่างเช่นไอ้ตอนท่ีไอ้ผูห้ญิงไปเจอเพื่อนแย่งแฟนน่ะ แล้วไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายมัน
สะบัด คือพีไ่ม่รู้ว่ามันมีบางเหตุผลหรือว่าบางช็อตบางภาพที่ไมต่้องเอาช็อตนี้ แต่ว่ามีช็อตอื่นท่ีมันสะเทือนใจมากกว่า
นี้ อย่างที่เรา เคยเห็นภาพบางภาพป่ะ พี่ก าลังจะบอกว่ามันพื้นๆ นะ่ มันมีช็อตบางช็อตที่ท าให้เราเจ๋งกว่านี้ ไม่ใช่
แบบว่าแกแย่งแฟนช้ันแล้วไปจับมอืผู้ชาย แล้วผู้ชายสะบดัมือ อย่ามายุ่งกับกู โอเคเราไมรู่้นะ แต่ความรู้สึกพ่ีคือแบบ
ว่า ไอ้ช็อตพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมัน โทษนะครับ มันเก่าไปแล้ว แต่ว่าควรจะมีช็อตที่แบบ เออว่ะ มันน่าสงสารนะ 
ผู้หญิงคนนี ้
ผู้ศึกษา :  คือในสิ่งท่ีหนูต้องการคอื ให้มีช็อตมือผู้หญิง อะไรๆ ก็ผู้ชาย มือผู้หญิงไขว่คว้าแตผู่้ชายอย่างเดียวเลย แล้ว
ผู้ชายก็มีแต่ทิ้งมันสะบัดมือมันอะไรอย่างนี้ แล้วให้มันนึกไปถึงว่ามือของพ่อแม่เคยท าอะไรใหเ้ค้าบ้าง 
พี่ม่อน : มันคือวิธีการถ่ายทอด เรือ่งภาพอ่ะ คือมันอาจจะท าได้เจ๋งกว่านี้ 
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ค าถาม ส าหรับ Focus Group ประเมินความพึงพอใจในการรับชมมิวสิควิดีโอ 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ นามสกุล อาย ุ
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาในมิวสิควีดโีอ (Content) 
-การน าเสนอมิวสิควิดดีโอแบบเปน็เรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม่ 
-คุณคิดว่าเนื้อหาของเพลงและเรื่องราวในมิวสิควิดโีอมีความสอดคลอ้งกันมากน้อยเพียงใด โปรดใหเ้หตุผล  
-มีความเข้าใจในเรื่องราวท่ีน าเสนอผ่านมิวสิควดิีโอ มากน้อยเพียงใด 
-ความพึงพอใจท่ีมีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของมิวสิควิดีโอ มากน้อยเพยีงใด 
-ความน่าติดตามของเรื่องราวในเนื้อหามิวสิควิดโีอ มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
-เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 
 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านการถา่ยท าและน าเสนอในมิวสิควิดีโอ (Production&Presentation) 
ด้านมุมกล้องมีการจดัองค์ประกอบท่ีเหมาะสม สวยงามหรือไม ่
- คุณคิดว่านักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวของมิวสิควีดีโอได้มากน้อยแคไ่หน โปรดให้เหตผุลครับ * 
- คุณรู้สึกช่ืนชอบด้านการจัดแสงและโทนสีของมิวสิควีดโีอ หรือไม่ โปรดให้เหตผุล * 
- คุณรู้สึกช่ืนชอบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้าท าผมหรือไม่ โปรดให้เหตุผล * 
-ฉากในมิวสิควิดีโอมคีวามเหมาะสมหรือไม ่
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการตดัต่อและกราฟฟิค (Editing&Graphic) 
-จังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับกับท านองเพลงหรือไม ่(ตดัต่อเป็นไงดีมั้ยพลาดตรงไหนบ้าง) 
 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดีโอ (All of Music Video) 
-มิวสิควิดีโอนีม้ีอิทธิพลที่ส่งผลใหท้่านมีความชื่นชอบในเพลงนี้มีมากข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
-คุณรูส้ึกช่ืนชอบฉากใดหรือช่วงใดในมิวสิควีดีโอทีไ่ด้รับชมมากที่สดุ โปรดให้เหตผุลด้วย 
-ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของมิวสิควิดีโอเพลงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
-คุณรูส้ึกพึงพอใจต่อภาพรวมของมิวสิควีดโีอที่ไดร้ับชมมากน้อยเพยีงใด โปรดให้เหตุผล * 
-หลังจากดู MV แล้ว รู้สึกคดิถึง หรือเห็นความส าคญัของคนในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
-ให้ตอบว่าสรุปแล้วหลังจากไดร้ับชม “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” มิวสคิวิดีโอช้ินนี้ เพราะอะไร 
 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน * 
-ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควิดีโอ 
 
 
 

Focus Group เพศชาย 
 

1.วิธีการเล่าเรื่อง เหมาะสมหรือเปล่า 
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เทิดศักดิ:์ เหมาะสม 
วีรพล: เหมาะสม 
ธีระพงษ:์ เหมาะสม ดดู ี
อรรณพ: เหมาะสม เนื้อหาเข้ากับเพลงได้ด ี
2.เนื้อหาเพลง เรื่องราว สอดคล้องมั้ย 
ธีระพงษ:์ ไม่สอดคล้อง เพลงไมไ่ดถ้่ายทอดถึงความรักเกี่ยวกับครอบครัวได้ขนาดนี้ 
เทิดศักดิ:์  เหมาะสม เหมือนกับตวัเพลงจะพูดถึงแสงสดุท้ายอะไรอย่างน้ี ซึ่งในนี้ก็จะเปรียบเหมือนพ่อแม่ 
อรรณพ ก็เหมาะสมดีนะครบั เพราะเนื้อหาเพลงก็จะให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราท้อเราก็จะคิดถึงพ่อแม่ก่อน เข้ากับเนื้อ
เรื่องด ี
วีรพล:  เหมาะสมครับ เพราะว่า การที่เราพลาดก็เป็นประสบการณอ์ย่างหนึ่ง แล้วก็เหมือนเป็นบทเรยีนให้เรารู้ว่าสิ่ง
ที่เราควรจะกลับมาใส่ใจก็คือครอบครัวของเรา 
3.เข้าใจมั้ยว่าเอ็มวเีนื้อหาเป็นยังไง 
ธีระพงษ:์  เข้าใจนะครับ สามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่ชมรับรู้ได้ 
อรรณพ เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับ เนื้อหาก็เกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ที่เราทอ้เราก็คิดถึงคนท่ีส าคัญที่สดุก็คือครอบครัวของ
เรานั่นเอง 
เทิดศักดิ:์  ก็เข้าใจว่า เนื้อหาต้องการสื่อปัญหาของวัยรุ่น เมื่อเรามีปญัหา อาจจะไม่มีทางออก ก็ให้ครอบครัวครับ
เป็นทางออก 
วีรพล:  เข้าใจครับว่า ในวีดีทัศน์จะสื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็สิ่งสุดท้ายท่ีเหลือ ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นก็
คือครอบครัวครับ 
4.ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของเอ็มวี 
วีรพล:  พอใจครับ เพราะว่า เรื่องทั้งสามเรื่องที่ยกมาเหมือนกับเป็นเรื่องที่สะท้อนให้กับสังคม เพราะวา่สังคม
ปัจจุบันก็มีลักษณะเป็นแบบน้ี แลว้ก็รู้สึกดีที่น าอารมณ์ของบุคคลเหล่านี้มาถ่ายทอดในวีดีทัศน์ครับ 
ธีระพงษ:์  ก็พอใจนะครับ ตัวละครก็สามารถถ่ายทอดความรูส้ึกท่ีสะท้อนสังคมปัจจุบันไดด้ีที่สุด 
อรรณพ ก็อยู่ในระดับท่ีดมีากเลยนะครับ เพราะตัวละครได้แสดงเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเพลงได้เป็นอย่างดคีรับ 
เทิดศักดิ:์  ค่อนข้างพึงพอใจครับ เพราะว่าเป็นการสื่อให้เราเห็นแบบง่ายๆ ครับ ให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายดีครับ 
5. น่าติดตามขนาดไหน 
วีรพล:  ก็น่าติดตาม เพราะการเลา่เรื่องเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆ เข้าใจง่าย ดูแล้วเหมือนไดลุ้้นไปเรื่อยๆ ด้วย
ครับ 
เทิดศักดิ:์  ค่อนข้างน่าติดตาม เพราะรูส้ึกว่าปัญหามันอยู่ใกล้ๆ  ตัวเรามาก เพราะเราเป็นวัยรุ่นครับ 
อรรณพ น่าติดตามครับ ผมคดิว่าน่าจะมีภาค 2 ต่อด้วยนะครับ 
ธีระพงษ:์  ก็น่าติดตามดีนะครับ กร็ู้สึกว่าเป็นความรูส้ึกท่ีลงตัวเหมาะสมกับเพลง 
6. เนื้อเรื่องของเอ็มวี สามารถสื่ออารมณ์ของเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวได้มั้ย 
วีรพล:  ในเนื้อเรื่องสามารถสื่อไดด้ีเลยครับ เหมือนเพลงเลย เนื้อเพลงจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเราไมเ่จออุปสรรค ถ้าเราไม่
เจอทางตัน เราก็จะไมรู่้ว่าทางสว่างคืออะไร ก็เปรยีบเสมือนกับการยกตัวอย่าง 3 ครอบครัวนี้มาว่า แตล่ะครอบครัว
มีปัญหาแบบนี้ๆ  สุดท้ายก็ลงเอยวา่ ครอบครัวเท่านั้นที่จะช่วยเราไดทุ้กๆ เรื่องครับ 
เทิดศักดิ:์ ส าหรับส่วนตัวแล้ว ค่อนข้างที่จะสื่ออารมณ์ได้เยอะ เพราะว่าเหมือนกับเพลงก็ออกดาร์คๆ หน่อยนึง แล้ว
เรื่องก็จะออกดารค์ ครับ 
ธีระพงษ:์  ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสม เพราะเนื้อเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เหมาะสมกับการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นๆ 
ครับ 
อรรณพ ผมคิดว่ากเ็หมาะสมพอสมควรครับ เพราะเพลงยิ่งมืดยิ่งเหน็ดาว น้ีก็จะหมายถึงครอบครัวครบั เมื่อมีปัญหา 
คือเจอทางมืดครับ ดาวก็คือแสงสว่าง คือพ่อแม่ของเรานั่นเองนะครบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 
 

 
7.ด้านมุมกล้อง องค์ประกอบ 
เทิดศักดิ:์  ส่วนตัวชอบการตัดต่อมากครับ 
ธีระพงษ:์  มุมกล้องถ่ายทอดความรู้สึกได้ดมีากเลยครับ 
วีรพล:  ก็ถือว่าดีนะครับ ก็ค่อนข้างเป็นมืออาชีพครับ 
อรรณพ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ คือมมุจัดมาใหม้ีความสวยงามในด้านของมุมกล้อง 
8.นักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้มากขนาดไหน 
ธีระพงษ:์  ก็แสดงดีครับ ถ่ายทอดความรูส้ึกได้นา่เชื่อถือมาก 
วีรพล:  โดยรวมก็ถ่ายทอดอารมณไ์ด้ดี เข้าใจอารมณ์ของการแสดงดี 
เทิดศักดิ:์  ครับ ชอบคุณแม่ของบ้านท่ีลูกสาวท้องครับ รูส้ึกว่าเค้าจะแสดงได้ดมีากครับ 
อรรณพ การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี
9.แสงและโทนส ี
ธีระพงษ:์  ชอบครับ เพราะว่าแสงรู้สึกให้ความอบอุ่นดีมากเลยครับ 
อรรณพ ผมก็รูส้ึกว่าชอบเหมือนกนันะครับ เพราะแสงสีท าให้คนอยากติดตามตอนต่อไปครับ 
วีรพล:  ก็ท่าให้คะแนนแสง 5 ก็น่าจะได้ประมาณ 4 อ่ะครับ เพราะยังมีบางมุมที่รูส้ึกว่ายังต้องเพิ่มอีกนิดนึงอะไร
อย่างนีอ้่ะครับเพื่อความสมบรูณ ์
เทิดศักดิ:์  ชอบครับ 
10 ชอบฉาก อุปกรณ์ แต่งหน้าท าผมมั้ย 
วีรพล:  ในส่วนของพวกฉากและเสื้อผ้านี้ ต้องบอกว่าในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ถ้ามีงบมากกว่านีก้็คงจะได้
ดีกว่านี้ครับ 
เทิดศักดิ:์  ชอบฉากนะครับ รู้สึกว่าจะใช้สถานท่ีจริง ท่ีแบบว่ามีเวทีของนักร้องเกาหลีอ่ะครับ รู้สึกชอบครับตรงนี้ 
ธีระพงษ:์  ฉากและตัวละครก็เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆ ดีครับ 
อรรณพ ฉากและเสื้อผ้ากเ็หมาะสมกับเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในวีดิทัศน์นี้ครับ 
11.ตัดต่อเหมาะสมกับเพลงมั้ย 
เทิดศักดิ:์  เหมาะสมครบั 
วีรพล:  เหมาะสมครับ 
ธีระพงษ:์  รู้สึกว่าการตัดต่อภาพจะไวไปนดินึงนะครับ 
อรรณพ เหมาะสมดีครับ การตัดเข้าฉากก็เหมาะสมครับ 
12. เอ็มวีส่งผลให้ชอบในเพลงมากข้ึนรึเปล่า 
ธีระพงษ:์  ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเพลงน้ีครับ ผมชอบเพลงเกาหลีครบั 
เทิดศักดิ:์  รู้สึกว่าจะต้องไปเสิร์ชหาเพลงนี้มาดคูรับ 
วีรพล:  ถ้าจะพูดไปแล้วมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องในวีดีทัศน์ แต่ว่าในส่วนของตัวเพลงยังไมไ่ดเ้ท่าไหร่ แต่ว่าการเล่า
เรื่องของเอ็มวีก็ดี 
อรรณพ การเลา่เรื่องก็ท าให้ผมชอบในเพลงมากยิ่งขึ้น มันสื่อกันได้เป็นอย่างดี 
13.ช่ืนชอบฉากใดในเอ็มวี 
เทิดศักดิ:์  ชอบฉากท่ีน้องคนนึงท้องแล้วไปบอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ยอมรับได้อ่ะครับ 
ธีระพงษ:์  ชอบฉากท่ีพ่อไปหาเงินมาให้ลูกครบั รู้สึกว่าน่าสงสารหดหู่มากทีเดียวครับ แล้วก็ฉากท่ีมีนกัร้องมาเต้น
ครับหล่อมาก 
อรรณพ: ชอบฉากท่ีพ่อแม่เข้าไปปลอบลูกเมื่อลูกเสียใจนะครับ 
วีรพล:  ชอบฉากทุกฉากที่เป็นปัญหาของเรื่องนี้ เพราะว่าถ้าไม่มีฉากเหล่านี้ก็คงจะไมม่ีวีดิทัศน์ตัวนี้ 
14. ระยะเวลาในการเล่าเรื่องเหมาะสมมั้ย 
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เทิดศักดิ:์  เหมาะสมครบั มีความกระชับ 
ธีระพงษ:์  ไม่เหมาะสมครบั เพราะมันนานเกินไป 
อรรณพ:  เหมาะสมครับ เพราะวดีีทัศน์นี้มี 3 เรื่องราว 
วีรพล:  เหมาะสม เพราะวา่มันมี 3 เรื่อง แล้วก็การใช้เวลาโอเค แลว้ก็การตัดต่อเข้าเพลงโอเค 
15.หลังจากดูแล้ว คดิถึงครอบครวัมั้ย 
วีรพล:  ก็รู้สึกคิดถึงครับ มันเหมือนกับเป็นกระจกส่องให้เรามองกลบัไปว่า ยังมีคนข้างหลังที่รอเราอยู ่
ธีระพงษ:์  รู้สึกเฉยๆ ครับ เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นแบบน้ัน 
เทิดศักดิ:์  รู้สึกคิดถึงครับ แล้วรูส้กึว่าตัวเองต้องไม่ท าแบบน้ี 
อรรณพ:  ส าหรับผมนะครับ ก็เปน็คนรักครอบครัวอยู่แล้ว ท าให้ดูวดีีทัศน์ตัวนี้ก็ท าให้สื่อถึง คิดถึงครอบครัวมาก
ยิ่งข้ึนครับ 
16. สรุปแล้ว ชอบหรือไม่ชอบ 
ธีระพงษ:์  สรุปแล้วผมไม่ชอบครบั ผมไม่ชอบความดราม่าครับ 
เทิดศักดิ:์  สรุปแล้วชอบครับ เพราะว่าเหมือนกับให้แง่คิดกับสังคมดคีรับ 
อรรณพ:  สรุปรวมๆแล้วผมชอบวดีีทัศน์นี้ครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในสังคมไดเ้ป็นอย่างดีครับ 
วีรพล:  สรุปแล้วชอบครับ เพราะดูแล้วเหมือนไดส้่องกระจกดูตัวเอง 
17. ข้อเสนอแนะ 
อรรณพ:  ตัวละคร อาจจะตื่นกล้องบ้างอะไรบ้างครับ 
เทิดศักดิ:์  มีฉากนึงครับที่ไปดดูาราเกาหลีแล้วมันจะมีเสียงแทรกเข้ามา ท าให้รู้สึกว่ามันขดักันกับวีดิทศัน์ 
ธีระพงษ:์  ก็จะมีฉากนึงที่เกี่ยวกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ก็รูส้ึกว่านา่จะน าเสนอหน้าเพื่อนคนน้ันด้วย มันจะท าให้
เรารูม้ีความรู้สึกชัดเจนมากกว่านีค้รับ 
วีรพล:  ก็โดยรวมก็ดีอยูแ่ล้วครับ เสนอก็คง ท าวีดีทัศน์ต่อไป 
 
 

Focus Group เพศหญิง 
 
1.การเล่าเรื่องราว เหมาะสมกับเพลงมั้ย 
วราพร: เหมาะสม เพราะบางทีการฟังเพลงไม่จ าเป็นต้องดูนักร้อง แค่ฟังเนื้อหาก็เข้าใจได้ 
นภาภรณ:์ เหมาะสมนะ เพราะการเล่าเรื่อง 3 ตอน ก าลังดี เข้าใจด ี
นุชจรี: เหมาะสมดี เนื้อหาของเพลงกับเนื้อหาของวีดิทัศน์ก็เข้ากันด ี
มัลวิกา: เหมาะสม 
2 เนื้อเพลง กับ เรื่องราว สอดคลอ้งมั้ย 
วราพร:  สอดคล้องนะ แต่กว่ามันจะเข้าถึงเพลง มันท าให้เราโฟกสัไปท่ีวีดิทัศน์มากกว่าเพลง คือเราตอ้งแยกให้ออก
ว่าหรือจะดูวดีิทัศน ์
มัลวิกา:  เข้ากัน แต่โฟกัสไปท่ีเรื่องราวมากกว่าเพลง 
นภาภรณ:์  เพลงกับเนื้อหาเรื่องราวก็เข้ากันเหมือนกัน แต่ว่าวีดิทัศน์มันเยอะเกิน เพลงมันน้อยเกิน แต่มันก็ซึ้งดีนะ 
นุชจรี:  ก็เหมาะสมดี แต่เนื้อหาของวีดิทัศน์ท าให้เราลืมเพลง 
3. เข้าใจในเนื้อหาเอ็มวีมั้ย 
วราพร:  ช่วงแรกๆ ก็ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าสบัสนว่าใครเป็นพ่อแม่ของใคร ลูกใครอะไรบ้าง แต่พอหลงัๆ พอเข้า
เพลง ฟังเพลง มันจะท าให้เราเริม่ๆ เข้าใจเนื้อหาในเรื่องราวมากข้ึน 
นภาภรณ:์  พอเข้าใจ แต่ตอนแรกๆ ก็ไม่เข้าใจ มันต้องใช้สมาธิในการดูนิดหน่อย เพื่อจะให้เข้าใจในเนือ้เพลงกับ
เรื่องราว 
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นุชจรี:  ก็เข้าใจค่ะ 
มัลวิกา:  เข้าใจค่ะ 
4. พึงพอใจในเนื้อหาเอ็มวี มากน้อยขนาดไหน 
วราพร:  ก็ถือว่าพอใจ เนื้อหาก็โอเค มันก็สะท้อนแบบว่าอย่างบางทพี่อแม่ก็ไม่ใช่ตัวต้นเหตุอะไรอย่างนี้ท่ีท าให้ลูก
เป็น เพราะลูกท าตัวเองเอง ก็เลยท าให้ครอบครัวมีปญัหา 
นภาภรณ:์  ก็พึงพอใจนะ เพราะว่าเนื้อหามันสะท้อนสังคมดี แล้วก็ให้ข้อคิดกับคนดไูด้ด ี
นุชจรี:  ก็พอใจค่ะ เพราะว่าเนื้อหาก็ท าให้ได้คิดถึงความเป็นจริง ในชีวิตจริง 
มัลวิกา:  พอใจค่ะ เพราะว่าเป็นการสะท้อนสังคมปัจจุบันไดด้ีค่ะ 
5. ความน่าติดตาม 
นภาภรณ:์  ก็มีความน่าติดตาม เพราะว่าเราต้องดูให้มันจบ เราจะไดเ้ข้าใจเนื้อหาที่จะสื่อให้เรา 
นุชจรี:  ก็มีความน่าตดิตาม เพราะแต่ละเรื่องเราต้องลุ้นว่า เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไป 
วราพร:  ก็ถือว่าเรียงล าดับเล่าเรื่องได้ดี ท าให้พอเริ่มดูไปเรื่อยๆ มันก็ร้อยเรื่องราวท าให้เขา้ใจ 
มัลวิกา:  น่าติดตามมากค่ะ เพราะว่าอยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไง ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นไปในทางไหน 
6.เนื้อเรื่องของเอ็มวีสื่ออารมณ์ของเพลงได้มากน้อย 
วราพร:  คิดว่ายัง บางทีมันยังไม่ถงึจุดแบบว่า เธอเสมือนดวงดาว อีกนิดนึง  
นุชจรี:  ก็สื่ออารมณ์ได้นะ แบบว่า เวลาที่เดือดร้อนพ่อแม่ก็จะเป็นคนท่ีช่วยลูกได้ทุกอย่าง 
นภาภรณ:์  ก็สื่ออารมณไ์ดม้ากนะ อาจจะเป็นคนอ่อนไหวด้วยมั้ง เพราะว่าเห็นพ่อแม่ เรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วรูส้ึก
ว่า ถ้าไม่มีคนอยูต่รงนี้ก็อาจจะร้องไห้ก็ได้นะ 
มัลวิกา:  เนื้อเพลงมันสื่อไปถึงคนรักมากกว่าค่ะ 
7. มุมกล้อง จัดองค์ประกอบ 
นภาภรณ:์  ชอบ โอเค 
วราพร:  มุมก็โอเคนะ ไม่มีปญัหา 
นุชจรี:  ก็ดีค่ะ 
มัลวิกา:  มุมกล้องก็ดีค่ะ สามารถท าให้เห็นถึงอารมณ์ของนักแสดงได้ 
8. นักแสดงถ่ายทอดอารมณ ์
วราพร:  ยังไม่ใช่ทุกคนท่ีถ่ายทอดได้ดี ครอบครัวที่ลูกท้องพ่อแม่แสดงได้ดี แต่บางทีก็เยอะไป นักแสดงประกอบท่ี
แสดงเป็นงูพิษไดด้ีมาก 
นุชจรี:  ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี มีแมข่องคนนึงที่ร้องไห้จนน้ ามูกไหล 
นภาภรณ:์  แต่ละครอบครัวก็ถ่ายทอดอารมณไ์ด้แตกต่างกันนะ ท่ีแสดงดีก็จะมีที่พ่อแม่ไม่สนใจลูก แล้วก็คนท่ีพ่อ
ท างานหนัก พ่อแสดงดี แล้วก็ครอบครัวสุดท้ายก็แสดงดีค่ะ 
มัลวิกา: นักแสดงสื่ออารมณไ์ดไ้มด่ีทุกคน เฉพาะบางคนเท่านั้น ผูห้ญิงท่ีแสดงเป็นแฟนคลับ แสดงถึงความชอบ
ศิลปินได้ดีมาก 
9. อารมณ์และโทนส ี
วราพร:  ชอบเป็นบางอย่าง บางมุมมันก็มืดๆ ไปหน่อย 
นุชจรี:  ชอบตอนท่ีถ่ายภาพเบลอๆ มันท าให้น่าสนใจด ี
นภาภรณ:์  ก็ชอบค่ะ ท าให้เห็นภาพคมชัดดีค่ะ 
มัลวิกา:  โทนสีก็ดี ชอบที่ท าให้แสงสวยนวลๆ 
10. เสื้อผ้า การแต่งหน้าท าผม 
นุชจรี:  เสื้อผ้า ก็เข้ากับสถานการณ์ดี อยู่ในห้องนอนก็ใส่ชุดนอนจรงิๆ แล้วก็เวลาอยู่บา้น เวลานอนกไ็ม่ได้แต่งหน้า
อะไรมากมาย 
นภาภรณ:์  ก็ชอบค่ะ อย่างพ่อกับแม่ก็แต่งตัวได้เหมาะสมดี ดลูักษณะเป็นจริงดี 
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วราพร:  prop เยอะดี accessory ก็เลิศดี ทุกครอบครัวเลย ก็รู้สึกว่าเข้ากันด ี
มัลวิกา:  ทุกอย่างก็เหมาะสมดีค่ะ 
11. ฉาก เหมาะสมมั้ย 
วราพร:  ก็เหมาะสม ถ้าท าเรื่องราวอย่างน้ีฉากก็เข้าด ี
นุชจรี:  ก็เหมาะสมดี ฉากท่ีไปดูนกัร้องก็เป็นสถานท่ีจริง 
นภาภรณ:์  ก็เหมาะสมค่ะ ทุกอยา่งสมจริงดคี่ะ 
มัลวิกา:  ก็เหมาะสมทุกฉากค่ะ 
12. การตัดต่อเหมาะสม 
วราพร:  บางช่วงก็เปลี่ยนเร็วไป ดว้ยการเปลี่ยนครอบครัวเร็วไปหนอ่ย มันท าให้งงว่าพ่อแม่ใครเป็นพ่อแม่ใครกัน
บ้าง 
นุชจรี:  ก็เหมาะสมดี แต่มีบางอยา่งที่มันจะเร็วไปนิดนึง 
นภาภรณ:์  เหมาะสม แต่ก็เร็วไปนิดนึง 
มัลวิกา:  เร็วค่ะ เพราะว่ามันสามเรื่อง  
13. เอ็มวี ท าให้ชอบเพลง ยิ่งมืดยิง่เห็นดาว มากขึ้นมั้ย 
นภาภรณ:์  ส่วนมากจะชอบวีดีทัศน์มากกว่าเพลง มันไม่ค่อยได้ยินเสยีงเพลง 
วราพร:  ท าให้ชอบมากขึ้น ท าให้ฟังโฟกัสที่เพลงด้วย และเนื้อหากท็ าให้เพลงน่าฟัง 
นุชจรี:  ก็มีส่วนท่ีจะท าให้ชอบมากข้ึน เพราะว่าวีดีทัศน์ก็จะช่วยเปน็แรงกระตุ้น เหมือนกับเนื้อเพลง 
มัลวิกา:  ชอบค่ะ เวลาที่เปิดเพลงมา ตรงกับช่วงอารมณ์ของนักแสดงพอดีเลยค่ะ 
14.ชอบฉากไหนในเอ็มวีมากที่สุด 
นภาภรณ:์  ชอบฉากเอาทองไปขายค่ะ เพราะว่าถึงลูกจะมีปัญหายังไง พ่อกับแม่ก็จะหาวิธีช่วยลูกใหไ้ด้ค่ะ 
นุชจรี:  ชอบฉากท่ีพ่อไปซื้อยาให้ลูกค่ะ เพราะว่าแสดงถึงความรักของพ่อแม่ได้ดีจริงๆ 
วราพร:  ชอบฉากท่ีพ่อขับรถไปเอารายงานมาใหลู้ก 
มัลวิกา:  ชอบฉากมือท่ีสามค่ะ สะใจดี 
15.ระยะเวลาในการเล่าเรื่อง เหมาะสม 
นภาภรณ:์  ก็เหมาะสมค่ะ เป๊ะด ี
นุชจรี:  ก็เหมาะสมด ี
วราพร:  เหมาะสมค่ะ 
มัลวิกา:  สามครอบครัวควรจะนานกว่านี้ค่ะ 
16. หลังจากดูเอ็มวีแล้วคิดถึงครอบครัวเพิ่มขึ้นมัย้ 
วราพร:  มันคิดถึงแบบสะท้อนครอบครัวอ่ืนท่ีไม่ใช่ครอบครัวตัวเอง เพราะครอบครัวตัวเองก็อบอุ่นอยู่แล้ว มัน
สะท้อนครอบครัวอื่นท่ีมีมากในสังคม รู้สึกเห็นความส าคญัมากข้ึน 
นุชจรี:  ก็เห็นความส าคัญของคนในครอบครัว เพราะว่าไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยเรามากกว่าคนในครอบครัวแล้ว 
มัลวิกา:  มากขึ้นค่ะ เพราะว่ามีเรือ่งนึงตรงกับชีวิตจริงเรื่องบ้าดาราค่ะ 
นภาภรณ:์  ปกติครอบครัวกส็ าคญัอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าพอมาดูท าให้มีความรูส้ึกเพิ่มขึ้นอีกนดินึง คือเข้าใจครอบครัว
ที่เป็นแบบนั้น ซึ่งเราไม่ได้เป็นแบบนั้น 
17. สรุปวา่ชอบหรือไม่ชอบ 
นภาภรณ:์  ชอบค่ะ เพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงครอบครัวว่า ถ้าไมม่ใีครแล้วสดุท้ายเรายังมีครอบครัว ยังมีพ่อแม่ที่
คอยให้ก าลังใจเรา ส่วนท่ีส าคญัทีสุ่ดก็คือครอบครัว 
นุชจรี:  ชอบค่ะ เพราะว่าวีดิทัศนน์ี้สะท้อนสภาพของสังคมปัจจุบันได้ด ี
วราพร:  ก็ชอบนะ เพราะว่ามันสะท้อนสังคมไดด้ี แบบว่าก็สนับสนุนเพราะว่าสังคมครอบครัวเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
เพราะว่ามันกเ็ป็นรากฐานของสังคมทั่วไป เพื่อที่จะให้ประเทศชาตมิันพัฒนามากขึ้น ครอบครัวเป็นอนัดับหนึ่ง ยังไง
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คนเราจะเติบโตมันกม็าจากครอบครัวก่อน 
มัลวิกา:  ชอบค่ะ เพราะว่าภาพสวยด ี
 
18. ข้อเสนอแนะ 
วราพร:  ก็คือเล่าเรื่องแตล่ะคนว่าพ่อแม่ใคร เป็นของใคร เพื่อให้เข้าใจวีดีทัศน์มากข้ึน แล้วก็มุมกล้องบางมุมท าให้
อารมณไ์ม่ถึง แล้วก็แบบแว๊บไปเรว็ อะไรอย่างนี ้
นุชจรี:  ก็ปรับปรุงการเปลี่ยนฉาก เพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่เร็วไปนิดนึง 
นภาภรณ:์  การตัดต่อภาพค่ะ เพราะมันมีบางช่วงที่เร็วไป 
มัลวิกา:  อยากให้เหลือแค่เรื่องเดยีวค่ะ นักแสดงจะไดแ้สดงความรูส้ึกออกมาได้มากกว่านี้ค่ะ 
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