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13530513  : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียง

ใหม 

 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยและสรางสรรคตนแบบของรายการโทรทัศนเพ่ือ

นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาผลิตรายการใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

ท้ังยังไดทําการประเมินผลของรายการท่ีไดผลิตข้ึนเพ่ือใหทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจท่ี

กลุมเปาหมายไดรับหลังรับชมรายการเสร็จสิ้นแลว 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวารายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงนั้น จําเปนตองมีรูปแบบและ

เนื้อหาท่ีมีความหลากหลายในรายการ รวมถึงตองมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจ สามารถ

ดึงดูดสายตาได และตองสอดแทรกสาระและความบันเทิงควบคูกันไป ตลอดจนการสรางปฏิสัมพันธ

กับกลุมผูชม รวมถึงผูดําเนินรายการตองมีน้ําเสียง และบุคลิกท่ีเหมาะสมกับกลุมผูชม ซ่ึงผูศึกษาได

รวบรวมขอมูลดังกลาว มาคิดสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการ

นําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ข้ึนมา โดยมีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามความตองการของกลุมผูรับชม จาก

การประเมินผลแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน กลุมเปาหมายสวนใหญมีความชื่นชอบตอรูปแบบ และวิธีใน

การนําเสนอ โดยใหเหตุผลวา วิธีในการนําเสนอและรูปแบบของเนื้อหารายการนาติดตาม ทําใหผูชมมี

ความเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรี และไดสาระจากการรับชมรายการ ทําใหรูสึกผอนคลายขณะ

รับชมรายการ 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจาก อาจารย ดร.ประภาส นวล

เนตรอาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเติมเต็มในจุดออนตาง ๆ และแกไข

สวนท่ีบกพรอง  นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอีก 4 ทาน ไดแก ผศ.วาท่ี ร.ต.สมเกียรติ 

เหลืองศักดิ์ชัย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ดร.ศรัณยธร ศศิธนากรแกว และอาจารยเฉลิมพร ภา

ปราชญ คณะกรรมการตรวจสอบจุลนิพนธ ท่ีชวยเติมเต็มในจุดออนตางๆ ใหคําแนะนํา แกไขสวนท่ี

บกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และญาติพ่ีนอง ท่ีมอบความรัก การดูแล และ 

สนับสนุนการศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ดนตรีเปนสิ่งท่ีธรรมชาติใหมาพรอม ๆ กับชีวิตมนุษยโดยท่ีมนุษยเองไมรูตัว ดนตรีเปน

ท้ังศาสตรและศิลปอยางหนึ่งท่ีชวยใหมนุษยมีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ชวยผอนคลายความเครียด

ท้ังทางตรงและทางออม ดนตรีเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความเบิกบานหรรษาใหเกิด

ความสงบและพักผอน กลาวคือในการดํารงชีพของมนุษยตั้งแตเกิดจนกระท่ังตายดนตรีมีความ

เก่ียวของอยางหลีกเลี่ยงไมได อาจสืบเนื่องมาจากความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ โดยตรงหรืออาจเกิด

จากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบในการทํางาน 

เพลงท่ีเก่ียวของในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผูเปนเจา เปนตน 

ดนตรีเปนศิลปะท่ีอาศัยเสียงเพ่ือเปนสื่อในการถายทอดอารมณความรูสึกตาง ๆ ไปสู 

ผูฟงเปนศิลปะท่ีงายตอการสัมผัส กอใหเกิดความสุข ความปลื้มปติพึงพอใจใหแกมนุษยได นอกจากนี้

ไดมีนักปราชญทานหนึ่งไดกลาวไววา “ดนตรีเปนภาษาสากลของมนุษยชาติ เกิดข้ึนจากธรรมชาติและ

มนุษยไดนํามาดัดแปลงแกไขใหประณีตงดงามไพเราะเม่ือฟงดนตรีแลวทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดตาง 

ๆ ” นั้นก็เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหเราไดทราบวามนุษยไมวาจะเปนชนชาติใดภาษาใดก็สามารถรับรู

อรรถรสของดนตรีไดโดยใชเสียงเปนสื่อไดเหมือนกัน 

คําวา “ดนตรี” มีความหมายท่ีกวางและหลากหลายมากนอกจากนี้ยังมีการนําดนตรีไป

ใชประกอบในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเราคุนเคยเชน การใชประกอบในภาพยนตร เนื่องจากดนตรีนั้น

สามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการสรางอารมณลักษณะตางๆ ของแตละฉากได พิธีกรรมทางศาสนาก็มี

การนําดนตรีเขาไปมีสวนรวมดวยจึงทําใหมีความขลัง ความนาเชื่อถือ ความศรัทธา มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน นอกจากนี้ดนตรีบางประเภทถูกนําไปใชในการเผยแพรความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม

คนหรือเชื้อชาติ 

บางครั้งมนุษยเราใชดนตรีเปนเครื่องมือในการแยกประเภทของมนุษยออกเปนกลุม ๆ 

เชน วัยรุนในเมืองก็จะชอบฟงเพลงท่ีมีจังหวะหรือทํานองสนุก ๆ ครื้นเครงความรักหวานซ้ึงสวนวัยรุน

ท่ีอยูในชนบทก็มักจะชอบฟงประเภทเพลงเพ่ือชีวิต เพลงลูกทุง วัยหนุมสาวก็ชอบเพลงทํานอง

ออนหวานท่ีเก่ียวกับความรัก สําหรับผูใหญก็มักจะชอบฟงเพลงท่ีมีจังหวะหรือทํานองท่ีฟงสบาย ๆ 

และชอบฟงเพลงท่ีคุนเคย 
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ทวีสิทธิ์ ไกรวิจิตร (2522) กลาววา ประเทศไทยเริ่มมีเพลงแบบฝรั่ง แตงโดยคนไทยคน

แรกคือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิต ในราวป พ.ศ.

2448-2450 จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ก็เริ่มมีวงดุริยางค

สากลขนาดใหญ คือวงเครื่องสายฝรั่งหลวง เทียบเทากับวงออรเคสตรา ขนาดใหญของฝรั่ง ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ไดมีการสรางวงดนตรีขนาดเล็ก เรียกวา "แยส

แบนด" ข้ึน มีผลงานเพลงแบบฝรั่งท่ีคนไทยแตงข้ึน แลวตอมาจึงไดรับขนานนามวา เพลงไทยสากล มี

นักประพันธเพลงผลิตผลงานเพลง เพ่ือใชประกอบการแสดงละครรอง และภาพยนตรมีการสรางเพลง

ปลุกใจข้ึน หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 รัฐบาลไทยสมัยนั้น ตองการพัฒนาประเทศ

ใหเปนตะวันตก จึงสงเสริมการดนตรีตะวันตกมากข้ึน แลวสั่งใหลดการเรียนการเลนดนตรีไทยแทลง

ในป พ.ศ.2482 ระหวางท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสองประมาณป พ.ศ.2487-2488 ไดเกิดเพลงรําวงข้ึน 

มีอิทธิพลตอเยาวชนไทยมาก ในสมัยนั้น เพราะเพลงรําวง เปนเพลงท่ีรองงายจํางายรวมท้ังใช

ประกอบ การรายรําไดสนุกสนาน เพลงรําวงยังมีผลตอการละเลน ของเยาวชนไทยมาจนทุกวันนี้  

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดนตรีตะวันตกไดเพ่ิมอิทธิพลข้ึนในประเทศไทย ดนตรีจาก

สหรัฐอเมริกาผานสื่อแบบตางๆ เชน วิทยุ และเครื่องเลนจานเสียง เยาวชนไทยไดหันเหไปสนใจการ

รองเพลง และการเตนรําดวยลีลาอารมณแบบตะวันตก จึงเกิดเพลงไทยสากลตามรูปแบบฝรั่งข้ึน

มากมาย รวมท้ังเพลงแจส เพลงเตนรําประเภทรอนแรงจนถึงสมัยของเพลงร็อกในราวป พ.ศ.2500 

ถึงกระนั้นเยาวชนก็ยังรองเพลงดวยสําเนียงลีลาอยางไทย คงใชภาษาไทยท่ีแสดงความเปนไทยอยูมาก 

ในระยะเดียวกันนี้วงการดนตรีไทยไดพัฒนาดนตรีข้ึนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนําดนตรี

พ้ืนบานไทยภาคตางๆ ดนตรีสําหรับการรําวง ดนตรีไทยเดิม และดนตรีสากล เขามาผสมผสาน

กลายเปนเพลงชนิดใหมท่ีเรียกวา เพลง "ลูกทุง" ซ่ึงมีอิทธิพลสูงตอเยาวชนคนไทยทุกทองถ่ินท่ัว

ประเทศ เพลงลูกทุงจัดไดวา เปนเพลงของไทยประเภทเดียว ท่ีเขาถึงประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัย 

และเปนท่ีพอใจของเยาวชนมากท่ีสุด การพัฒนาวิทยุทรานซิสเตอร และตลับแถบบันทึกเสียงทําให

เผยแพรเพลงลูกทุงไดมาก เยาวชนจึงหันไปสนใจเพลงลูกทุงมาก เพราะเขาถึงเยาวชนทุกทองถ่ินท่ัว

ประเทศ  

เพลงไทยสากลในอดีตหลายๆบทเพลง เปนเพลงท่ีทรงคุณคาทางจิตใจ ดวยสํานวน

ถอยคํา ท่ีผานการกลั่นกรองมาอยางดี เกิดเปนสําเนียงรองอันไพเราะ ทวงทํานองท่ีกินใจ เกิด

สุนทรียภาพ ทําใหความรูสึกนึกคิดคลอยตามอารมณเพลง  
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แตถึงอยางไรก็ตาม ระหวางท่ีเกิดสงครามเวียดนามข้ึนในป พ.ศ.2509 เปนตนมา อารยะ

ธรรมตะวันตกในดานดนตรีเริ่มครอบงําเยาวชนไทย และเบี่ยงเบนไปสูการประพันธเพลง การขับรอง 

บรรเลง และการเตนประกอบเพลง ท่ีเบนเขาหาความเปนตะวันตกอยางสิ้นเชิง เยาวชนไทยเริ่มชินกับ

เพลงท่ีผลิตข้ึน เพ่ือการคา มากกวาเพลงท่ีผลิตข้ึน เพ่ือสุนทรียะแหงดนตรี ภาษาท่ีใชในการขับรอง

เปลี่ยนแปลงจากรูปของฉันทลักษณไทย ท่ีสงสัมผัสไพเราะ กลายไปเปนภาษาพูด ภาษาท่ีใชในการ

ตะโกน แผดเสียงเทคนิคการขับรอง เปลี่ยนไปเปนแบบตะวันตก มีการออกเสียงบทรองท่ีไมชัดเจน 

หรือทําใหเกิดเสียงเบี่ยงเบนออกไปเปนสําเนียง ลีลาแบบตะวันตก แมแตเสียงจากเครื่องดนตรีก็มา

จากกระแสไฟฟา แทนท่ีจะมาจากการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ เยาวชนสนใจในเพลงประเภทท่ีสราง

ข้ึน เพ่ือการคาอยางมาก ธุรกิจตลาดเพลงมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีเยาวชน ซ่ึงมีอัตราการบริโภคสูง

มากกวา คนทุกกลุมอายุ วงการวิทยุ และโทรทัศน จะสนใจแตดนตรีท่ีจัดใหเยาวชนเสพย จนสถานี

วิทยุสวนมากจะบรรจุรายการเพลง สําหรับเยาวชนโดยสิ้นเชิงจะหาชวงวาง สําหรับดนตรีเพ่ือคนไทย

ในวัยอ่ืนไดยากยิ่ง ดนตรีกับเยาวชนในสมัยหลังป พ.ศ.2530 จึงเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ

กลาวไดวา ยุค พ.ศ. 2530-ปจจุบัน นั้น เปนยุคของการนําเสนอเพลงเพ่ือเยาวชน 

ในปจจุบันการนําเสนอบทเพลงผานทางสื่อตางๆ เกิดข้ึนอยางกวางขวางและหลากหลาย 

ไมวาจะเปนสื่อวิทยุ สื่อโฆษณา หนังสือพิมพ และสื่อโทรทัศน เคเบิ้ลทีวีชองตางๆ อีกท้ังยังมีรายการ

เพ่ือนําเสนอดนตรีในรูปแบบตางๆ ท้ังรายการเพลงซ่ึงเปดมิวสิควิดีโอ และรายการแสดงดนตรีสด ซ่ึง

ยังคงนําเสนออยูในรูปแบบเดิมๆ  

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูศึกษามีความคิดท่ีจะสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลไทยอดีต โดยมีแนวความคิดท่ีจะนําบทเพลงไทยสากลในอดีต จากผลงานประพันธ และ

ศิลปนชั้นครู ผูซ่ึงไดรับรางวัลการันตีผลงานมากมาย จากองคกรตางๆ รวมถึงศิลปนแหงชาติหลายๆ

ทาน ซ่ึงมีผลงานในการขับรองและประพันธบทเพลง มาทําการเรียบเรียงดนตรีข้ึนมาใหมโดยมี

ทวงทํานองและใหสุนทรียภาพในการรับชมและรับฟงคงเดิม และถายทํารายการแบบแสดงดนตรีสด 

โดยใชการบันทึกภาพในลักษณะ Music Video หรือ Live Music Show โดยมีการบันทึกเสียงดนตรี

ระหวางการถายทํา เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม มีความนาสนใจมากข้ึน และสามารถดึงดูดกลุม

เยาวชนเด็กรุนใหมใหสามารถเขาถึงทวงทํานองและจังหวะของบทเพลงเพ่ือสืบสานและอนุรักษณบท

เพลงอันมีคาเหลานี้ใหสืบตอไปในอนาคต 
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บทเพลงในอดีต คําวาอดีตนั้น อาจใหคํานิยามท่ีแตกตางออกไปตามความรูสึกนึกคิดของ

แตละบุคคล อาจจะยอนกลับไป 10-20 ป บางคนอาจใหคํานิยามเพลงไทยสากลในอดีตวา คือบท

เพลงท่ียอนกลับไปมากกวา 30 ป ซ่ึงจากการสุมสอบถามบุคคลท่ัวไปไมจํากัดเพศและอายุจํานวน 50 

คน พบวา รอยละ 70 ใหคํานิยามวา เพลงเกา หมายถึง เพลงท่ียอนกลับไปจากปจจุบันมากกวา 20 

ป  

บทเพลงไทยสากล มากมาย ของศิลปนไทยหลายทานในอดีต หลายๆบทเพลงเปนบท

เพลงท่ีมีความไพเราะ และมีความหมายท่ีดี ซ่ึงบทเพลงในอดีตเหลานี้ อาจจะถูกวันเวลาลบเลือนไป

จากความทรงจําของคนหลายๆคน และคนรุนใหมอาจมองขามบทเพลงเหลานี้ได อันเนื่องจากความ

แตกตางของอายุ ความลาสมัย และการเขาถึงแหลงเพลง จึงเกิดเปนการสรางสรรครายการโทรทัศน

เพ่ือการอนุรักษบทเพลงไทย-สากล ข้ึนมา เพ่ือการอนุรักษบทเพลงไทยสากล เกาๆในความทรงจํา 

ไมใหเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยมีการประยุกตเขากับการเรียบเรียงดนตรีข้ึนมาใหมใหเหมาะสม

กับยุคสมัยไมวาจะเปนเพลงแนว  JAZZ,FUNK ,POP,R&B (Rhythm and Blue) หรือแนวอ่ืนๆ 

เพ่ือใหคนในยุคปจจุบันสามารถเขาถึงบทเพลงไดงายข้ึน และเปนการเปดโลกทัศนในการรับฟงดนตรี

อยางหลากหลาย 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาและสรางสรรคตนแบบของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลใน

อดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

 

ลักษณะขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จะจํากัดขอบเขตเฉพาะเนื้อหาท่ีเก่ียวบทเพลงท่ีประพันธและเรียบเรียง

ข้ึนโดยศิลปนชั้นครู ผู ซ่ึงบุคคลในวงการเพลงไทยใหการนับถือยอมรับ และศิลปนแหงชาติ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงแนวเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง ซ่ึงนับเปนเพลงไทยสากลรูปแบบหนึ่ง และเพ่ือใหเขาถึง

เนื้อหาเหลานี้อยางแทจริง ผูศึกษาไดผลิตรายการโทรทัศนตนแบบ 1 ตอน เพ่ือนําเสนอการเนื้อหา

ของรายการ มีความยาว 10 นาที โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมผูชมเพศชาย เพศหญิง และเพศ

ทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล และกลุมเปาหมาย

รองคือประชาชนท่ัวไป  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันตอนการศึกษา  

1. ศึกษาขอมูลบทเพลงดานตางๆ  เจาของบทเพลง ผูเรียบเรียงดนตรี ผูแตง ผูขับรอง 

นักดนตรี แนวเพลง ของเพลงไทยสากลท่ีทรงคุณคาในอดีตท่ีคัดเลือกมา 

2. ทําแผนเสนอการดําเนินโครงการ 

3. เตรียมการในดานกระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) 

- เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย รวมถึงการสัมภาษณและทําแบบสอบถามของกลุมผู 

ผลิตรายการโทรทัศน และผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการสํารวจ

มาปรับใชในการสรางสรรครายการ  

- คิดรูปแบบเนื้อหาและการนําเสนอออกมาเปนโครงการรายการ (Proposal)  

- จัดทํา บท ฉาก อุปกรณท่ีเก่ียวของ และสถานท่ีท่ีตองใชในการผลิต 

4. ดําเนินการถายทํา 

-ถายทําตามแผนการถายทํา 

-เก็บรายละเอียดตางๆ 

5. หลังการถายทํา  

-ดูภาพท่ีถายและนํามาเขียนบทในการตัดตอ 

-เลือกภาพ 

-ตัดตอรายการ 

-ลงเสียงและใสกราฟกรายการ 

6. นําเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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แผนการดําเนนิงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1-1  แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 

2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

      

ก.พ.  มี.ค. 

ศึกษามูลและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
        

คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ         

ทดสอบกลุมตัวอยางโดยวิธีแจกแบบสอบถาม 

และวิเคราะหขอมูล 

        

นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ         

ดําเนินการกอนการผลิต ติดตอประสานงาน         

ผลิตรายการโทรทัศนเพ่ืออนุรักษเพลงไทยสากล

ในอดีตโดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

        

ตัดตอรายการ         

ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน          

จัดทําเอกสาร          

 

ขอจํากัดในการศึกษา  

1. ขอจํากัดดานงบประมาณในการผลิตรายการโทรทัศน 

2. ขอจํากัดดานอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการถายทํารายการ  

3. ขอจํากัดดานระยะเวลาในการผลิตรายการและการแกไขงานใหสมบรูณ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการรับชมและรับฟงบทเพลงซ่ึงเรียบเรียงดนตรีข้ึนมา

ใหมท่ีมีความทันสมัย ฟงงาย เกิดการจดจําและเผยแพรออกไป เพ่ือการอนุรักษเพลงไทย ไมใหสูญ

หายไปจากความทรงจํา 

 

นิยามศัพท 

การสรางสรรครายการโทรทัศน หมาย ถึ งการผลิ ตรายการ โทร ทัศน โ ดย มี

กระบวนการการผลิต 3 ข้ันตอน ไดแก  

Pre- production คือข้ันตอนของการเตรียมงานกอนท่ีจะผลิตรายการจริง 

Production  คือข้ันตอนของการผลิตรายการ 

Post -production  คือข้ันตอนสุดทาย เปนการตัดตอกอนท่ีจะนําไปเผยแพร 

เพลงไทยสากลในอดีต หมายถึงเพลงท่ีขับรองในภาษาไทย โดยเริ่มจากนํา

ทํานองไทยเดิมใสเนื้อรองบรรเลงและขับรอง โดยใชมาตรฐานของโนตเพลงแบบสากลจนเปนเพลง

ไทยแนวใหม นับยอนหลังจากปจจุบัน 20 ป โดยตั้งแตป พ.ศ. 2476 ซ่ึงละครเวทีละครวิทยุ และ

ภาพยนตรไทยมีบทบาทท่ีสําคัญทําใหเพลงไทยสากลไดรับความนิยม จนในปจจุบันแตกสาขาไปอีก

หลากหลายแนวเพลง 

การเรียบเรียงดนตรีใหม หมายถึงการนําดนตรีท่ีถูกเรียบเรียงทํานองและแนวเพลง

ไวแลว มาสรางทํานองและแนวเพลงข้ึนใหม ใหแตกตางไปจากเดิม เชน จาก POP เปน JAZZ หรือ 

จาก ROCK เปน R&B โดยอาจเปลี่ยนบันไดเสียงใหแตกตางออกไปจากเดิมก็ได รวมถึงการเรียบเรียง

ทํานองข้ึนมาใหม โดยมีจํานวนหองแตกตางไปจากเดิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 
 

บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือการอนุรักษเพลงไทยสากลใน

อดีตโดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม” ไดนําแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบ

เพ่ือการศึกษา การนําเสนอ และวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตงาน ดังนี้ 

2.1 ความรูเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงและดนตรี 

2.2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเพลงไทยสากล 

2.3 ทฤษฎีการแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรม 

2.4 ทฤษฏคีวามพึงพอใจ 

2.5 งานวิจัยและผลงานท่ีเก่ียวของ  

 

2.1 ความรูเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงและดนตรี 

ประชัย จิตรปญญา (2553) อธิบายความหมายของรายการเพลงและดนตรีวา เปน

รายการท่ีเสนอการบรรเลงดนตรีและการใชเพลง โดยการนําเสนอนั้นมี 4 รูปแบบ ไดแก 

2.1.1 แบบมีวงดนตรีและนักรองมาแสดงในสตูดิโอ 

2.1.2 แบบมีนักรองมารองในสตูดิโอควบคูไปกับเสียงดนตรีท่ีบันทึกเสียงไวแลว 

2.1.3 แบบท่ีใหนักรองและดนตรีมาเลนและรองในสตูดิโอ แตใชเสียงท่ีไดจากการเปด

เทปท้ังหมด 

2.1.4 แบบมีภาพประกอบเพลง ภาพท่ีใชประกอบจะเปนเรื่องราวสั้น ๆ และสอดคลอง

กับเนื้อเพลง ทําใหเห็นจุดมุงหมายหรือเขาใจในเนื้อเพลงมากข้ึน  

 

2.2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเพลงไทยสากล 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการ

ฝกหัดทหารตามแบบยุโรป ซ่ึงมีการใชดนตรีบรรเลงประกอบการฝกทหาร โดยใชดนตรีประเภทแตร

วง จากบันทึกของ เทาเซนต แฮรีส ทูตชาวอเมริกันท่ีเขามาเมืองไทย กลาววา “วงดนตรีของเขา

แปลกใหมท่ีดึงดูดความสนใจของคนไทยท่ีพบเห็นเปนอันมา” และ คนไทยเริ่มคุนกับแตรวงหรือแตร

ฝรั่งตั้งแตนั้น จนในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 Jacob Feit (ผูเปนบิดาของ พระเจนดุริยางค) ชาวอเมริกันเชื้อ

สายเยอรมัน เขามารับราชการเปนครูแตรวงในพระราชสํานักของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
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(วังหนา) ปรับปรุงแตรวงทหารในป พ.ศ. 2420 วงแตรวงทหารในเวลาตอมาไดรับการเรียกชื่อใหมวา 

“วงโยธวาทิต” (Military Band) (พูนพิศ อมาตยกุล 2529: 22) ในราชสํานักไทยมีการเลนดนตรี

สําหรับบรรเลงท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต ทรงเปน

ผูนําการแตงทํานองเพลงตามมาตรฐานดนตรีสากลและในการประพันธเพลงสําหรับบรรเลงดวยแตร

วงโดยเฉพาะเพลงวอลซปลื้มจิต ในป พ.ศ. 2446 สันนิษฐานวาอาจเปนเพลงไทยสากลเพลงแรกใน

ประวัติศาสตรดนตรีของเมืองไทย(จํานง รังสิกุล 2517: 75) เพลงตาง ๆ เหลานี้ทรงนิพนธโดยใชโนต

และจังหวะแบบสากล และจากพระปรีชาสามารถในการทรงประพันธเพลง จึงทรงไดรับการยกยอง

เปน “พระบิดาแหงเพลงไทยสากล” (พูนพิศ อมาตยกุล 2514: 46)  

ละครรองไดถือกําเนิดข้ึน ในป พ.ศ. 2451 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวรวรรณากร 

กรมพระนราธิปประพันธพงศซ่ึงทรงดัดแปลงมาจากละครมาเลยท่ีเรียกกันวา “มาเลยโอเปรา” หรือ 

“บังสาวัน” และทรงตั้งชื่อละครคณะใหมนี้วา “ปรีดาลัย” ลักษณะของเพลงมีเนื้อรองมากเอ้ือนนอย

และใหลูกคูเปนผูเอ้ือนแทนนักแสดง ซ่ึงเปนท่ีนิยมในชวงนั้น จนในป พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงสรางวงดนตรีในราชสํานักเรียกวา “วงเครื่องสายฝรั่งหลวง” 

และโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนดนตรีทุกประเภทท่ีชื่อ โรงเรียนพรานหลวง ท่ีสวนมิสก

วัน นอกจากนั้นทรงสราง “กาแฟนรสิงห” บริเวณมุมถนนศรีอยุธยาลานพระราชวังดุสิต ใหประชาชน

พักผอน มีสถานท่ีขายอาหาร และยังจัดบรรเลงดนตรี วงดุริยางคสากลและวงปพาทยใหประชาชนฟง 

ทุก ๆ วันอาทิตยเริ่มตั้งแตเวลา 17.00-19.00 น. 

จากนั้นในสมัยรัชกาลท่ี 6 ดนตรีตะวันตกเริ่มแพรหลายเขาสูประชาชนอยางกวางขวาง

ตามลําดับ ทรงสงเสริมไหมีการฝกดนตรีตะวันตกในหมูขาราชการบริพารและนักดนตรีไทย ซ่ึงมีนัก

ดนตรีท่ีเปนบุคคลท่ีไดรับการยกยองอยาง พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยกร) และอีกบุคคลหนึ่งในวง

เครื่องสายฝรั่งหลวง เปนหัวหนาวงกรมโฆษณาการนั่นคือ เอ้ือ สุนทรสนาน (พระเจนดุริยางค 2512: 

16) 

เพลงไทยสากล อาจพูดไดวาท่ีมา เกิดจาก 2 สายคือ สายทางละครและสายทาง

ภาพยนตร สายทางละครนั้นละครคณะปรีดาลัยเปนตนกําเนิด มีลักษณะเปนเพลงไทยท่ีรองตาม

ทํานองฝรั่ง สวนทางสายภาพยนตร สันนิษฐานวาชาวญี่ปุนเปนชาติแรกท่ีนําเขามาฉายในเมืองไทย

ราวป พ.ศ. 2471 ในชวงแรกเปนภาพยนตรเงียบ จึงมีการริเริ่มทําเพลงประกอบเพ่ือเพ่ิมอรรถรส

สําหรับผูชม โดยใชแตรวงบรรเลงกอนการฉายและขณะทําการฉายหนัง เพลงท่ีบรรเลงเปนเพลง

สากลกับเพลงไทยเชน เพลงแบล็คอีเก้ิล และเพลงของทูลกระหมอมบริพัตรคือเพลงมารชบริพัตรและ

วอลซปลื้มจิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ภาพยนตรตะวันตก ทําใหคณะละครท่ีมีชื่อเสียงตองหยุดลงไป มี

ละครสลับรํา (คือมีรองเพลงประกอบบาง) ไดรับความนิยมแทน แตละครเพลงเหลานี้ก็ไมไดรับความ

นิยมเทาภาพยนตรตะวันตก ความนิยมในละครประเภทนี้ก็ลดลงตามลําดับ (ทวีสิทธิ์ ไกรวิจิตร 

ม.ป.ป.: 102) จนในป พ.ศ. 2470 จวงจันทร จันทรคณา (พรานบูรณ) ผูประพันธเรื่องและเพลงของ

คณะละครศิลปสําเริง (คณะละครของแมเลื่อน) ประวัติ โคจริก (แมแกว) ผูประพันธเรื่องและเพลง

ของคณะละครนครบันเทิง (คณะละครของแมบุญนาค) และสมประสงครัตนทัศนีย (เพชรรัตน) แหง

คณะละครปราโมทยนคร (คณะละครของแมเสง่ียม) ไดพัฒนาเพลงประกอบละคร “โดยการดัดแปลง

จากเพลงไทยเดิมท่ีมีทํานองสองชั้นมาใสเนื้อรองแทนทํานองเอ้ือนใชดนตรีคลอฟงทันหูทันใจ เปนท่ี

นิยมของประชาชนซ่ึงเรียกกันวาเพลงเนื้อเต็มหรือเนื้อเฉพาะแตยังคงใชปพาทยบรรเลงเหมือน

เชนเดิมอยู”(วราวุธ สุมาวงศ 2526: 63)  

เพลงไทยสากล ในสมัยของพรานบูรณ (2470-2472) มีลักษณะเปน “เพลงไทยเดิม

สากล” ไดรับแรงบันดาลใจจากเพลงไทยเดิม พรานบูรณไดแตงเพลงลักษณะนี้อีกเปนจํานวนมาก 

และในป พ.ศ. 2474 พรานบูรณและเพชรรัตนแหงละครคณะศรีโอภาสไดนําดนตรีสากลประเภท

เพลงแจส (Jazz Band) หรือ รหัสดนตรี เปนสวนประกอบละครเรื่อง “โรสิตา” และนําทํานองเพลง 

“วอลซปลื้มจิต” มาใสเนื้อรอง ไดรับความนิยมอยางมาก มีการเผยแพรบทเพลงออกอากาศทางสถานี

วิทยุ 7 พี.เจ. ท่ีศาลาแดง และมีการบันทึกแผนเสียง โดยหางนาย ต.เง็กชวน และในปเดียวกันพราน

บูรณรวมงานกับคณะละครจันทโรภาสก็โดงดังท่ีสุดข้ันดวยละครรองเรื่อง”จันทรเจาขา” ซ่ึงมีสถิติการ

นําออกแสดงถึง 49 ครั้ง ติดตอกันแทบทุกโรงมหรสพท่ีมีในพระนครและธนบุรี โดยพรานบูรณแตง

เพลงไทยสากล มีลีลาทํานองออนหวานอาทิ เพลงจันทรเจาขา จันทรสวาท จันทรลอย จันทรจาฟา

จันทรแฝงหมอก ขวัญของเรียม ในชวงนั้นบทเพลงประกอบละครรองเปนท่ีนิยมแพรหลายโดยท่ัวไป

ตราบจนกระท่ังความนิยมละครรองลดนอยลงไป ในขณะท่ีภาพยนตรพูดเสียงในฟลม เขามาไดรับ

ความนิยมแทน ซ่ึงทีบทขับรองประกอบดวย 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ความนิยมในภาพยนตรตะวันตกเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ มีการสรางศาลา

เฉลิมกรุงในป พ.ศ. 2474 สกุลวสุวัต ซ่ึงมี มานิต วสุวัต หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) กระเศียร วสุ

วัต และการะแส วสุวัต แหงศรีกรุงภาพยนตรทําภาพยนตรเสียงในฟลมหรือภาพยนตรพูดไดเปนครั้ง

แรกชื่อเรื่องวา “หลงทาง” ดนตรีประกอบในภาพยนตรเรื่องนี้ใชดนตรีสากลบรรเลงเพลงไทยแท มี

เนื้อรอง ทํานองท่ีมีเอ้ือนเพียงเล็กนอย ซ่ึงไดแกเพลงพัดชา บัวบังใบ ฯลฯ เปนตน และในป พ.ศ. 

2476 ภาพยนตรเรื่อง “ปูโสมเฝาทรัพย” โดยมี ขุนวิจิตรมาตรา กํากับการแสดงและเรือโทมานิต 

เสณะวีนิน ประพันธเพลงประกอบภาพยนตรชื่อวา “เพลงกลวยไม” ซ่ึงนับเปนเพลงไทยสากลเพลง

แรก ในการแตงทํานองตามหลักโนตสากลในประวัติศาสตรเพลงของเมืองไทย ขับรองโดย องุน เครือ

พันธ และมณี บุญจนานนท ขับรองหนาเวทีสลับการฉายภาพยนตรเรื่องนี้ (ขุนวิจิตรมาตรา 2518: 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
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44-45) ท่ีเรียกวาเพลงไทยสากล นาจะเพราะ เปนเพลงไทยท่ีมีเนื้อรองภาษาไทยแตมีทวงทํานองลีลา

และจังหวะเปนแบบสากล 

ในป พ.ศ. 2477 กระทรวงกลาโหมสรางภาพยนตร “เลือดทหารไทย” มีเพลงประกอบ 

3 เพลงคือ “มารชไตรรงค” “ความรักในแมน้ําเจาพระยา” และ “มารชเลือดทหารไทย” ประพันธ

โดยเรือโทมานิต เสนะวีณิน และยังมีภาพยนตรอีกหลายเรื่องท่ีประพันธโดย เรือโทมานิต และขุน

วิจิตรมาตรา เชน ตะวันยอแสง จากเรื่อง“เลือดชาวนา” เพลงบวงสรวงจากเรื่อง “เมืองแมหมาย” 

ฯลฯ และหลังจากท่ีเรือโทมานิต เสนะวีณิน ถึงแกกรรมลงในป พ.ศ. 2479 ไดเกิดนักแตงเพลงคนใหม

คือนารถ ถาวรบุตร มีเพลงเพลงท่ีเปนท่ีนิยมมากมาย เชน พลับพลึงไพร ชื่นชีวิต แสนอาลัย ใจสนอง

ใจ เปนตน 

ในป พ.ศ. 2478 ทางราชการไดแตงเพลงข้ึนอีก 2 เพลงคือเพลงชาติและเพลงเถลิง

รัฐธรรมนูญ และยังมีเพลงท่ีสําคัญ เชน เพลงรักเมืองไทย เพลงเลือดสุพรรณ ศึกถลาง เพลงแหลม

ทอง เปนตน สวนเพลงเพ่ือกองทัพนั้นไดรับความนิยมสูงมากจนถึงกับนําไปเปนเพลงสัญลักษณกอน

การฉายภาพยนตร และเม่ือสงครามระหวางไทยกับอินโดจีนเกิดข้ึนเพลงปลุกใจก็ยิ่งมากข้ึน เชนเพลง

แนวรบแนวหลัง เพลงทหารไทยแนวหนาเพลงมณฑลบูรพา เปนตน 

ในป พ.ศ. 2480 ไดมีการสราง เรื่อง “เพลงหวานใจ” โดยมีขุนวิจิตรมาตราเปนผูแตงบท

ภาพยนตร คํารองเพลงประกอบภาพยนตรและกํากับการแสดง นารถ ถาวรบุตร เปนผูแตงทํานอง

เพลง และในปเดียวกัน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคล เปนหัวหนาวงดนตรีมีนักดนตรี

ท่ีสําคัญในวงเชน เอ้ือ สุนทรสนาน เวส สุนทรจามร สังเวียน แกวทิพย จําปา เลมสําราญ คีติ คีตา

กร (บิลลี่) ฯลฯ มีเพลงท่ีไดรับความนิยมอยาง “ลมหวล” และ “เพลิน” จากภาพยนตรเรื่อง “แมสื่อ

สาว” 

ในป พ.ศ. 2482 มีการจัดตั้งกรมโฆษณาการโดยมีวิลาศ โอสถานนท เปนอธิบดีคนแรก 

และมีการตั้งวงดนตรีของกรมโฆษณาการเพ่ือบรรเลงเพลงสงไปกระจายตามสถานีวิทยุและตาม

สถานท่ีตาง ๆ โดยมี เอ้ือ สุนทรสนาน เปนหัวหนาวง เวท สุนทรจามร เปนผูชวย นักรองรุนแรก ๆ ท่ี

สําคัญ เชน จุรี โมรากุล (มัณฑนา โมรากุล) ลวน ควันธรรม รุจี อุทัยกร สุภาพ รัศมีทัต ชวลี ชวง

วิทย เปนตน โดยมีนักแตงเพลงประจําวงท่ีสําคัญ คือเอ้ือ สุนทรสนาน เวท สุนทรจามร ลวน ควัน

ธรรม และแกว อัจฉริยะกุล รวมกันแตงเพลงออกมาจํานวนหนึ่งดวยในป พ.ศ. 2482 เชนกัน และ

ตอมาไดตั้งวงดนตรี “สุนทราภรณ” ข้ึน ลักษณะของวงดนตรีสุนทราภรณเปนแบบตะวันตกโดยใช

เครื่องเปาเปนหลัก เชน ทรัมเปต คาริเนต และมีเครื่องสายผสม เชน ไวโอลิน เปนวงแบบ Big Band 

กําเนิดวงดนตรี สุนทราภรณนี้นาจะเปนจุดเริ่มตนของเพลงไทยสากลในยุคปจจุบัน  (กานท นิรนาม 

ม.ป.ป.: 42 - 48) 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ในป พ.ศ. 2507 เพลงไทยสากลไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เพลงลูกกรุง และเพลง

ไทยลูกทุง และในระยะเวลาไลเลี่ยกันกระแสเพลงร็อกแอนดโรลของทางฝงตะวันตกอยางวง เดอะ 

บีทเทิลส ไดรับความนิยมอยางมาก ในสวนของประเทศไทยไดมีการประกวดเพลงไทยสากลแนวใหม

ชิงถวยพระราชทานนั่นคือ เพลงสตริงคอมโบ (ใชเครื่องเปาผสมกีตารเปนหลัก) วงชนะเลิศคือ

วง ดิอิมพอสซิเบิ้ล ซ่ึงเปนวงท่ีไดรับความนิยมอยางมาก 

ตอมาในยุคท่ีประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมือง เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เพลงไทย

มักมีเนื้อหาเก่ียวกับการเมือง สังคม และคนยากไร ใชดนตรีเรียบงายอยางกีตารโปรง ท่ีรูจักกันวา 

"เพลงเพ่ือชีวิต" มีวงท่ีมีชื่อเสียงอยางวงคาราวาน ภายหลังป 2521 เพลงแบบสตริงไดรับความนิยม

เปนอยางมาก เกิดวงดนตรีใหม ๆ ข้ึนมาเปนจํานวนมาก เชน แกรนดเอกซ คีรีบูน บรั่นดี อัสนี-

วสันต และ ฯลฯ และเพลงสตริงก็ยังเปนท่ีนิยมในตลาดจนถึงปจจุบัน 

ในปจจุบันมีแนวเพลงเพ่ิมข้ึนหลากหลายมากข้ึน กลุมผูฟงไดแยกแตกกระจายเปนกลุมๆ 

ตามความชอบของผูฟง โดยในแตละกลุมก็มีการมอบรางวัลใหนักรอง นักแตงเพลง สําหรับแนวเพลง

ท่ีเกิดมาในยุคหลังก็เชนแร็ป ฮิปฮอป เปนตน 

 

2.3 ทฤษฎีการแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรม 

 Everett Roger (1995) เปนบุคคลท่ีคิดคนและไดพิสูจนทฤษฎีการแพรกระจาย

นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) โดยทฤษฎีนี้เนนความเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงสังคม

และวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการแพรกระจายของสิ่งใหมๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้น

รับเขาไปใชสิ่งใหมๆ นี้ คือ นวัตกรรม ซ่ึงเปนท้ังความรู ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดย

ไดอธิบายทฤษฎีกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรมนี้วามีตัวแปรหรือองคประกอบหลักท่ีสําคัญ 4 

ประการ (Four main element in the diffusion of innovations) คือ  

2.3.1 นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหมท่ีจะแพรกระจายไปสูสังคมเกิดข้ึน นวัตกรรมท่ี

จะแพรกระจายและเปนท่ียอมรับของคนในสังคมนั้น โดยท่ัวไปประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 

สวนท่ีเปนความคิดและสวนท่ีเปนวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไมนั้น นอกจากจะเก่ียวกับตัว

ผูรับ ระบบสังคม และรับการสื่อสารแลว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสําคัญ นวัตกรรมท่ียอมรับได

งายควรจะตองมีลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมท่ีมีลักษณะตรงกันขามกันกับ 5 ประการ ตอไปนี้

มักจะเปนท่ียอมรับไดยาก  

- ไดประโยชนมากกวาเดิมท่ีเขามาแทนท่ี (Relative Advantage)  

- มีสอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility)  

- ไมมีความสลับซับซอนมากนัก (Complexity)  

- สามารถแบงทดลองครั้งละนอยได (Trialability)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9B
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- สามารถมองเห็นหรือเขาใจไดงาย (Observability)  

2.3.2 การสื่อสารโดยผานสื่อทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) เพ่ือใหคนใน

สังคมไดรับรูระบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดตอระหวางผูสงขาวสารกับผูรับขาวสาร โดยผานสื่อ

หรือตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งท่ีนวัตกรรมนั้นแพรกระจายจากแหลงกําเนิดไปสูผูใชหรือผูรับนวัตกรรม 

อันเปนกระบวนการกระทําระหวางกันของมนุษย การสื่อสารจึงมีความสําคัญตอการรับนวัตกรรมมาก  

 

 
แผนภาพท่ี 2-1 : การสื่อสารผานสื่อทางใดทางหนึ่ง 

ท่ีมา : ทฤษฎีการแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรม. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2556.  

เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/492268 

 

2.3.3 เกิดในชวงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) เพ่ือใหคนในสังคมไดรูจัก

นวัตกรรม แนวความคิดใหมหรือมีการใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพ่ือทําใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรมตองอาศัยระยะเวลาและมีลําดับ

ข้ันตอนเพ่ือใหบุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม (a given time period)  

2.3.4 ระบบสังคม (Social System) โดยการแพรกระจายเขาสูสมาชิกของสังคม ระบบ

สังคมจะมีอิทธิพลตอการแพรกระจายและการรับนวัตกรรม กลาวคือ สังคมสมัยใหมระบบของสังคมจะ

เอ้ือตอการรับนวัตกรรม ท้ังความรวดเร็วและปริมาณท่ีจะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐาน

และรับคานิยมของสังคมท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เม่ือมีการ

แพรกระจายสิ่งใหมเขามา สังคมก็จะยอมรับไดงาย สวนสังคมโบราณหรือสังคมท่ีติดยึดกับความเชื่อ

ตางๆซ่ึงเปนสังคมลาหลังจะมีลักษณะตรงกันขามกับสังคมสมัยใหม ความรวดเร็วของการ

แพรกระจายและปริมาณท่ีจะรับนวัตกรรมจึงเกิดไดชากวาและนอยกวาหรืออาจจะไมยอมรับเลยก็ได  

การยอมรับวาเปนกระบวนการ (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากไดยินใน

เรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระท่ังยอมรับนําไปใชในท่ีสุด ซ่ึงกระบวนนี้มีลักษณะคลายกับกระบวนการ

เรียนรูและการตัดสินใจ (Decision Making) โดยไดแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 5 ข้ันตอน คือ  

 

 

แหลง่ความรู้ 

(ผู้สง่) 

ผู้ รับ ชอ่งทาง / ส่ือ    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันท่ี 1 ข้ันรับรูหรือตื่นตน (Awareness Stage)  

เปนข้ันเริ่มแรกท่ีนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหมหรือวิธีการใหม ข้ันนี้เปนข้ันท่ี

ไดรับรูเก่ียวกับสิ่งใหมๆ (นวัตกรรม) ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แตยัง

ไดรับขาวสารไมครบถวน ซ่ึงการรับรูมักเปนการรับรูโดยบังเอิญและจะทําใหเกิดความอยากรูตอไป 

อันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหมๆ นั้น ในการแกปญหาท่ีตนเองมีอยู  

ข้ันท่ี 2 ข้ันสนใจ (Interest Stage)  

เปนข้ันท่ีเริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหมๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้

เปนไปในลักษณะท่ีตั้งใจแนชัด และใชกระบวนการคิดมากกวาข้ันแรก ซ่ึงในข้ันนี้จะทําใหไดรับความรู

เก่ียวกับสิ่งใหมหรือวิธีการใหมมากข้ึน ซ่ึงบุคลิกภาพและคานิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือ

ประสบการณเดิมจะมีผลตอบุคคลนั้น และมีผลตอการติดตามขาวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม

หรือวิทยาการใหมนั้นดวย  

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินคา (Evaluation Stage) 

เปนข้ันท่ีจะไตรตรองวาจะลองใชวิธีการหรือหาวิทยาการใหมๆ นั้นดีหรือไม ดวยการ

เปรียบเทียบระหวางขอดีและขอเสียวา เม่ือนํามาใชแลวจะเปนประโยชนตอกิจกรรมของตนหรือไม 

หากรูสึกวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใช ข้ันนี้จะแตกตางจากข้ันอ่ืนๆ ตรงท่ีเกิดการตัดสินใจท่ีจะลอง

ความคิดใหมๆ โดยบุคคลมักจะคิดวาการใชวิทยาการใหมๆ นั้นเปนการเสี่ยงไมแนใจถึงผลท่ีจะไดรับ 

ดังนั้นในข้ันนี้จึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือใหเกิดความแนใจยิ่งข้ึนวาสิ่งท่ีเขาตัดสินใจ

แลวนั้นถูกตองหรือไม โดยการใหคําแนะนําใหขาวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลอง (Trial Stage)  

เปนข้ันท่ีบุคคลทดลองใชวิทยาการใหมๆ นั้นกับสถานการณของตน ซ่ึงเปนการทดลองดู

กับสวนนอยกอน เพ่ือจะไดดูวาไดผลหรือไม ในข้ันนี้บุคคลจะแสวงหาขาวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับ

วิทยาการใหมหรือนวัตกรรมนั้น  

ข้ันท่ี 5 ข้ันตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 

เปนข้ันท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหมๆ นั้น ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอยางเต็มท่ี

หลังจากท่ีไดทดลองปฏิบัติและเปนประโยชนในสิ่งนั้นแลว  

ในปจจุบันพบวาทฤษฎีกระบวนการยอมรับวิทยาการใหมๆ หรือ นวัตกรรมของ Roger 

นั้นมีจุดบกพรองในกระบวนการยอมรับดังกลาว หลายประการดวยกัน คือ  

1. กระบวนการนี้มักจะจบดวยการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ซ่ึงตามความจริงแลว

เม่ือบุคคลในบรรลุถึงข้ันประเมินผลแลวอาจจะปฏิเสธก็ได  

2. ข้ันตอนท้ัง 5 กระบวน อาจไมเปนไปตามข้ันตอนก็ไดเพราะบางข้ันตอนถูกขามไปได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันทดลองและข้ันประเมินผล อาจจะสามารถทําไดตลอดกระบวนการได  
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3. กระบวนการนี้มักจะจบลงโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น แตหากเขามีโอกาสในการ

แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนการตัดสินใจในการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม

นั้นได ดังนั้น จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกระบวนการยอมรับดังกลาว และไดเสนอแบบจําลองของ

กระบวนการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมแทน (Innovation Decision Process) ซ่ึง

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  

3.1 ข้ันความรู (Knowledge) ข้ันนี้บุคคลจะรับทราบเก่ียวกับนวัตกรรมและมีความเขาใจ

บางอยางเก่ียวกับหนาท่ีการทํางานของนวัตกรรม  

3.2 ข้ันชักชวนหรือสนใจ (Interest) บุคคลจะรูสึกชอบหรือไมชอบการยอมรับ

นวัตกรรมนั้น เพราะมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอนวัตกรรมนั่นเอง  

3.3 ข้ันตัดสินใจ (Decision) บุคคลจะเขาไปเก่ียวของในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะนําไปสู

การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม  

3.4 ข้ันยืนยัน (Confirmation) ในข้ันนี้บุคคลจะแสวงหาแรงเสริม 

(Reinforcement) เพ่ือยอมรับการใชนวัตกรรมตอไป แตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหากพบ

ขอมูลขัดแยงเก่ียวกับนวัตกรรมภายหลังก็ได  

 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลาความหมาย 

ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึง

พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  ฤกษหราย (อางถึงใน รุงโรจน ตรีทิพยรส: 2542) กลาววา ความพึงพอใจ 

หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของ

บุคคลท่ีมีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ 

ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความ

ผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีก

ดวย 

กาญจนา อรุณสุขจี (2546: 5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราท่ีตรงตอความ
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ตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้น

ใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

จากการตรวจเอกสารขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือ

ทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดี

ตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

สุเทพ พานิชพันธุ (2541) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความ

พึงพอใจ มีดวยกัน 4 ประการ คือ 

1. สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกาย

ท่ีใหแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ 

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดลอมใน

การประกอบกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆท่ีสนองความ

ตองการของบุคคล 

4. ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันท

มิตรกับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรวมกัน อันเปนความ

พึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความม่ันคงในสังคม ซ่ึงจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความ

ม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 

ขณะท่ี ปรียากร วงศอนุตรโรจน (2535) ไดมีการสรุปวา ปจจัยหรือองคประกอบท่ีใช

เปนเครื่องมือบงชี้ถึงปญหาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ี

เก่ียวของกับงาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลา

ในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน 

2. ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน 

ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและท่ีทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร เปน

ตน 

3. ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management) ไดแก ความ

ม่ันคงในงานรายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี สภาพการทํางาน เพ่ือน

รวมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน เปนตน  

Kotler and Armstrong (2556) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง  ซ่ึงความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  ความ
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ตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความ

หิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก

ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน 

(belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความ

ตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว และทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

อับราฮัม  มาสโลว (ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว 2556)  คนหาวิธีท่ีจะอธิบายวาทําไม

คนจึงถูกผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงาน

อยางมากเพ่ือใหไดมาซ่ึงความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลานั้น เพ่ือใหไดรับการ

ยกยองนับถือจากผูอ่ืน คําตอบของมาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ี

กดดันมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

1.1 ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพ้ืนฐาน คือ 

อาหาร ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 

1.2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการท่ีเหนือกวา 

ความตองการเพ่ือความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพ่ือน 

1.4 ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยอง

สวนตัวและความนับถือและสถานะทางสังคม 

1.5 ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปน

ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

บุคคลพยายามท่ีสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรก

กอนเม่ือความตองการนั้นไดรับความพึงพอใจ ความตองการนั้นก็จะหมดลงและเปนตัวกระตุนให

บุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดลําดับตอไป ตัวอยาง เชน คนท่ีอด

อยาก (ความตองการทางกาย) จะไมสนใจตองานศิลปะชิ้นลาสุด (ความตองการสูงสุด) หรือไม

ตองการยกยองจากผูอ่ืน หรือไมตองการแมแตอากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แตเม่ือความตองการ

แตละข้ันไดรับความพึงพอใจแลวก็จะมีความตองการในข้ันลําดับตอไป 
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2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 

ซิกมันด ฟรอยด (ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว 2556) ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัว

มากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่ง

เราหลายอยาง สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําท่ีไมตั้งใจ

พูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก 

บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆท่ีใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งท่ีเขาจะ

ไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 ประเภท คือ 

1.ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึง

พอใจวา มนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ 

2.ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวา

มนุษยจะ พยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติ

ของมนุษยเสมอไป 

3.ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือวามนุษย

แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูไดรับ

ผลประโยชนผูหนึ่งดวย 
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2.5 งานวิจัยและผลงานท่ีเกี่ยวของ 

2.5.1 Live Music Video เพลง Runaways ของศิลปน Jamiroquai 

 
ภาพท่ี 2-2 แสดงภาพจาก Music Video เพลง Runaway 

ท่ีมา: Music Video เพลง Runaway. เขาถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2556. 

เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=L2xrdXx2WX8 
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2.5.2 Live Music Show เพลง Gravity ของศิลปน John Mayer 

 

 

ภาพท่ี 2-3 แสดงภาพจาก Music Video เพลง Gravity 

ท่ีมา: Music Video เพลง Gravity. เขาถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2556. 

เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=75hEV9NkKXI 

 

   ส
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บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

 

ระเบียบการวิจัยเปนการวิจัยเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ           

“การสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียง

ใหม” โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศน สําหรับผู

ท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย และผูท่ี

มีความเชี่ยวชาญในดานดนตรีและเพลงไทยสากล เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนให

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด รวมถึงวางแผนในการสรางสรรครายการ

โทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมดวย 

 

3.1 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดย

การนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม” ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) 

ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีมุงหวังการคนหาความรู เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพ่ือ

ผลิตรายการตอไปโดยผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมถึง

การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนํา

ขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

รวมถึงทําการประเมินผลรายการท่ีผลิตดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ สามารถแบงออกได

เปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ กลุมผูชมเพศชาย เพศหญิง 

และเพศทาเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล และ

ประชาชนท่ัวไป 

2. ประชากรท่ีเปนกลุมผูเชี่ยวชาญในดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

3. ประชากรท่ีเปนกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง 

3.2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บขอมูล โดย

วิธีการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม คือ กลุมผูชมเพศชาย เพศหญิง และเพศ

ทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล และประชาชนท่ัวไป 

จํานวน 120 คน  

2. กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ คือ กลุมของผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรี

ไทยสากล จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

- คุณ ภิทรู พลชนะ 

ศิลปน นักแตงเพลง และผูอยูเบื้องหลังศิลปนไทยสากลมากมาย 

- คุณ นรเศรษฐ หมัดคง 

นักวิจารณเพลง และผูเชี่ยวชาญดานประวัติดนตรีไทยสากล  

3. ประชากรท่ีเปนกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง 

- คุณ ภูริทัต  เดชธํารงวัฒน 

ผูกํากับเวทีรายการชิงชาสวรรค และรายการ THE BAND THAILAND  

ในสังกัด บริษัทเวิรคพอยท เอนเตอรเทนเมนต จํากัด (มหาชน) 

การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเชี่ยวชาญดาน

บทเพลงและดนตรีไทยสากลนั้น ผูศึกษาจะสัมภาษณขอมูล แนวคิด กระบวนการการเรียบเรียงดนตรี 

และความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการทางโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม เพ่ือเปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับชิ้นงาน 

ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับดนตรีไทยสากล และรายการเพลงในปจจุบัน กลวิธีในการคิด

เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอท่ีดี เพ่ือใหเกิดความนาสนใจและไดชิ้นงานท่ีสมบูรณ 

3.2.3 กลุมตัวอยางท่ีทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) คือ กลุมผูชมนักเรียนและ

นักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากล และประชาชนท่ัวไป โดยเปดรายการท่ีผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม และ

สัมภาษณถึงความพึงพอใจรวมท้ังขอเสนอแนะ หลังจากท่ีไดรับชมรายการ เพ่ือทําการประเมินผล 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย       

โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และ

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังนี้ 

3.3.1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สําหรับการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญในดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล โดยมีแนวคําถาม ดังนี้  

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการเพลงในปจจุบัน 

สวนท่ี 2 เนื้อหาของรายการเพลง 

สวนท่ี 3 รูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการเพลง 

สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการเพลง 

2. แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สําหรับการสัมภาษณ

ผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง โดยมีแนวคําถาม ดังนี้  

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการเพลงในปจจุบัน 

สวนท่ี 2 เนื้อหาของรายการเพลง 

สวนท่ี 3 รูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการเพลง 

สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการเพลง 

3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับชมและความ

ตองการทางดานเนื้อหาและวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับการนําเสนอบทเพลงและดนตรี

ไทยสากลในอดีต โดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนอ่ืนๆของกลุมเปาหมาย 

ตอนท่ี 3 : ความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบรายการทาง

โทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

3.3.2 กลุมตัวอยางท่ีทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) คือ กลุมผูชมนักเรียนและ

นักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากล และประชาชนท่ัวไป โดยเปดรายการท่ีผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม และ

สัมภาษณถึงความพึงพอใจรวมท้ังขอเสนอแนะ หลังจากท่ีไดรับชมรายการ เพ่ือทําการประเมินผล 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied research) โดยใชเครื่องมือ

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth Interview) และการ

สนทนากลุม (Focus group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ 

ในการทดสอบคาความมีเหตุผล (Validity) และคาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ รวมถึงแนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมนั้น ผูศึกษาไดนําเครื่องมือ

ท้ังหมดมาทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยํา โดยใหกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการ

และกลุมผูผลิตรายการ ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เนื้อหา รวมถึงภาษาท่ีใชในการตั้ง

คําถาม เพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีตองการเม่ือเขาไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางจริงท่ีไดกําหนดไว 

 

3.5 ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ

ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี้ 

3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 1  ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ 

เอกสารและบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอรเน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ 

ตลอดจนงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับเพลงไทยสากล สัดสวนของ

รายการโทรทัศนในปจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาในรายการซ่ึงเปนท่ีตองการของผูชม

กลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลใน

อดีต โดนการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศน ท่ีเก่ียวกับการนําเสนอเพลง

ไทยสากลในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการรับชมยอนหลัง ผานทาง

เว็บไซต ของชอง โดยแตละรายการออกอากาศตามวันและเวลา ดังนี้ 

-  รายการ ดนตรี กวีศิลป (Thai PBS) 

วันเสาร  เวลา 21.00-22.00 น.   1 ชั่วโมง 

-  รายการ Art Vacation (สถานีเชิญยิ้ม ทางระบบดาวเทียม C Band)  

วันจันทร เวลา 20.00-21.00 น. 1 ชั่วโมง   

เพ่ือนํามาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอท่ีเกิดข้ึนในรายการ                      

วามีลักษณะอยางไรบาง โดยใชแนวคิดดานการผลิตรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับการนําเสนอเพลงไทย
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สากล และแนวคิดเก่ียวกับเพลงไทยสากล มาประกอบในการศึกษาวิเคราะห คนหากลวิธีการคัดเลือก

เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอของผูผลิตรายการท้ังท่ีดีและท่ีบกพรอง หรือยังไมปรากฏใน

รายการ   เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต 

โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือ

ขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน 2 ทาน ซ่ึงไดนํา

ผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

วิเคราะหเนื้อหาของรายการมาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับกลวิธี

ในการคิดเนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอท่ีดี ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ

โทรทัศนประเภทรายการเพลง แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการสรางสรรคการรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนํา

ดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ข้ันตอนท่ี 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดให   

กลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-administered)  ซ่ึงเปนกลุมผูชมเพศชาย เพศหญิง และเพศ

ทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจบทเพลงและดนตรีไทยสากล และประชาชนท่ัวไป ท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 120 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล

จากเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการ มาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถามเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับ และความตองการ ท้ังในดานเนื้อหาและรูปแบบ

ของรายการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการ

นําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ใหสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ข้ันตอนท่ี 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูล

ท้ังหมดท่ีวิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพ่ือเขียน

บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด 

3.5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดย

การนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมตอกลุมเปาหมายจํานวน 8 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว 

ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) เก่ียวกับความพึงพอใจ จากการรับชมรายการโทรทัศนเพ่ือ

นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห

ผลการประเมินรายการท่ีผลิต ท้ังในดานรูปแบบ เนื้อหา การนําเสนอ ตลอดจนภาพรวมของรายการ 
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ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

 

3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวบขอมูล

ในแตละสวน ดังตอไปนี้ 

3.6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวเพลงไทยสากล ชอง Thai PBS 

“ดนตรีกวีศิลป” ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต 

ของชอง (http://www.thaipbs.or.th)  

3.6.2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวเพลงไทยสากล ทางสถานีเชิญยิ้ม 

โทรทัศนดาวเทียมระบบ C Band “Art Vacation” ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการ

รับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต www.youtube.com 

3.6.3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในดาน

ดนตรีและบทเพลงไทยสากล รวมถึงผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงจํานวน 3 ทาน 

ตั้งแตวันท่ี 14-21 กันยายน พ.ศ. 2555 เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

3.6.4 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพ่ือทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ 

และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 120 คน ตั้งแตวันท่ี 7-14 กันยายน  พ.ศ. 2556 เปน

ระยะเวลาท้ังสิ้น 1 สัปดาห 

3.6.5 ผูศึกษาไดทําการเตรียมการกอนผลิตรายการ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล จัดทํา

โครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (proposal) หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ 

และเตรียมการถาย ตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 เดือน 

3.6.6 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุมของกลุมเปาหมาย

จํานวน 8 คน ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชใน

การผลิตรายการ โดยไดใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพ้ืนฐานท่ีนําเสนอในการ

รวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลท่ีไดจะสรุปบรรยาย

คุณลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ซ่ึงจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 
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3.7.1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจาการรับชมรายการโทรทัศนท่ี

นําเสนอเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการท้ัง 2 

รายการ มาจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองท่ี

สามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก       

(In-depth Interview)  โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง 1  ทาน 

ท่ีไดจากการสัมภาษณ มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท้ังหมด 

รวมถึงปญหาและอุปสรรค ท่ีผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงไดใหคําแนะนํา และ ความ

คิดเห็นเก่ียวกับรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง ซ่ึงการวิเคราะหในประเด็นนี้ จะอาศัยแนวคิด

ดานกระบวนการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุปตามประเด็นท่ีตั้งไว เพ่ือใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก       

(In-depth Interview)  โดยการนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล 2 ทาน 

ท่ีไดจากการสัมภาษณมาศึกษาถึงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหา และชองการนําเสนอรายการ

ประเภทรายการเพลงในปจจุบัน รวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกับวงการเพลงไทยสากลในปจจุบัน ท่ี

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ทานไดใหความคิดเห็นไวท้ังหมด เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 

ข้ันตอนท่ี 4  ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันพ้ืนฐาน โดยไดนําคําตอบ

ท่ีกลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ี

ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนํา

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 5   การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล 

โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ผูศึกษาจะนําผลการวิเคราะหรายการโทรทัศนประเภทรายการ

เพลงท้ัง 2 รายการ การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเชี่ยวชาญดาน

บทเพลงและดนตรีไทยสากล รวมถึงการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาสรุปประเด็นเพ่ือ

กําหนดแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมา

เรียบเรียงใหม 

3.7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือ

ประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบท่ีได ท้ังในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
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ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด 

 

3.8 การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีได

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน

ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ

รายการท่ีเสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปนี้ 

3.8.1 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 นําเสนอรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอ กลวิธีในการสื่อสารของ 

รายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศน

เพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

สวนท่ี 2   นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

depth interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเชี่ยวชาญ

ดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน 3 ทาน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับรายการเพลงไทยในปจจุบัน ท้ังรูปแบบเนื้อหา และ

ชองทางในการนําเสนอ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการ

เพลง เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการ

นําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

สวนท่ี 3   นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 120 คน เพ่ือใหทราบถึง

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและ

เนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม รวมถึง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
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3.8.2 การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ ซ่ึงจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอท่ีจะทํา

การผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ 

สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการจํานวนท้ังสิ้น 1 ตอน ซ่ึงจะประกอบดวยบทพูดของ

ผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแตละชวงของรายการ 

สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงาน ใหทราบถึงข้ันตอนในการผลิตรายการ 

(Time Table) เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล 

ไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

3.8.3 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ 

นําเสนอตัวรายการรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรี

มาเรียบเรียงใหมท่ีเสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 12 นาที จํานวนท้ังสิ้น 1 รายการ (ตอน) 

3.8.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจากกลุมผูฟงเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชน   ท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนิน

รายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตามประเด็น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

 

3.9 การวางแผนการผลิตช้ินงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนการในการสรางสรรครายการรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากล โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.9.1 รวบรวมผลการวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดมาจัดทําโครงรางรายการโทรทัศน

เพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม (Pre-Production) รวมถึงเตรียมงาน

กอนการถายทําและจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ โดยมี

องคประกอบตางๆดังตอไปนี้ 
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รูปแบบโครงราง (Proposal) ของรายการโทรทัศนเพ่ือเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล

ในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม “Live Record” 

  

ช่ือรายการ : Live Record 

ความยาวรายการ : 10 นาที 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอเพลงไทยสากลท่ีทรงคุณคาในอดีต ในรูปแบบใหม 

2. เพ่ือสรางความบันเทิง และอนุรักษเพลงไทยสากลในอดีตไมใหสูญหายไปจากความ

ทรงจํา 

3. เพ่ือสรางความรู และความเขาใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลในอดีต 

กลุมเปาหมาย  

ชาย-หญิง อายุ 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในการรับชมและรับฟงบทเพลงและดนตรีไทย

สากล และประชาชนท่ัวไป 

Concept  

รายการสาระบันเทิงประเภทรายการเพลงในรูปแบบใหม โดยการนําเพลงไทยสากลใน

อดีตมาเรียบเรียงใหมใหมีความรวมสมัย ผานการนําเสนอดวยการขับรองและเลนดนตรีสไตล Live In 

Studio และสอดแทรกความรูเก่ียวกับเพลงไทยสากลท่ีมีคุณคาในอดีต 

Theme 

นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

Mood & Tone  

Live in Studio 

วันและเวลาออกอากาศ 

อัพเดทรายการทุกวันเสาร เวลา 21.00 น. ทาง Youtube Chanal 

พิธีกร   

นาย บุญญะปกรณ เกษมสวัสดิ์ บุญทัน 

นางสาว ชณิฌา บุญภาณุวิจิตร  
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3.9.2 จัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดจัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพ่ือใหทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายในการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายก
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาและการผลิต “รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนํา

ดนตรีมาเรียบรียงใหม” ใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษา

วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการเพลงไทยสากล ตลอดจนศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลจากผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากล รวมถึงกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด   โดยแบงการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการ

ผลิตรายการออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1. บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  และวิธีการนําเสนอจากรายการ “ดนตรีกวีศิลป”ทาง

ชองThaiPBS ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต ของ

ชอง (http://www.thaipbs.or.th) โดยใชระยะเวลา 2 สัปดาห  

2. บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  และวิธีการนําเสนอจากรายการ “Art Vacation” ทาง

ชองสถานีเชิญยิ้ม (จานดาวเทียม C Band) ท้ังท่ีออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการรับชม

ยอนหลัง ผานทางเว็บไซตยูทูป (http://www.youtube.com) โดยใชระยะเวลา 2 สัปดาห  

3. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง จํานวน 1  

ทาน 

4. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน 2 

ทาน 

5. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความตองการใน

ดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดย

การนําดนตรีมาเรียบรียงใหม จากแบบสอบถามจํานวน 120 ชุด 

6. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมา

เรียบรียงใหม “Live Record” 
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ผลการวิจัย (กอนการผลิต) 

ผลการวิจัยจากการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ 

ดนตรีกวีศิลป ทางชอง ThaiPBS และ รายการ Art Vacation ทางชองสถานีเชิญยิ้ม (C Band)  

ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอท่ีเกิดข้ึนใน

รายการ ดนตรีกวีศิลป ทางชอง ThaiPBS และ รายการ Art Vacation ทางชองสถานีเชิญยิ้ม ท้ังท่ี

ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมท้ังการรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของชอง ในชวงวันท่ี 1-

15 กันยายนพ.ศ.2556  เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการท่ีนําเสนอเพลงไทยสากล ท้ัง 2 รายการ ออกเปน

แตละรายการ รายการละ 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) 

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 
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1. รายการ ดนตรีกวีศิลป 

รายการ “ดนตรีกวีศิลป” เปนรายการประเภทสาระบันเทิง นําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ

ดนตรี โดยมี theme ประจําในแตละเทปท่ีออกอากาศ โดยออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 21.00-

22.00 น. ทางชอง ThaiPBS  

 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ ดนตรีกวีศิลป 

รายการ ดนตรีกวีศิลป เปนรายการประเภทสาระบันเทิง สําหรับผูท่ีสนใจเก่ียวกับการ

รับชมบทเพลงและดนตรีโดยการแสดงสด (Live show)   

 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ ดนตรีกวีศิลป 

รายการ ดนตรีกวีศิลป เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบทเพลงและทวงทํานองเพลง

ตางๆ นําเสนอโดยการแสดงดนตรีโชว โดยแตละเพลงท่ีนําเสนอ มาจาก Theme ของแตละเทปท่ีวาง

ไว และมีการสอดแทรกความคิดเห็นและประวัติท่ีของบทเพลงท่ีนํามาโชวโดยนักรอง นักแตงเพลง 

และนักดนตรีท่ีรับเชิญมา 

- ในชวงแรก เปนการพูดเปดรายการโดยพิธีกร 

- ในชวงท่ีสอง เปนการแสดงโชวดนตรี จากแขกรับเชิญ 

- ในชวงท่ีสาม โชวรองเพลงจากพิธีกร และปดรายการ 

   

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) ของรายการ ดนตรีกวีศิลป 

รายการ ดนตรีกวีศิลป ใชวิธีการนําเสนอในรูปแบบการโชวดนตรีสด สลับกับการ

บรรยายถึงบทเพลงท่ีกําลังจะเลน และมีพิธีกรหญิง 1 คน เปนผูดําเนินรายการ โดยมีจุดเดนคือ ใน

ทุกๆเทปออกอากาศ พิธีกรจะรวมเลนดนตรีและรองเพลงรวมกับแขกรับเชิญอยางเปนกันเอง 
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2. รายการ Art Vacation 

รายการ “Art Vacation” เปนรายการพูดคุยกันผานเสียงดนตรี พรอมแขกรับเชิญผูหลง

รักเสียงดนตรีทุกสัปดาห โดยออกอากาศทุกวันจันทร เวลา 20.00-21.00 น. ทางชองสถานีเชิญยิ้ม 

(จานดาวเทียม C Band) 

 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ Art Vacation 

รายการ Art Vacation เปนรายการพูดคุย ท่ีนําเสนอเรื่องราวของนักดนตรีหรือวงดนตรี 

ท่ีจะเปนแรงบันดาลใจใหผูชมหลงรักในเสียงดนตรี โดยมีพิธีกรชาย 1 คน เปนผูดําเนินรายการ  

 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ Art Vacation 

รายการ Art Vacation เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญ มี

ประเด็นการพูดคุยตางๆ ถึงท่ีมา ประวัติของแขกรับเชิญ และใหแขกรับเชิญโชวความสามารถ ผาน

บทเพลงตางๆ โดยจะแบงเนื้อหารายการออกเปน 3 ชวง ประกอบดวย  

- ในชวงแรก เปนการเปดรายการโดยพูดเกริ่นถึงแขกรับเชิญวาเปนใคร 

- ในชวงท่ีสอง พูดคุยกับแขกรับเชิญในประเด็นตางๆ 

- ในชวงท่ีสอง รวมรองและเลนดนตรีกับแขกรับเชิญ 
 

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) ของรายการ Art Vacation 

รายการ Art Vacation มีรูปแบบการนําเสนอโดนการพูดคุยและเลนดนตรีรวมกัน โดย

การใชพิธีกรชาย 1 คนเปนผูดําเนินรายการ ซ่ึงจะทําหนาท่ีดําเนินรายการ และพูดคุยกับแขกรับเชิญ 

โดยมีจุดเดนอยูท่ี ตอนเปดรายการ จะมีแสดงโชวของพิธีกรใหเขากับแนวดนตรีของแขกรับเชิญท่ีเชิญ

มาในเทปนั้น และในตอนจบรายการ มีการเลนและรองดนตรีรวมกันแบบแตงทํานองและเนื้อรองสด 
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วิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเช่ียวชาญ

ดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิต

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนําดนตรีมาเรียบรียงใหม จากผูผลิตรายการ

โทรทัศนประเภทรายการเพลง รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล ในระหวางวันท่ี 

14-21 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 1 สัปดาห ซ่ึงไดทําการสัมภาษณ 3 ทาน ดังนี้ 

 

- คุณภูริทัต  เดชธํารงวัฒน 

ผูกํากับเวที (Stage Manager) รายการชิงชาสวรรค และรายการ THE BAND 

THAILAND ในสังกัด บริษัทเวิรคพอยท เอนเตอรเทนเมนต จํากัด (มหาชน) 

- คุณ นรเศรษฐ หมัดคง 

นักวิจารณเพลง อาจารยพิเศษ และผูเชี่ยวชาญดานประวัติดนตรีไทยสากล 

- คุณภิทรู พลชนะ 

ผูอยูเบื้องหลังวงการเพลงไทยสากลและ Music Director รายการ KPN Music Award 

 

ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศนและนําขอมูลท่ีได ท้ังหมดมา

ทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล 

โดยการนําดนตรีมาเรียบรียงใหม ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยกบทสัมภาษณของผูผลิตรายการ

โทรทัศนประเภทรายการเพลง รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล ออกเปนสวน

ตางๆ ดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับเพลงไทยสากล 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและเนื้อหารายการนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลวิธีวิธีการนําเสนอในการทําใหรายการมีความนาสนใจ 

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 
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1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีนําเสนอเกี่ยวกับเพลงไทยสากลในปจจุบัน 

  

คุณภูริทัต  เดชธํารงวัฒน : ในรูปแบบรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงของไทย 

ยังอยูในภาวะท่ีคงท่ี แตก็ยังมีการเกิดของรายการเพลงในแบบใหมๆแตกตางจากเดิมๆไปบาง สวน

ใหญจะเปนรายการท่ีมีโครงสรางเล็กๆ นําเสนอเก่ียวกับเพลง หรือดนตรีในลักษณะการแสดง 

สอดแทรกเกร็ดเล็กๆนอยๆ สวนตัวมองวาการทํารายการเพลงนั้น ตองใชตนทุนสูงเพ่ือแลกกับความ

ตื่นตา ตื่นใจทางดานภาพและเสียง ซ่ึงการท่ีจะทําแบบนั้น ก็สามารถทําไดเฉพาะบริษัทสื่อขนาดใหญ 

คุณนรเศรษฐ หมัดคง : ในปจจุบันถือวามีนอย ถึงจะมี ก็มีแตรายการนําเสนอเพลงใน

กระแส มิวสิควิดีโอ ซ่ึงนาเบื่อ โดยเฉพาะการนําเสนอเพลงไทยสากล ซ่ึงเปนไทยสากลแทๆ เชนเพลง

สมัยครูเอ้ือ สุนทรสนาน  แทบไมมีเลย นาเปนหวงเพลงในอดีตท่ีดีๆมากมายหลายบทเพลง ท่ีกําลังจะ

สูญหายไป และรายการในปจจุบัน ก็มีการนําเสนอแตรูปแบบเดิมๆ ขาดความนาสนใจ ไมดึงดูดให

ติดตาม 

คุณภิทรู พลชนะ : โดยสวนตัว มองวารายการเพลงตางๆในประเทศไทย ยังคงมีรูป

แบบเดิมๆอยู เชน รายการเรียลลิตี้ประกวดดนตรีหรือรองเพลง ก็คลายคลึงกันเปนสวนใหญ อาจมี

เปลี่ยนกติกา แตสุดทาย วิธีนําเสนอก็ออกมาในรูปแบบเดิม เพราะฉะนั้น จะใหรายการเพลงของไทย

เราไปสูรายการเพลงของเมืองนอกนั้น ยังไมได แตอาจจะพัฒนาไดโดยการใสอะไรท่ีใหมๆเขาใจ หลุด

จากกรอบของความจําเจแบบเดิมๆ 

 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหารายการนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต 

 

คุณภูริทัต  เดชธํารงวัฒน : ถาโดยสวนตัวมองวารายการเพลงนั้นก็หากลุมผูชมคอนขาง

ยากอยูแลว ยิ่งเปนเพลงเกาแตตองนํามาเสนอเด็กรุนใหม ยิ่งยาก และท่ีสําคัญตองทําใหมีความแปลก

ตา นาสนใจ พยายามเสาะหาชองทางและเนื้อหาท่ีสามารถดึงดูดผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยการ

สอบถามความคิดเห็นของกลุมท่ีเราคาดวาเปนกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนหัวใจของการผลิตรายการ

โทรทัศน เพราะเราผลิตรายการเพ่ือตอบสนองความตองการของคนดู จะมาคิดเองทําเองนั้น ไม

สามารถทําได ควรหลีกเลี่ยงการใชคอนเทนตหรือเนื้อหาท่ีเปนทางการ หรือมีสาระมากเกินไป เพราะ

จะทําใหผูชมรูสึกเบื่อ 

คุณนรเศรษฐ หมัดคง : ควรมีรูปแบบท่ีแปลกใหม ไมซํ้าซาก จําเจ พยายามหาวิธี

นําเสนอยังไงก็ได ใหคนรุนใหมสนใจ เพราะคนรุนใหมจะเปนแรงในการอนุรักษเพลงเหลานี้ ไมใหสูญ

หายไปตามเวลา แตก็มีปญหาตรงท่ีการเขาถึงอรรถรสจะเปนไปไดยาก เพราะคนรุนใหม ก็ฟงแตเพลง
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ใหมๆ ตองหาวิธีท่ีจะทํายังไง ใหหันมาสนใจเพลงเกา ท่ีนํามาเลาใหมใหได โดยสวนตัว ก็เคยทําอัลบัม

เพลง สุนทราภรณ โดยการเลือกเพลงท่ีดังๆในอดีต มาทําใหมโดยการทําใหมหมด คือการเปลี่ยน

ดนตรีใหมหมดใหเปนสมัยใหม อันนี้นาจะเปนตัวอยางไดในการเขาถึงคนรุนใหม เนื้อหาก็ไมควรจะ

เปนทางการมากเกินไป เพราะวัยรุนสมัยนี้ ตอบสนองแตความบันเทิง แตควรมีสอดแทรกความรูบาง

เล็กนอย  

คุณภิทรู พลชนะ : รายการเพลงก็ควรนําเสนอเพลง เปนเหตุผลแบบงายๆ ถาจะพูดถึง

เพลงไทยในอดีต อยางสมัยกอนๆ เชน วงชาตรี แกรนดเอ็กซ ในสมัยนี้หาฟงไดยากตามสื่อกระแส

หลักของไทย ซ่ึงใครสนใจ จะตองไปหาฟงเอาเอง ในเรื่องเนื้อหา ก็อยากจะแนะนําวา อยาใหมีสาระ

มากเกินไป แตอาจสอดแทรกไดบาง เชนสาระอะไรเล็กๆนอย เก่ียวกับเพลงนั้น เลาประวัติความ

เปนมา หรืออะไรตางๆ และตองมีวิธีคิดวา ทําอยางไรเพลงเกาถึงจะมาโลดแลนในยุคสมัยปจจุบันได 

นั่นคือ เพลงเกานั้น ตองมีความรวมสมัย คนเกาก็ฟง เด็กสมัยใหมก็ฟงได 

 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกลวิธีการนําเสนอใหรายการมีความนาสนใจ 

 

คุณภูริทัต  เดชธํารงวัฒน : แสง สี และเสียง ตองมาควบคูกัน จะมีอะไรขาดไปอยาง

หนึ่งไมได เพราะ 3 สิ่งนี้ คือองคประกอบหลักของการสรางความดึงดูด การจัดไฟ จัดองคประกอบ

ภาพใหดูเหมาะสม ในข้ันตอนตอไปคือในข้ันตอนการตัดตอ การปรับแตงสีใหเหมาะสม ดูแลวไมขัดตา 

และสรางแรงดึดดูดใหกับสายตาของผูชม การผสมเสียงพูดและเสียงเพลงใหมีความไพเราะ ชัดเจน 

ฟงงาย รื่นหู 

คุณนรเศรษฐ หมัดคง : สําคัญท่ีสุดคือ ทําอยางไรก็ได ใหรายการดูไมนาเบื่อ อยางท่ี

นักศึกษาเสนอมาคือการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบ Live in Studio มันไดบรรยากาศมาก มันดู

ดิบๆ เปนกันเอง เหมือนรายการของเมืองนอก มันไมควรถูกจํากัดอยูในรูปแบบของผูชมและนักแสดง

เทานั้นเหมือนรายการเพลงท่ัวไปในปจจุบัน ซ่ึงอาจจะนําเสนอโดยการบันทึกภาพแบบสดๆใน

บรรยากาศการทํางานบันทึกเสียงเพลงในสตูดิโอ เหมือนเราเขาไปชมนักดนตรีบันทึกเพลง ไมใชการ

แสดงโชวบนเวที 

คุณภิทรู พลชนะ : ถาเปนตัวผมเอง ก็อยากดูอะไรใหมๆ กอนอ่ืนตองยอนกลับไปดูวา 

แบบเกาเปนอยางไร อะไรท่ีมันดีอยูแลว ก็เอามาปรับใช อะไรท่ีคิดวายังไมดี ก็ปรับปรุงใหดีข้ึน ควร

เปนการฉีกกรอบ แหวกกรอบ เพราะดนตรีมันไมมีกรอบก้ัน วา เราตองทําแบบไหน อยางไร ผมอยาก

เสนอเรื่องการทําโชวดนตรีในรายการ วาไมควรเปนการลิปซิงค หรือรองแบบหลอก ถาเรารองจริง 
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เลนจริง แนนอนวา อรรถรสมันจะมากกวาอยูแลวผูชมก็ใหความสนใจมากกวา และไมควรเปน

รายการท่ีเปนทางการ ยิ่งการนําเพลงเกามานําเสนอตอคนรุนใหม ก็ตองใชคนรุนใหมมานําเสนอ 

 

4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดย

การนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

 

คุณภูริทัต  เดชธํารงวัฒน : อยาสรางอะไรตามใจเรา คนทํารายการตองสรางอะไร 

ตามใจคนดูหรือผูชม ในการสรางสรรครายการโทรทัศนทุกครั้ง ตองมีการสํารวจกลุมผูชมเปาหมายวา 

มีความตองการอะไร และเราก็ทํารายการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูชม 

คุณนรเศรษฐ หมัดคง : คําวาการเรียบเรียงใหมนั้นสําคัญมาก โดยเฉพาะการนําดนตรี 

เพลงเกาๆมาทําใหม แนนอนวาคนรุนเกาจะไมยอมรับ เพราะเหมือนเปนการนําเอาเพลงดีๆไปทําลาย 

แตกลับกัน คนรุนใหมใหการยอมรับอยูในข้ันดีมาก เพราะเขาคิดวา เขามาสามารถเขาถึงได ฟงได มัน

ดูรวมสมัย อันนี้เราตองดูจุดประสงควา เราผลิตเพ่ือใคร ใครคือกลุมเปาหมายของเรา และท่ีสําคัญ ทํา

จะเรียบเรียงอยางไร ใหไดความแปลกใหม โดยอาจดูจากทํานองเพลงตนฉบับวา มีจังหวะแบบใด 

บันไดเสียง โทน แลวนํามาเปรียบเทียบกับแนวเพลงรวมสมัย วาควรมีลักษณะจังหวะแบบใด การแบง

หองแบบใด เมโลดี้เพลงนั้น เราไมสามารถเปลี่ยนไดอยูแลว เพราะถาเปลี่ยน มันก็ไมใชเพลงเดิม สิ่งท่ี

เปลี่ยน ควรเปนคอรดเพลง บันไดเสียงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แตสิ่งท่ีอยากจะแนะนําคือ เปลี่ยน

จังหวะของมันไปเลย จะเกิดความดึงดูดเม่ือไดฟง อาจทําไดหลายรูปแบบเชน House Electro Jazz 

หรือตามแตเราจะจินตนาการ 

คุณภิทรู พลชนะ : อยากฝากไววา อยาไปตีกรอบใหกับคําวา เรียบเรียงใหม บางอยาง 

ก็ไมจําเปนตองใหมหมด อะไรท่ีดีๆก็เก็บไว อะไรท่ีไมดี ก็ปรับปรุง เชนเพลงท่ีจะนํามาใช อาจจะมี 

lick การรองท่ีสมบูรณอยูแลว ก็อยาไปเปลี่ยนมัน เปลี่ยนเฉพาะท่ีจําเปนกับวัตถุประสงคของเรา เชน 

รายการ ทําเพ่ือนําเสนอเพลงเกากับวัยรุนก็ Arrange เพลงใหสามารถรับฟงไดงาย และผมอยากเห็น

อะไรท่ีใหมๆเกิดข้ึนกับรายการเพลงของไทย ท่ีหลีกหนีจากรูปแบบเดิมๆอยางสิ้นเชิง 
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ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความตองการใน

ดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลใน

อดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 
  

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง จากกลุม

ตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา เพศชายและหญิง อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในบทเพลง

และดนตรีไทยสากล จํานวนท้ังสิ้น 120 คน โดยท่ีผูศึกษาไดนําคําตอบท่ีไดมาประมวลทางสถิติเพ่ือ

วัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน และความตองการท้ังในดานเนื้อหาและรูปแบบ

ของรายการ เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล โดยการนํา

ดนตรีมาเรียบรียงใหม”  ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

โดยท่ีผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพ่ือทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับและ

ความตองการของกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน ตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน – 14 กันยายน  พ.ศ. 2556    

เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 1 สัปดาห 

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางตางๆ ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

1. ชาย 

2. หญิง 

3. เพศทางเลือก 

70 

45 

5 

58.3 

37.5 

4.2 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศชาย มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

58.3 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.5 และเพศทางเลือก 4.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับอายุ 
 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

1. 13-15 ป 

2. 16-18 ป 

3. 19-22 ป 

38 

36 

46 

31.7 

30 

38.3 

รวม 120 100 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 19-22 ป มีจํานวนมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 13-15 ป คิดเปนรอยละ 31.7 และนอยท่ีสุดคือ           

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 16-18 ป คิดเปนรอยละ 30 
  
ตารางท่ี 4-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. นักเรียน/นักศึกษา  

2. ขาราชการ 

3. คาขาย 

4. พนักงานบริษัทเอกชน 

5. อ่ืนๆ 

120 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

รวม 120 100 

จากตารางท่ี 4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิด

เปนรอยละ 100  
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

1. มัธยมศึกษาตอนตน 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

3. ปวส./อนุปริญญา 

4. ปริญญาตรี/เทียบเทา 

5. สูงกวาปริญญาตรี 

38 

30 

0 

52 

0 

31.7 

25 

0 

43.3 

0 

รวม 120 100 
 

   ส
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จากตารางท่ี 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/เทียบเทา 

มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 25 และ

นอยท่ีสุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 0  

 

ตารางท่ี 4-5 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ีมีรูปแบบหรือเนื้อหา

เก่ียวกับ “เพลงไทยสากล” โดยตรงของกลุมตัวอยาง 
 

เคยชมรายการเกี่ยวกับเพลง

ไทยสากล 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. เคย 

2. ไมเคย 

80 

40 

66.7 

33.3 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดเคยรับชมรายการโทรทัศนท่ีมี

รูปแบบหรือรายการท่ีเก่ียวของกับ “เพลงไทยสากล” โดยตรง คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาคือ ไม

เคยรับชม คิดเปนรอยละ 33.3 
 

ตารางท่ี 4-6 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

จําแนกชองทางการรับชม 
 

รับชมรายการโทรทัศนผาน

ชองทางใด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน 

2. ฟรีทีวี (3,5,7,9,NBT,ThaiPBS) 

3. กลองรับสัญญาณดาวเทียม 

4. อินเทอรเน็ตทีวี 

5. อ่ืนๆ 

13 

75 

32 

0 

0 

10.8 

62.5 

22.7 

0 

0 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุดเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป

โดยจําแนกชองทางการรับชม รับชมผานฟรีทีวี คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือผานทางกลองรับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัญญาณดาวเทียม คิดเปนรอยละ 22.7 ตามมาดวยรับชมผานทางเคเบิ้ลทีวีในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน คิดเปน 

10.8 และนอยท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ตทีวี และรับชมผานทางชองทางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 0  

 

ตารางท่ี 4-7 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามวันท่ีรับชม 
 

รับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปชวงวัน

ใดมากท่ีสุด 
จํานวน (คน) รอยละ 

1. วันจันทร-วันศุกร 

2. วันเสาร 

3. วันอาทิตย 

4. วันเสารและวันอาทิตย 

5. วันหยุดนักขัตฤกษ 

18 

7 

10 

85 

0 

15 

5.8 

8.3 

70.8 

0 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป    

ในเสารและวันอาทิตย คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาคือวันจันทร-วันศุกร คิดเปนรอยละ 15 

รองลงมาคือ วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 8.3 รองลงมาคือ วันเสาร คิดเปนรอยละ 5.8 และนอยท่ีสุด

คือ วันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 0  

 

ตารางท่ี 4-8 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามความถ่ีของการรับชมรายการประเภทรายการเพลง 
 

ความถี่ของการรับชมรายโทรทัศนประเภท

รายการเพลง 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. ทุกวัน 

2. 1-3 ครั้ง/สัปดาห 

3. 4-6 ครั้ง/สัปดาห 

4. ไมเคยเลย 

9 

72 

31 

8 

7.5 

60 

25.8 

6.7 

รวม 120 100 
 

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางท่ี 4-8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด มีความถ่ีในการเปดรับชม

โทรทัศนประเภทรายการเพลง 1-3 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/สัปดาห 

คิดเปนรอยละ 25.8 ตามมาดวย รับชมทุกวัน คิดเปนรอยละ 7.5 และนอยท่ีสุดคือ ไมเคยเลย คิดเปน

รอยละ 6.7 

 

ตารางท่ี 4-9 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนเก่ียวกับรายการเพลงของ

กลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาท่ีรับชม 
 

ชวงเวลาทีรับชมรายการ

ประเภทรายการเพลง 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. ชวงเชา 06.00-09.59 น. 

2. ชวงสาย 10.00-12.59 น. 

3. ชวงบาย 13.00-16.59 น. 

4. ชวงเย็น 17.00-19.59 น. 

5. ชวงดึก 20.00-02.00 น. 

0 

12 

29 

21 

58 

0 

10 

24.2 

17.5 

48.3 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด เปดรับชมรายการโทรทัศน

เก่ียวกับรายการเพลง ชวงดึก 20.00-02.00 น. คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ ชวงบาย 13.00-

16.59 น. คิดเปนรอยละ 24.2 รองลงมาคือ ชวงเย็น 17.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 17.5 อันดับ

ถัดไปคือ ชวงสาย 10.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 10 และนอยท่ีสุดคือ ชวงเชา 06.00-09.59 น. คิด

เปนรอยละ 0 

 

ตารางท่ี 4-10 แสดงคารอยละความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล ของกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามการติดตามขาวสาร 
 

ติดตามขาวสารวงการเพลงไทยสากล

หรือไม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. ติดตามขาวสารเปนประจํา 

2. รับทราบบาง แตไมไดติดตาม 

3. ไมสนใจ และไมไดติดตาม 

86 

23 

11 

71.7 

19.2 

9.2 

รวม 120 100 
 

   ส
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จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดติดตามขาวสารเปนประจํา คิด

เปนรอยละ 71.7 รองลงมาคือ รับทราบบาง แตไมไดติดตาม คิดเปนรอยละ 19.2 และนอยท่ีสุดคือ 

ไมสนใจ และไมไดติดตาม คิดเปนรอยละ 9.2  

 

ตารางท่ี 4-11 แสดงคารอยละแสดงความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล ของกลุม

ตัวอยาง จําแนกตามแนวเพลงท่ีชื่นชอบ 
 

แนวเพลงไทยสากลท่ีช่ืนชอบ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพลงลูกทุง 

2. เพลงลูกกรุง 

3. เพลงเพ่ือชีวิต 

4. เพลงไทยสากลรวมสมัย 

    (String combo) 

18 

2 

9 

91 

15 

1.7 

7.5 

75.8 

รวม 120 100 

จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุดชื่นชอบแนวเพลง เพลงไทย

สากลรวมสมัย (String combo) คิดเปนรอยละ 75.8 รองลงมาคือ เพลงลูกทุง คิดเปนรอยละ 15 

อันดับถัดมาคือ เพลงเพ่ือชีวิต คิดเปนรอยละ 7.5 และนอยท่ีสุดคือ เพลงลูกกรุง คิดเปนรอยละ 1.7 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงคารอยละแสดงความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล จําแนกตาม

ความรูในดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล 
 

ความรูในดานบทเพลงไทยสากล จํานวน (คน) รอยละ 

1. มาก 

2. ปานกลาง 

3. นอย 

4. ไมมีเลย 

12 

42 

47 

19 

10 

35 

39.2 

15.8 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด มีความรูในดานบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากลในระดับนอย คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35 

และ รองลงมาคือ ไมมีเลย คิดเปนรอยละ 15.8 และนอยท่ีสุดคือ มีความรูในในดานบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากลมาก คิดเปนรอยละ 10 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-13 แสดงคารอยละของความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลของกลุมตัวอยาง 

วาเคยรับฟงเพลงไทยสากลในอดีตผานสื่อตางๆหรือไม 

เคยรับฟงเพลงไทยสากลในอดีตผานส่ือ

ตางๆหรือไม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. เคย 

2. ไมเคย 

43 

77 

35.8 

64.2 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด ไมเคยรับฟงเพลงไทยสากลใน

อดีตผานสื่อตางๆ  คิดเปนรอยละ 64.2 และนอยท่ีสุดคือ เคยรับฟงเพลงไทยสากลในอดีตผานสื่อ

ตางๆ 35.8 

 

ตารางท่ี 4-14 แสดงคารอยละแสดงความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลของกลุมตัวอยาง 

วามีศิลปนไทยสากลในอดีตท่ีชื่นชอบหรือไม 
 

ศิลปนไทยสากลในอดีตท่ีช่ืนชอบ จํานวน (คน) รอยละ 

1. มี 

2. ไมมี 

63 

57 

52.5 

47.5 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุด มีศิลปนไทยสากลในอดีตท่ีชื่น

ชอบ คิดเปนรอยละ 52.5 และนอยท่ีสุดคือ ไมมีศิลปนไทยสากลในอดีตท่ีชื่นชอบ คิดเปนรอยละ 

47.5 

 

ตารางท่ี 4-15 แสดงคารอยละของความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลของกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามความถ่ีในการติดตามขาวสารเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล 
 

ความถี่ในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน (คน) รอยละ 

1. ทุกวัน 

2. 1-3 ครั้ง/สัปดาห 

3. 4-6 ครั้ง/สัปดาห 

4. ไมเคยเลย 

36 

34 

41 

9 

30 

28.3 

34.2 

7.5 

รวม 120 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

จากตารางท่ี 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด ติดตามขาวสารเก่ียวกับบท

เพลงและดนตรีไทยสากลคิด 4-6 ครั้ง/สัปดาห เปนรอยละ 34.2 รองลงมาติดตามทุกวัน คิดเปนรอย

ละ 30 รองลงมาคือ ติดตาม 1-3 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 28.3 นอยท่ีสุดไมเคยติดตามเลย คิด

เปนรอยละ 7.5 

 

ตารางท่ี 4-16 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวเนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดตี โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมท่ีสนใจของกลุมตัวอยาง (เลือกได 3 ขอ) 

เนื้อหาทีสนใจ จํานวน 

1. นําเสนอประวัติและผลงานของศิลปนแตละทานท่ีรายการเลือกใชบทเพลง 

2. ใชเทคนิคถายทําแบบ Live Music Video ในรายการ 

3. บันทึกเสียงดนตรีสดขณะบรรเลงเพลง 

4. นําเสนอเทคนิคการเรียบเรียงเสียงดนตรี โดยผูเชี่ยวชาญ 

5. นําเสนอเทคนิคการแตงเพลง และการแตงทํานองดนตรี 

6. นําเสนอประวัติศาสตรดนตรีสากล ในไทยสากลในยุคตางๆ 

102 

96 

32 

25 

23 

82 

รวม 360 

จากตาราง 4-16 เนื้อหาท่ีไดรับความสนใจท่ีสุดสามอันดับแรก ไดแก การนําเสนอ

ประวัติและผลงานนําเสนอประวัติและผลงานของศิลปนแตละทานท่ีรายการเลือกใชบทเพลง ถัดมา

คือ ใชเทคนิคถายทําแบบ Live Music Video ในรายการ และนําเสนอประวัติศาสตรดนตรีสากล ใน

ไทยสากลในยุคตางๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-17 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวเนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม จําแนกตามความยาวของรายการ 
 

ความยาวท่ีเหมาะสมกับรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. 10-15 นาที 

2. 16-20 นาที 

3. 21-25 นาที 

4. 26-30 นาที 

45 

31 

36 

8 

37.5 

25.8 

30 

6.7 

รวม 120 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุด คิดวาความยาวท่ีเหมาะสมกับ

รายการคือ 10-15 นาที คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือ 21-25 นาที คิดเปนรอยละ 30 รองลงมา

คือ 16-20 นาที คิดเปนรอยละ 25.8 และนอยท่ีสุดคือ 26-30 นาที คิดเปนรอยละ 6.7  

 

ตารางท่ี 4-18 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวเนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม จําแนกตามความวันท่ีเหมาะสมในการ

ออกอากาศ 
 

วันใดท่ีเหมาะสมกับรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. วันอาทิตย 

2. วันจันทร 

3. วันอังคาร 

4. วันพุธ 

5. วันพฤหัสบดี 

6. วันศุกร 

7. วันเสาร 

8. วันหยุดนักขัตฤกษ 

41 

1 

0 

5 

0 

10 

51 

12 

34.2 

0.8 

0 

4.2 

0 

8.3 

42.5 

10 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดคิดวาวันท่ีเหมาะสมกับรายการ

คือ วันเสาร คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมาคือ วันหยุด

นักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 10 ถัดไปคือ วันศุกร คิดเปนรอยละ 8.3 ตอมาคือ วันพุธและวันจันทร คิด

เปนรอยละ 4.2 และ 0.8 ตามลําดับ และนอยท่ีสุดคือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี คิดเปนรอยละ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-19 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวเนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม จําแนกตามความเวลาท่ีเหมาะสมของรายการ 
 

ชวงเวลาใดท่ีเหมาะสมกับรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. 04.01-07.00 น. 

2. 07.01-10.00 น. 

3. 10.01-13.00 น. 

4. 13.01-16.00 น. 

5. 16.01-19.00 น. 

6. 19.00-22.00 น. 

7. 22.01-01.00 น. 

8. 01.01-04.00 น. 

0 

2 

18 

16 

27 

30 

19 

8 

0 

1.7 

15 

13.3 

22.5 

25 

15.8 

6.7 

รวม 120 100 

จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมากท่ีสุดคิดวาชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับ

รายการคือ 19.00-22.00 น.คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือ 16.01-19.00 น. คิดเปนรอยละ 22.5 

รองลงมาคือ 22.01-01.00 น. และ 10.01-13.00 น.คิดเปนรอยละ 15.8  และ 15 ตามมาดวย 

13.01-16.00 น. และ 01.01-04.00 น. คิดเปนรอยละ 13.3 และ 6.7 ตามลําดับ ถัดมาคือ 07.01-

10.00 น. คิดเปนรอย 1.7 และนอยท่ีสุดคือ 04.01-07.00 น. คิดเปนรอยละ 0 

 

ตารางท่ี 4-20 แสดงคารอยละของความความตองการของกลุมตัวอยางท่ีมีตอเนื้อหาในการนําเสนอ

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม  
 

สนใจเนื้อหารายการท่ีมุงเนนส่ิงใด จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1. เนื้อหารายการท่ีมุงเนนสาระ 

2. เนื้อหารายการท่ีมุงเนนสาระบันเทิง 

3. เนื้อหารายการท่ีมุงเนนท้ังดานสาระและความบันเทิงควบคูกัน 

12 

29 

79 

10 

24.2 

65.8 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4-21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดสนใจเนื้อหารายการท่ีมุงเนนท้ัง

ดานสาระและความบันเทิงควบคูกัน คิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมาคือ เนื้อหารายการท่ีมุงเนน

สาระบันเทิง คิดเปนรอยละ 24.2 และนอยท่ีสุดคือ เนื้อหารายการท่ีมุงเนนสาระ คิดเปนรอยละ 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-21 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวเนื้อหาของรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม  จําแนกตามรูปแบบการนําเสนอ 

 

รูปแบบการนําเสนอท่ีสนใจ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1. มีพิธีกรดําเนินรายการ 

2. มีเสียงบรรยายประกอบรายการ 

3. มีท้ังพิธีกรและเสียงบรรยายประกอบรายการ 

76 

20 

24 

63.3 

16.7 

20 

รวม 120 100 

จากตารางท่ี 4-21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มากท่ีสุดสนใจรูปแบบการนําเสนอท่ีมี

พิธีกรดําเนินรายการ คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมาคือ มีท้ังพิธีกรและเสียงบรรยายประกอบรายการ 

คิดเปนรอยละ 20 และนอยท่ีสุดคือ มีเสียงบรรยายประกอบรายการเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 

16.7 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิต

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

จากการท่ีผู ศึกษาไดทําการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอรายการ

สาระบันเทิง ประเภทรายการเพลง ของชอง ThaiPBS คือรายการ“ดนตรีกวีศิลป” และของสถานี

เชิญยิ้ม คือรายการ“Art Vacation” จํานวน 2 รายการนั้น สามารถสรุปผลไดวา  

ในดานรูปแบบของรายการจะเปนรูปแบบสาระบันเทิงประเภทรายการเพลง โดยมีพิธีกร

ซ่ึงเปนนักรองและนักดนตรี เปนผูดําเนินรายการ  

ในดานเนื้อหาของรายการจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาในรายการ มานั่งพูดคุยหรือสัมภาษณ 

โดยใชพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ โดยใหแขกรับเชิญแสดงขอคิดเห็น เลาประวัติความเปนมา สลับกับ

การแสดงโชวดนตรีเปนชวงๆ 

ในดานวิธีการนําเสนอของรายการสวนใหญจะมีความคลายคลึงกัน คือการใชดนตรีเปน

ตัวกลางในการพูดคุยกับแขกรับเชิญ โดยใชการแสดงดนตรีสดในลักษณะแสดงโชวของศิลปน เพ่ือเพ่ิม

อรรถรสในการรับชมรับฟง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและเนื้อหารายการ

โทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ใหสามารถมีรูปแบบ 

เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ท่ีแตกตางออกไปจากรายการประเภทรายการเพลงท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือ

สรางทางเลือกใหมในการรับชมรายการเพลงไทยสากล ท่ีมีรูปแบบรายการแตกตางออกไปจาก

ปจจุบันใหแกผูชม 
 

 

การนําเสนอช้ินงานรายการโทรทัศน “Live Record” 

รูปแบบโครงราง (Proposal) ของรายการโทรทัศนเพ่ือเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากล

ในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม “Live Record” 

 

ช่ือรายการ : Live Record 

ความยาวรายการ : 12 นาที 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอเพลงไทยสากลท่ีทรงคุณคาในอดีต ในรูปแบบใหม 

2. เพ่ือสรางความบันเทิง และอนุรักษเพลงไทยสากลในอดีตไมใหสูญหายไปจากความ

ทรงจํา 

3. เพ่ือสรางความรู และความเขาใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลในอดีต 

กลุมเปาหมาย : ชาย-หญิง อายุ 13-22 ป ท่ีมีความสนใจในการรับชมและรับฟงบท

เพลงและดนตรีไทยสากล และประชาชนท่ัวไป 

Concept : รายการสาระบันเทิงประเภทรายการเพลงในรูปแบบใหม โดยการนําเพลง

ไทยสากลในอดีตมาเรียบเรียงใหมใหมีความรวมสมัย ผานการนําเสนอดวยการขับรองและเลนดนตรี

สไตล Live In Studio และสอดแทรกความรูเก่ียวกับเพลงไทยสากลท่ีมีคุณคาในอดีต 

Theme : นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

Mood & Tone : Live in Studio 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร เวลา 21.03-21.15 น. 
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ลําดับ 

____ 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ภาพ 

__________________ 

Title เปดรายการ 

 

MLS พิธีกร 2 คน สลับ

กับ MS พิธีกรแตละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insert Video และ 

สัมภาษณคุณจันทนีย 

 

เสียง 

___________________________________ 

เพลงประกอบ Title เปดรายการ 

 

พิธีกร 1-2 : สวัสดีครับ/คะ  

พิธีกร 1 :ยินดีตอนรับคุณผูชมสูรายการ Live 

Record รายการเพลงเกา เกา แตมี Style กับผม

เอ  

พิธีกร 2 : และชาคะ วันนี้เราท้ัง 2 คนไมไดมากัน

ตัว ปลาวแนนอน แตยังพกความสุนทรีและดนตรี

เพราะมาฝากคุณผูชมอีกเชนเคยคะ 

พิธีกร 1 : พบกันเปนประจํานะครับเวลาสามทุม

ตรงทุกวัน เสาร  นองชาครับถ า เ ราลองนึก

ยอนกลับไปประมาณ 30 ปท่ีแลว ในยุคท่ีการฟง

เพลงดวยแผนเสียงเนี่ย เปนท่ีนิยมอยางมาก 

ศิลปนยุคนั้นไมวาจะเปน คุณออด คีรีบูน วงแก

รนดเอ็กซ พ่ีตู ดิเรก วงพิงคแพนเตอร วงชาตรี 

และศิลปนอ่ืนอีกหลายทาน  

พิธีกร 2 : ใชคะ และท่ีสําคัญ มีศิลปน 1 ทาน ท่ี

เราจะมากกลาวถึงกันในวันนี้ (รองเพลง) “เหมอ

มองดูสาย น้ําวน เหมอมองสายชลท่ีไหลริน” 

พอจะรูรึยังคะ วาเจาของบทเพลงนี้เปนใคร 

พิธีกร 1 : รูสิครับ ไมมีใครในยุคนั้นท่ีไมรูจักเพลง

นี้ ท่ีมีชื่อเพลงวา สายชล ซ่ึงมีคุณจันทนีย อูนากูล 

เปนผูแตงและขับรอง ใชไมครับ 

พิธีกร 2 : ใชแลวคะ 

 

(vo.) คุณจันทนีย อูนากูล อักษรศาสตรบัณฑิต

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางศึกษาได

เริ่มแตงเพลงรวมกับ คุณไชย ณ ศีลวันต ในขณะ

เวลา 

________ 

0.25 นาที 

 

1 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 นาที 
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ลําดับ 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLS พิธีกร 2 คน สลับ

กับ MS พิธีกรแตละคน 

 

 

 

 

 

เสียง 

___________________________________ 

นั้นคุณพอของคุณไชย ซ่ึงมีเพ่ือนสนิทท่ีทํางานอยู

ในสํานักพระราชวัง ไดนําเพลง "ลองรัก" ไปถวาย

ใหกับเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ  เพ่ือทรง

ขับรองใหกับคายเพลง EMI จนเพลงไดกลายเปน

เพลงท่ีไดรับนิยม นอกจากนั้นยังคุณจันทนีย ได

แตงเพลงไวอีกหลายสิบบทเพลง และจากเพลง

ลองรักท่ีไปเขาตาของคายเพลง EMI ทางคายจึง

ไดเสนอขอซ้ือลิขสิทธิ์เพลงอ่ืนๆของคุณจันทนีย

มาเพ่ือใหศิลปนในคายขับรอง แตเม่ือผูบริหารได 

ฟงน้ําเสียงของคุณจันทนียซ่ึงมีความไพเราะอยาง

มาก จึงตัดสินใจทําอัลบัมแรกในชีวิตใหแกคุณ

จันทนีย และใชชื่ออัลบัมวา สายชล ตามชื่อเพลง

แรก และไดรับการตอบรับเปนอยางสูงจากผูฟง

ท่ัวประเทศ จนสามารถทํายอดขายไดถลมทลาย 

โดยครองตําแหนงแผนเสียงท่ีมียอดขายสูงสุดใน

ประ เทศ ในป  2 525  และยั ง ได รั บ ร า ง วั ล

พระราชทานแผนเสียงทองคําอีกดวย (เปด

เสียงดนตรีเพลงสายชลเปนพ้ืนหลัง) 

**บทสัมภาษณประวัติความเปนมาของคุณ

จันทนียกอนเขาวงการเพลง** 

 

พิธีกร 1 : รางวัลการันตีผลงานขนาดนี้แลว เพลง

แตละเพลงของคุณจันทนีย ตองเปนบทเพลงท่ี

ไพเราะ กินใจแนนอนครับ 

พิธีกร 2 : ใชสิคะ ตัวดิฉันเองก็มีโอกาสไดฟงเพลง

สายชลของคุณจันทนีย จากคุณแมเอง รองใหฟง

บอยๆ และไมใชแคนี้นะคะ จากการท่ีเพลงนี้โดง

ดังเปนพลุแตก ทําใหวงพิงคแพนเตอร นําเอา

เวลา 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นาที 
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ลําดับ 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

ภาพ 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title ออกรายการ 

 

Title เขารายการ 

 

MS สัมภาษณ คุณ

จันทนีย อูนากูล 

 

MLS MS CU นักรอง นัก

ดนตรีขณะบรรเลงบท

เพลง 

 

เสียง 

___________________________________ 

เพลงนี้ ไปอเรนจใหม ในแบบฉบับตนเอง และยัง

ใชความดังของเพลงนี้ ตั้งเปนชื่ออัลบัมของตนเอง

วา สายชล อีกดวย 

พิธีกร 1 : โห คุณภาพคับค่ังขนาดนี้ ใครยังไมเคย

ฟง ตองไปหามาฟงไดแลวใชไมครับเนี่ย 

พิธีกร 2 : คุณผูชมคะ ไมตองไปหาฟงท่ีไหน

หลอกคะ วันนี้รายการ Live Record เอามา

เสนอคุณผูชมถึงท่ีแลว 

พิธีกร 1 : แตท่ีพิเศษกวานั้นคือ เราไดนําบทเพลง  

สายชล มาเรียบเรียงใหม โดยใชดนตรีแนว 

Bossanova ท่ีใหความรูสึกนุมละมุนละไม 

เหมือนลองลอยอยูอากาศ 

พิธีกร 2 : ถาพูดอยางเดียวเนี่ย คุณผูชมก็คงนึก

ภาพไมออก วาจะออกมาในรูปแบบไหน เอา

อยางนี้แลวกันคะ ชวงหนาเราจะพาคุณผูขมไป

รับชมรับฟงแบบเต็มๆกันไปเลยคะ 

 

เพลงประกอบ Title ออกรายการ 

 

เพลงประกอบ Title เขารายการ 

 

บทสัมภาษณเก่ียวกับเพลง “สายชล” โดยคุณ

จันทนีย อูนากูล 

 

เพลง “สายชล” ในรูปแบบ Bossanova 

 

 

 

เวลา 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 นาที 

 

0.05 นาที 

 

1 นาที 

 

 

4.30 นาที 
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ลําดับ 

____ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

ภาพ 

__________________ 

MLS สลับกับ MS และ 

CU พิธีกรท้ัง 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title ปดรายการ 

 

เสียง 

___________________________________ 

พิธีกร 2  : กอนจะจากกันไปในวันนี้นะคะ 

อยากจะฝากถึงผูชมทุกทานเอาไว วา เพลงไทย

สากล ของไทยเราเองนั้น ไมไดดอยไปกวาเพลง

ของชาติอ่ืนเลย อยากใหทุกคน ชวยกันอนุรักษ

เพลงไทยสากลในอดีตท่ีมีคุณคาเหลานี้ ใหมันอยู

กับเรา และลูกหลานเราสืบๆตอไปในอนาคต 

พิธีกร 1 : ครับผม เพราะสิ่งเหลานี้ เหมือนกับ

มรดกท่ีถูกท้ิงไวใหพวกเราไดรับฟง และศึกษาถึง

ท่ีมาและท่ีไปของยุคสมัยเพลงไทยสากลในยุค 

ตางๆ 

พิธีกร 2 : คะ และในอาทิตยหนา อยาพลาดชม

รายการท่ีจะนําเสนอเพลงเกา เกาอยางมี Style 

ท่ีนี่ เวลาเดิม สามทุมตรง  

พิธีกร 1-2 : สําหรับวันนี้ เราสองคนและ “Live 

Record ”ตองขอลาไปกอนครับ/คะ สวัสดีครับ/

คะ 

  

เพลงปดรายการ 

เวลา 

________ 

1.30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 วินาที 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่5 

การผลิตช้ินงาน 

 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรี

มาเรียบเรียงใหม ไดมีการประเมินผลงานท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการใชแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการรับชมรายการ Live Record เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจ ความ

คิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะนําไปสูการ

สรุปผลและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลรายการ

ในครั้งนี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) คือ กลุมผูชมนักเรียน

และนักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากล โดยเปดรายการท่ีผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม และสัมภาษณถึงความพึง

พอใจรวมท้ังขอเสนอแนะ หลังจากท่ีไดรับชมรายการ เพ่ือทําการประเมินผล 

การประเมินจะใชหลักการของทฤษฎีการใชสื่อเพ่ือประโยชนและความพึงพอใจ ท่ีมองวา 

บุคคลจะใชสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน จากนั้นจึงนําขอมูลท่ี

ไดมาสรุปผลการประเมินรายการตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ Live Record 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ

จากการรับชมรายการ Live Record ของกลุมผูท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล อายุ

ตั้งแต 13-18 ป จํานวน 4 และ กลุมเปาหมายท่ีมีอายุตั้งแต 18-22 ป จํานวน 4 ทาน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Live Record 

เครื่องมือท่ีใชเปนคําถามในการสนทนากลุม แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

2. ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content)
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3. ความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ (Sound and Music) 

4. ความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ (Editor) 

5. ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ Live Record 

1. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจาก

การรับชมรายการ Live Record ของกลุมผูท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล อายุตั้งแต 

13-17 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ี

ไดรับจากการรับชมรายการ Live Record เพ่ือประเมินผลรายการท่ีผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลความพึง

พอใจ ความคิดเห็นและประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับ ของกลุมเปาหมายในชวงอายุ 13-17 ป ท่ีได

รับชมรายการจํานวนท้ังสิ้น 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณพรธณภา  พาณิชดํารง 

 อายุ 15 ป อาชีพ นักเรียน 

2. คุณพัชนิดา ขําคม 

 อายุ 15 ป อาชีพ นักเรียน 

3. คุณธีรภัทร หงษลอย 

 อายุ 14 ป อาชีพ นักเรียน 

4. คุณปติ ยะถา 

 อายุ 17 ป อาชีพ นักเรียน 

 

1.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบของรายการนั้น กลุม

ตัวอยางนักเรียนท้ัง 4 ทาน รูสึกพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบของรายการ ซ่ึงใหเหตุผลวา มีรูปแบบท่ี

แปลกใหม คลายคลึงกับการเลนดนตรีและรองเพลง cover ศิลปน ลงบนสื่อออนไลนประเภทตางๆ 

เชน youtube หรือ facebook ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีวัยรุนสวนใหญใหความสนใจและไดรับความนิยม

อยางแพรหลาย และยังใหความเห็นสอดคลองกันวา การแสดงดนตรีสดผานการตัดตอภาพจาก

หลายๆ มุมเขาดวยกัน และมีพิธีกรสองคนท่ีทําหนาท่ีเขากันไดดี พูดรับสงกันอยางไมเคอะเขิน และ

การนําการแสดงดนตรีมาผสมเขากับรายการทางโทรทัศน ทําใหสรางความดึงดูดกวาคลิปวิดีโอท่ัวไป

ในโลกออนไลน 
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1.2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 

ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอเนื้อหาของรายการนั้น กลุมตัวอยาง

นักเรียนท้ัง 4 ทาน รูสึกพึงพอใจและชื่นชอบเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาของรายการท่ีใชพิธีกรสองคน

พูดคุยกันแบบเปนกันเองกับผูชม มีการเกริ่นนําดวยประวัติความเปนมาของบทเพลงท่ีจะนํามาเลน 

การเลนดนตรีดูแลวมีความสมจริง เปนการนําเอาเพลงเกาท่ีวัยรุนสมัยนี้ไมนิยมฟง มาทําใหมใหมี

ความทันสมัย ฟงงายข้ึน แปลกใหม สงผลใหเกิดการจดจําและนําไปบอกตอบนสื่อออนไลน และ

สามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วเนื่องดวยใชชองทางการนําเสนอบทสื่อออนไลนยอดนิยมอยาง 

Youtube นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณศิลปนเจาของบทเพลง วาเปนใคร และมีประวัติความเปนมา

อยางไร ทําใหไดรับความรู และมีความบันเทิงควบคูกับสาระแบบพอดี ดูไมนาเบื่อจนเกินไป 

1.3 ความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ (Sound and Music) 

ในดานความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ กลุมตัวอยาง

นักเรียนท้ัง 4 ทานรูสึกพึงพอใจกับเสียงและดนตรีประกอบรายการ ใหความเห็นตรงกันวา การ

บันทึกเสียงดนตรีอยูในข้ันดี เหมือนฟงเพลงจากแผนเพลง เสียงกลอง กีตาร และเสียงรองมีความ

ชัดเจน ไพเราะ ฟงงาย ในสวนของดนตรีประกอบในชวงตางๆของรายการ มีความเขากันดีกับ

ภาพรวมของรายการท่ีมีบรรยากาศแบบสบายๆ ดวยเพลงสไตล Bossa Nova ในดานเสียงพูดของ

พิธีกรมีขอคิดเห็นวา มีเสียงรบกวนโดยรอบขาง และบางครั้งพิธีกรพูดเบาไปทําใหรับฟงไดไมชัดเจน

ในบางชวง 

1.4 ความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ (Editor) 

ในดานความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ นักเรียนท้ัง 4 ทาน มีความ

พึงพอใจในระดับปานกลาง โดยไดใหความเห็นโดยสรุปวา มีการตัดตอดี ในชวงของการบรรเลงดนตรี 

มีจังหวะในการตัดตอรับเขากับจังหวะของบทเพลง มีโทนสีท่ีใหความรูสึกเย็นสบายคือโทนสีฟา และมี

ขอแนะนําคือมีเทคนิคพิเศษประกอบรายการนอยเกินไป ควรเพ่ิมมากกวานี้ และมุมกลองในชวงของ

พิธีกรควรมีมากกวานี้ 

1.5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอรายการ ท้ัง

รูปแบบ เนื้อหา เสียงประกอบ การตัดตอและเทคนิคตางๆ อยูในเกณฑท่ีดี มีความกลมกลืนกันของ

เนื้อหา และโทนรวมของรายการ ไมโดดไปมา  

โดยกลุมตัวอยางมีความชอบตรงกันในดานการใชรูปแบบการแสดงดนตรีสด โดย

ใชการบันทึกเสียงขณะถายทํา และการผสมเสียงดนตรีและเสียงรองท่ีลงตัว การนําเสนอเนื้อหาของ

รายการท่ีไมใสสาระเยอะเกินจนขาดความสนุกสนานและความบันเทิง โดยการสอดแทรกความรู
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เล็กๆนอยแตพอประมาณ และมีความชอบในการนําเสนอเนื้อหารายการของพิธีกรท้ังสองคน วาเปน

กันเอง สนุกสนาน  

กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับตัดตอ สรุปไดวา ควรมีเทคนิคพิเศษ

มากกวานี้ โดยการใสตัวอักษรมีสีสันลงไปในรายการ และเสียงพูดพิธีกรท่ีมีบางชวงเสียงรอบขาง

รบกวนดังเขามา 

 

2. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจาก

การรับชมรายการ Live Record ของกลุมผูท่ีมีความสนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล อายุตั้งแต 

18-22 ป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน

ท่ีไดรับจากการรับชมรายการ Live Record เพ่ือประเมินผลรายการท่ีผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลความพึง

พอใจ ความคิดเห็นและประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับ ของกลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-22 ป ท่ีได

รับชมรายการจํานวนท้ังสิ้น 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณพิจักษณ เนตรนุช 

อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

2. คุณธรนพนธ บัวภา 

อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

3. คุณชญานันท วชิรางกูล 

อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 

4. คุณกุลวดี ตั้งจิตเพ่ิมความดี 

อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 

 

2.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

ในดานความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

รูปแบบของรายการท่ีเปนรายการเพลงซ่ึงมีความแตกตางจากรายการเพลงท่ัวไป โดยใชการบรรเลง

และบันทึกภาพและเสียงดนตรีในรูปแบบ Live In Studio ซ่ึงดูแปลกแตกตางจากรายการประเภท

รายการเพลงท่ัวไป และมีความยาวของรายการท่ีพอเหมาะกับความตองการและสมาธิของกลุมผูชม

ซ่ึงเปนกลุมวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมการรับชมสื่อในระยะเวลาสั้นๆ การแบงชวงรายการมีความพอเหมาะ

พอดี ไมสั้น ไมยาวจนเกินไป กระชับ ไดใจความ 
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2.2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 

ในดานความพึงพอใจตอเนื้อหาของรายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับเนื้อ

ในทุกชวงของรายการ ไดใหขอคิดเห็นวา ในชวงแรก เปดรายการดวยการพูดคุยกันของพิธีกรสองคน

ท่ีกลาวถึงรายการมีขอมูลครบถวน มีสโลแกนของรายการท่ีจดจําข้ึนใจไดงาย มีการใหขอมูลเก่ียวกับ

เพลงและศิลปน วาท่ีมีมาท่ีไปอยางไร และในชวงของการบรรเลงเพลง มีความนาสนใจ เพราะมีการ

นําเสนอการสัมภาษณตัวของศิลปนเอง และมีตัวอยางของเพลงกอนท่ีจะนํามาทําการเรียบเรียงใหม 

ทําใหเห็นขอแตกตางของบทเพลงในสองรูปแบบอยางชัดเจน วาในรูปแบบแรกเปนเพลงเกา ซ่ึงมี

ความแตกตางกับรูปแบบท่ีรายการนําเสนอซ่ึงเปนเพลงในรูปแบบท่ีนํามาเรียบเรียงใหม ทําใหเยาวชน

รุนใหมเขาถึงไดงายข้ึน การเรียบเรียงจังหวะมีความนาสนใจ ถึงแมจังหวะเพลงจะเปลี่ยนไป แตฟง

แลวไดความรูสึกเดิม และในชวงทายของรายการมีการสรุป และฝากขอคิดใหผูชมอนุรักษเพลงเกาๆ 

ท่ีมีคุณคาใหสืบตอไป 

2.3 ความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ (Sound and Music) 

ในดานความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบรายการ กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของเสียงดนตรี บทเพลง เครื่องดนตรี และเพลงประกอบรายการ โดยใหความเห็น

วา มีข้ันตอนการบันทึกเสียงดนตรีท่ีดี ฟงแลวรื่นหู แตอาจมีเสียงดังเบาไมเทากันในแตละชวงของ

รายการ ดนตรีประกอบกลมกลืนตามโทนของรายการ พิธีกรท้ังสองคนในบางชวงอาจใชเสียงดังเบา

ไมเทากัน ซ่ึงอาจเปนเพราะเสียงรบกวนจากรอบขางซ่ึงดังข้ึนมาเปนบางชวง 

  

2.4 ความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ (Editor) 

ในดานความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ ไดใหขอคิดเห็นวา การตัด

ตอยังมีกระตุกอยูบาง ทําใหรายการดูไมราบรื่นเทาท่ีควร ลําดับการเขาออกของภาพตางๆ กลมกลืน

กันดี ไมนานและไมเร็วจนเกินไป TITLE รายการดูนาสนใจจากการตัดตอมุมมองของพิธีกรท้ังสองคน

มาใสไว 

ในดานสีสันของรายการ มีโทนสีฉูดฉาด สดใสดี ท่ีชวงของพิธีกร และในชวงของ

การบรรเลงเพลงก็มีการใชโทรสีตามอารมณของเพลง ทําใหไมดูขัดตา มีการใชมุมกลองเลนกับไฟ ทํา

ใหภาพดูมีมิติ และมีความนาสนใจใชการจางซอน ทําใหการลําดับของภาพขณะบรรเลงเพลงไมดู

ติดขัดมากนัก 

การใชเทคนิคพิเศษตางๆควรเพ่ิมลูกเลนของรายการใหมีสีสันมากกวานี้ เชนการ

ใสอักษร การใสเอฟเฟคแสงสีตางๆเขาไป อาจทําใหรายการมีความนาสนใจเพ่ิมข้ึน 
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2.5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางไดใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับขอดีและขอบกพรองตางๆท่ีควรปรับปรุงตอการนําเสนอรายการ “Live 

Record” ไวสรุปไดดังตอไปนี้ 

ภาพรวมของรูปแบบรายการ และเนื้อหาของรายการ ไดใหความเห็นวามีความ

นาสนใจ รายการมีความกระชับ ชัดเจน ไมสั้น ไมยาวจนเกินพอดี มีเนื้อหาท่ีพอเหมาะ มีความบันเทิง 

สอดแทรกดวยสาระเล็กๆนอยพอประมาณ พิธีกรมีความเหมาะสมกันดี รับสงกันไดอยางไมเคอะเขิน 

พูดคุยกับผูชมดวยภาษาท่ีเปนกันเอง และเนื้อหามีความนาใจ โดยการนําดนตรีเกาๆท่ีคนรุนใหมไม

เคยฟง มาทําใหมในแบบฉบับใหม ทําใหเยาวชนรุนใหมฟงไดงาย จดจําและนําไปเผยแพรตอไดงาย 

ภาพรวมของการตัดตอ เทคนิคตางๆ แสง สี เสียง มีความกลมกลืนกันดี มี

ขอเสนอแนะวา ควรตัดตอใหรายการลื่นไหลกวานี้ เพราะมีบางชวง ดูขัดๆสะดุดสายตา และควรเพ่ิม

ลูกเลนของเทคนิคประกอบตางๆ เชน ตัวอักษร เสียงเอฟเฟคประกอบตางๆ และกลุมตัวอยางมี

ความชอบเหมือนกันในชวงของการบรรเลงเพลง ซ่ึงมีการใชโทนสี และการเลนมุมกลองใหมีความ

นาสนใจ โดยมีการเคลื่อนกลองในรูปแบบตางๆท่ีแปลกตา และการวางตําแหนงกลองมีความ

หลากหลายของภาพ การบันทึกเสียงเครื่องดนตรี และเสียงรองมีความชัดเจน ฟงแลวมีมิติของเสียง 

สามารถดึงดูดสายตาและความสนใจของผูชมได ทําใหเกิดการเปดใจรับฟงเพลงเกา ถึงแมวาจะเปน

ดนตรีแบบใหม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรายการ คือ อนุรักษบทเพลงไทยสากลในอดีต ไมใหสูญ

หายไปจากความทรงจํา 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยและการผลิตรายการโทรทัศนในหัวขอ “การสรางสรรครายการโทรทัศน

เพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม” เปนการศึกษาวิจัยและการ

ผลิตชิ้นงาน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบ วิเคราะหเนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏใน

รายการ รวมถึงการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการในดานเนื้อหา

ของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการ

ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการ ท่ี

ผูศึกษาไดทําการผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึง

ผลการวิจัยดังกลาวนั้น ทําใหสามารถสรุป อภิปรายผลและอธิบายขอเสนอแนะได ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบรายการ และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ

โทรทัศน จํานวน 2 รายการ ไดแก รายการ Art Vacation และรายการ ดนตรีกวีศิลป 

จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ

โทรทัศนท้ัง 2 รายการ จากรับชมจากชองทางตรงและรับชมยอนหลังผานทางเว็บไซตยูทูป 

(www.youtube.com) ตั้งแตวันท่ี 1กันยายน – 15 กันยายน เปนเวลา 15 วัน สามารถสรุปผลได 

ดังนี้ 

1.1 รูปแบบของรายการ (Format) 

รายการ ดนตรีกวีศิลป เปนรายการประเภทสาระบันเทิง สําหรับผู ท่ีสนใจ

เก่ียวกับการรับชมบทเพลงและดนตรีโดยการแสดงสด (Live show) 

รายการ Art Vacation เปนรายการพูดคุย ท่ีนําเสนอเรื่องราวของนักดนตรีหรือ

วงดนตรี ท่ีจะเปนแรงบันดาลใจใหผูชมหลงรักในเสียงดนตรี โดยมีพิธีกรชาย 1 คน เปนผูดําเนิน

รายการ  
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1.2 เนื้อหาของรายการ (Content) 

รายการ ดนตรีกวีศิลป เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบทเพลงและทวงทํานอง

เพลงตางๆ นําเสนอโดยการแสดงดนตรีโชว โดยแตละเพลงท่ีนําเสนอ มาจาก Theme ของแตละเทป

ท่ีวางไว และมีการสอดแทรกความคิดเห็นและประวัติท่ีของบทเพลงท่ีนํามาโชวโดยนักรอง นักแตง

เพลง และนักดนตรีท่ีรับเชิญมา 

- ในชวงแรก เปนการพูดเปดรายการโดยพิธีกร 

- ในชวงท่ีสอง เปนการแสดงโชวดนตรี จากแขกรับเชิญ 

- ในชวงท่ีสาม โชวรองเพลงจากพิธีกร และปดรายการ 

รายการ Art Vacation เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญ 

มีประเด็นการพูดคุยตางๆ ถึงท่ีมา ประวัติของแขกรับเชิญ และใหแขกรับเชิญโชวความสามารถ ผาน

บทเพลงตางๆ โดยจะแบงเนื้อหารายการออกเปน 3 ชวง ประกอบดวย  

- ในชวงแรก เปนการเปดรายการโดยพูดเกริ่นถึงแขกรับเชิญวาเปนใคร 

- ในชวงท่ีสอง พูดคุยกับแขกรับเชิญในประเด็นตางๆ 

- ในชวงท่ีสอง รวมรองและเลนดนตรีกับแขกรับเชิญ 

 

1.3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

รายการ ดนตรีกวีศิลป ใชวิธีการนําเสนอในรูปแบบการโชวดนตรีสด สลับกับการ

บรรยายถึงบทเพลงท่ีกําลังจะเลน และมีพิธีกรหญิง 1 คน เปนผูดําเนินรายการ โดยมีจุดเดนคือ ใน

ทุกๆเทปออกอากาศ พิธีกรจะรวมเลนดนตรีและรองเพลงรวมกับแขกรับเชิญอยางเปนกันเอง 

รายการ Art Vacation มีรูปแบบการนําเสนอโดนการพูดคุยและเลนดนตรีรวมกัน โดย

การใชพิธีกรชาย 1 คนเปนผูดําเนินรายการ ซ่ึงจะทําหนาท่ีดําเนินรายการ และพูดคุยกับแขกรับเชิญ 

โดยมีจุดเดนอยูท่ี ตอนเปดรายการ จะมีแสดงโชวของพิธีกรใหเขากับแนวดนตรีของแขกรับเชิญท่ีเชิญ

มาในเทปนั้น และในตอนจบรายการ มีการเลนและรองดนตรีรวมกันแบบแตงทํานองและเนื้อรองสด 

 

2. การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และ

ผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน 3 ทาน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตรายการ 

จากผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากลใน

ระหวาง 14-21 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 1 สัปดาห สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
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2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับเพลงไทยสากล 

รูปแบบรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงของไทย ยังอยูในภาวะท่ีคงท่ี แตก็ยังมี

การเกิดของรายการเพลงในแบบใหมๆแตกตางจากเดิมๆไปบาง สวนใหญจะเปนรายการท่ีมีโครงสราง

เล็กๆ นําเสนอเก่ียวกับเพลง หรือดนตรีในลักษณะการแสดง สอดแทรกเกร็ดเล็กๆนอยๆ สวนตัวมอง

วาการทํารายการเพลงนั้น ตองใชตนทุนสูงเพ่ือแลกกับความตื่นตา ตื่นใจทางดานภาพและเสียง ซ่ึง

การท่ีจะทําแบบนั้น ก็สามารถทําไดเฉพาะบริษัทสื่อขนาดใหญ 

ในปจจุบันรายการประเภทรายการเพลงนั้นถือวามีนอย ถึงจะมี ก็มีแตรายการ

นําเสนอเพลงในกระแส มิวสิควิดีโอ ซ่ึงไมนาสนใจ โดยเฉพาะการนําเสนอเพลงไทยสากล ซ่ึงเปนไทย

สากลแทๆ เชนเพลงสมัยครูเอ้ือ สุนทรสนาน  แทบไมมีเลย นาเปนหวงเพลงในอดีตท่ีดีๆมากมาย

หลายบทเพลง ท่ีกําลังจะสูญหายไป และรายการในปจจุบัน ก็มีการนําเสนอแตรูปแบบเดิมๆ ขาด

ความนาสนใจ ไมดึงดูดใหติดตาม แตอาจจะพัฒนาไดโดยการใสอะไรท่ีใหมๆเขาใจ หลุดจากกรอบ

ของความจําเจแบบเดิมๆ 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและเนื้อหารายการนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต 

รายการเพลงนั้นก็หากลุมผูชมคอนขางยากอยูแลว ยิ่งเปนเพลงเกาแตตองนํามาเสนอ

เด็กรุนใหม ยิ่งยาก และท่ีสําคัญตองทําใหมีความแปลกตา นาสนใจ พยายามเสาะหาชองทางและ

เนื้อหาท่ีสามารถดึงดูดผูชมท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุมท่ีเราคาดวา

เปนกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน เพราะเราผลิตรายการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของคนดู จะมาคิดเองทําเองนั้น ไมสามารถทําได ควรหลีกเลี่ยงการใชคอนเทนตหรือ

เนื้อหาท่ีเปนทางการ หรือมีสาระมากเกินไป เพราะจะทําใหผูชมรูสึกเบื่อ 

รายการควร พยายามหาวิธีนําเสนอยังไงก็ได ใหคนรุนใหมสนใจ เพราะคนรุนใหมจะเปน

แรงในการอนุรักษเพลงเหลานี้ ไมใหสูญหายไปตามเวลา แตก็มีปญหาตรงท่ีการเขาถึงอรรถรสจะ

เปนไปไดยาก เพราะคนรุนใหม ก็ฟงแตเพลงใหมๆ ตองหาวิธีท่ีจะทํายังไง ใหหันมาสนใจเพลงเกา ท่ี

นํามาเลาใหมใหได ยกตัวอยางเชน เพลง สุนทราภรณ โดยการเลือกเพลงท่ีดังๆในอดีต มาทําใหมโดย

การทําใหมหมด คือการเปลี่ยนดนตรีใหมหมดใหเปนสมัยใหม สามารถเปนตัวอยางไดในการเขาถึงคน

รุนใหม เนื้อหาก็ไมควรจะเปนทางการมากเกินไป เพราะวัยรุนสมัยนี้ ตอบสนองแตความบันเทิง แต

ควรมีสอดแทรกความรูบางเล็กนอย 

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลวิธีวิธีการนําเสนอในการทําใหรายการมีความนาสนใจ 

แสง สี และเสียง ตองมาควบคูกัน จะมีอะไรขาดไปอยางหนึ่งไมได เพราะ 3 สิ่งนี้ 

คือองคประกอบหลักของการสรางความดึงดูด การจัดไฟ จัดองคประกอบภาพใหดูเหมาะสม ใน

ข้ันตอนตอไปคือในข้ันตอนการตัดตอ การปรับแตงสีใหเหมาะสม ดูแลวไมขัดตา และสรางแรงดึดดูด

ใหกับสายตาของผูชม การผสมเสียงพูดและเสียงเพลงใหมีความไพเราะ ชัดเจน ฟงงาย รื่นหู 
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ตองยอนกลับไปดูวารายการเพลงแบบเกาเปนอยางไร อะไรท่ีมันดีอยูแลว ก็เอา

มาปรับใช อะไรท่ีคิดวายังไมดี ก็ปรับปรุงใหดีข้ึน ควรเปนการฉีกกรอบ แหวกกรอบ เพราะดนตรีมัน

ไมมีกรอบก้ัน วา เราตองทําแบบไหน อยางไร ไมควรเปนการลิปซิงค หรือรองแบบหลอก ถารองจริง 

เลนจริง แนนอนวา อรรถรสมันจะมากกวาอยูแลวผูชมก็ใหความสนใจมากกวา และไมควรเปน

รายการท่ีเปนทางการ ยิ่งการนําเพลงเกามานําเสนอตอคนรุนใหม ก็ตองใชคนรุนใหมมานําเสนอ 

2.4 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

การผลิตรายการท่ีดีนั้น ตองคํานึงอยูเสมอวาอยาสรางอะไรตามใจเรา คนทํา

รายการตองสรางอะไร ตามใจคนดูหรือผูชม ในการสรางสรรครายการโทรทัศนทุกครั้ง ตองมีการ

สํารวจกลุมผูชมเปาหมายวา มีความตองการอะไร และเราก็ทํารายการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูชม 

คําวาการเรียบเรียงใหมนั้นสําคัญมาก โดยเฉพาะการนําดนตรี เพลงเกาๆมาทํา

ใหม แนนอนวาคนรุนเกาจะไมยอมรับ เพราะเหมือนเปนการนําเอาเพลงดีๆไปทําลาย แตกลับกัน คน

รุนใหมใหการยอมรับอยูในข้ันดีมาก เพราะเขาคิดวา เขามาสามารถเขาถึงได ฟงได มันดูรวมสมัย อัน

นี้เราตองดูจุดประสงควา เราผลิตเพ่ือใคร ใครคือกลุมเปาหมายของเรา และท่ีสําคัญ ทําจะเรียบเรียง

อยางไร ใหไดความแปลกใหม โดยอาจดูจากทํานองเพลงตนฉบับวา มีจังหวะแบบใด บันไดเสียง โทน 

แลวนํามาเปรียบเทียบกับแนวเพลงรวมสมัย วาควรมีลักษณะจังหวะแบบใด การแบงหองแบบใด 

เมโลดี้เพลงนั้น เราไมสามารถเปลี่ยนไดอยูแลว เพราะถาเปลี่ยน มันก็ไมใชเพลงเดิม สิ่งท่ีเปลี่ยน ควร

เปนคอรดเพลง บันไดเสียงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แตสิ่งท่ีอยากจะแนะนําคือ เปลี่ยนจังหวะของมันไป

เลย จะเกิดความดึงดูดเม่ือไดฟง อาจทําไดหลายรูปแบบเชน House Electro Jazz หรือตามแตเรา

จะจินตนาการ 

อยาไปตีกรอบใหกับคําวา เรียบเรียงใหม บางอยาง ก็ไมจําเปนตองใหมหมด 

อะไรท่ีดีๆก็เก็บไว อะไรท่ีไมดี ก็ปรับปรุง เชนเพลงท่ีจะนํามาใช อาจจะมี lick การรองท่ีสมบูรณอยู

แลว ก็อยาไปเปลี่ยนมัน เปลี่ยนเฉพาะท่ีจําเปนกับวัตถุประสงคของเรา เชน รายการ ทําเพ่ือนําเสนอ

เพลงเกากับวัยรุนก็ Arrange เพลงใหสามารถรับฟงไดงาย และผมอยากเห็นอะไรท่ีใหมๆเกิดข้ึนกับ

รายการเพลงของไทย ท่ีหลีกหนีจากรูปแบบเดิมๆอยางสิ้นเชิง 

 

3. ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกปญหา ในข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือ

นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

3.1 ปญหาอุปสรรคของการผลิตรายการ พบไดหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดใน

การถายทําท่ีไมเปนไปตามความตองการในแผนงานท่ีวางไว การนัดแนะเวลาของทีมงาน พิธีกร การ
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เตรียมการอุปกรณตางๆ เกิดความไมพรอม ทําใหภาพท่ีไดเกิดความผิดพลาด เวลาถายทําไมเปนไป

ตามท่ีวางแผนไว ความตอเนื่องของภาพแตละภาพ และการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนตําแหนงของ

รางกายของพิธีกรหรืออุปกรณตางๆในฉากก็เปนปญหาสําหรับการตัดตอในภายหลัง อีกท้ังเสียงท่ี

บันทึกมามีเสียงรบกวนจากบรรยากาศรอบขาง ท่ีไมสามารถควบคุมได  

3.2 แนวทางการแกปญหา คือ การฝกซอมกอนการถายทําจริง เพ่ือใหภาพตรงกับ

ความตองการมากท่ีสุด เปนการรักษาเวลาในการถายทําจริงและลดปญหาในข้ันตองของการตัดตออีก

ดวยและควรมีศึกษาขอดีและขอเสียของรายการหรือแหลงท่ีใชอางอิง เพ่ือนําขอดีมาประยุกตใชกับ

งาน และหลีกเลี่ยงการทํางานในสวนท่ีเปนขอเสีย 

การปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการผลิตรายการโทรทัศน และผูเชี่ยวชาญดานการ

บันทึกเสียงดนตรี มีสวนสําคัญมากในการทํางานใหสําเร็จลุลวง เนื่องจากเปนรายการท่ีตองใช

ความสามารถในการบันทึกเสียงโดยอยูใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการปรึกษาคณะกรรมการ

โครงการจุลนิพนธ และสํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย 

 

4. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง และ

ความตองการในดานรูปแบบ เนื้อหา และวิธีนําเสนอรายการ ของกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอการผลิต

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง จากกลุม

ตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา เพศชาย หญิง และเพศทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความ

สนใจในบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวนท้ังสิ้น 120 คน โดยท่ีผูศึกษาไดนําคําตอบท่ีไดมา

ประมวลทางสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน และความตองการท้ังในดาน

เนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากล โดยการนําดนตรีมาเรียบรียงใหม”  ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

โดยท่ีผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพ่ือทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับและ

ความตองการของกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน ตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน – 14 กันยายน  พ.ศ. 2556    

เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 1 สัปดาห 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 13-22 ป เพศชาย หญิง 

และเพศทางเลือก ซ่ึงกลุมเปาหมายสวนใหญ เคยรับชมรายการโทรทัศนประเภทประเภทรายการ

เพลง 

4.2 พฤติกรรมการเปดรับและชองทางในการรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป 
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จากการสํารวจความคิดเห็น ไดขอสรุปวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับชม

รายการโทรทัศนผานทางชองฟรีทีวี (3,5,7,9,NBTและTPBS) โดยเปดรับชมในวันเสารและวันอาทิตย 

ในชวงเวลา 20.00-02.00 น. 

4.3 ความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลของกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาสวนใหญมีความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการ

เพลงโดยมีความถ่ีเฉลี่ยในการรัยชมรายการ 1-3 ครั้งตอสัปดาห และมีการติดตามขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับวงการเพลงไทยอยูเปนประจํา  

4.4 ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ     

จากผลสรุปเนื้อหาและรูปแบบของรายการท่ีไดรับความสนใจท่ีสุดสามอันดับแรก 

ไดแก การนําเสนอประวัติและผลงานนําเสนอประวัติและผลงานของศิลปนแตละทานท่ีรายการ

เลือกใชบทเพลง ถัดมาคือ ใชเทคนิคถายทําแบบ Live Music Video ในรายการ และนําเสนอ

ประวัติศาสตรดนตรีสากล ในไทยสากลในยุคตางๆ ตามลําดับ 

ในสวนของการดําเนินรายการ กลุมเปาสวนใหญ เห็นดวยกับการใชพิธีกรและ

เสียงบรรยาย ประกอบในการดําเนินรายการ 

 

5. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน

เพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรี

มาเรียบเรียงใหม ไดมีการประเมินผลงานท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการใชแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการรับชมรายการ Live Record เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจ ความ

คิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะนําไปสูการ

สรุปผลและการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลรายการ

ในครั้งนี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสนทนาแบบกลุม (Focus group) คือ กลุมผูชมนักเรียน

และนักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อายุระหวาง 13-22 ป ท่ีมีความสนใจบทเพลงและ

ดนตรีไทยสากล โดยเปดรายการท่ีผลิตเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายรับชม และสัมภาษณถึงความพึง

พอใจรวมท้ังขอเสนอแนะ หลังจากท่ีไดรับชมรายการ เพ่ือทําการประเมินผล โดยมีหัวขอในการ

สอบถามความคิดเห็นดังนี้ 

5.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) 

ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบของรายการนั้น กลุม

ตัวอยาง รูสึกพึงพอใจและชื่นชอบรูปแบบของรายการ ซ่ึงใหเหตุผลวา มีรูปแบบท่ีแปลกใหม 

คลายคลึงกับการเลนดนตรีและรองเพลง cover ศิลปน ลงบนสื่อออนไลนประเภทตางๆ เชน 
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youtube หรือ facebook ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีวัยรุนสวนใหญใหความสนใจและไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย และยังใหความเห็นสอดคลองกันวา การแสดงดนตรีสดผานการตัดตอภาพจากหลายๆ มุม

เขาดวยกัน และมีพิธีกรสองคนท่ีทําหนาท่ีเขากันไดดี พูดรับสงกันอยางไมเคอะเขิน และการนําการ

แสดงดนตรีมาผสมเขากับรายการทางโทรทัศน ทําใหสรางความดึงดูดกวาคลิปวิดีโอท่ัวไปในโลก

ออนไลน 

5.2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 

ในดานความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอเนื้อหาของรายการนั้น กลุมตัวอยาง 

รูสึกพึงพอใจและชื่นชอบเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาของรายการท่ีใชพิธีกรสองคนพูดคุยกันแบบเปน

กันเองกับผูชม มีการเกริ่นนําดวยประวัติความเปนมาของบทเพลงท่ีจะนํามาเลน การเลนดนตรีดูแลว

มีความสมจริง เปนการนําเอาเพลงเกาท่ีวัยรุนสมัยนี้ไมนิยมฟง มาทําใหมใหมีความทันสมัย ฟงงายข้ึน 

แปลกใหม สงผลใหเกิดการจดจําและนําไปบอกตอบนสื่อออนไลน และสามารถแพรกระจายไดอยาง

รวดเน็วเนื่องดวยใชชองทางการนําเสนอบทสื่อออนไลนยอดนิยมอยาง Youtube นอกจากนั้นยังมี

การสัมภาษณศิลปนเจาของบทเพลง วาเปนใคร และมีประวัติความเปนมาอยางไร ทําใหไดรับความรู 

และมีความบันเทิงควบคูกับสาระแบบพอดี ดูไมนาเบื่อจนเกินไป 

5.3 ความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ (Sound and Music) 

ในดานความพึงพอใจตอเสียงและดนตรีประกอบของรายการ กลุมตัวอยางรูสึก

พึงพอใจกับเสียงและดนตรีประกอบรายการ ใหความเห็นตรงกันวา การบันทึกเสียงดนตรีอยูในข้ันดี 

เหมือนฟงเพลงจากแผนเพลง เสียงกลอง กีตาร และเสียงรองมีความชัดเจน ไพเราะ ฟงงาย ในสวน

ของดนตรีประกอบในชวงตางๆของรายการ มีความเขากันดีกับภาพรวมของรายการท่ีมีบรรยากาศ

แบบสบายๆ ดวยเพลงสไตล Bossa Nova ในดานเสียงพูดของพิธีกรมีขอคิดเห็นวา มีเสียงรบกวน

โดยรอบขาง และบางครั้งพิธีกรพูดเบาไปทําใหรับฟงไดไมชัดเจนในบางชวง 

5.4 ความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ (Editor) 

ในดานความพึงพอใจตอการตัดตอและเทคนิคตางๆ ไดใหขอคิดเห็นวา การตัด

ตอยังมีกระตุกอยูบาง ทําใหรายการดูไมราบรื่นเทาท่ีควร ลําดับการเขาออกของภาพตางๆ กลมกลืน

กันดี ไมนานและไมเร็วจนเกินไป TITLE รายการดูนาสนใจจากการตัดตอมุมมองของพิธีกรท้ังสองคน

มาใสไว 

ในดานสีสันของรายการ มีโทนสีฉูดฉาด สดใสดี ท่ีชวงของพิธีกร และในชวงของ

การบรรเลงเพลงก็มีการใชโทรสีตามอารมณของเพลง ทําใหไมดูขัดตา มีการใชมุมกลองเลนกับไฟ ทํา

ใหภาพดูมีมิติ และมีความนาสนใจใชการจางซอน ทําใหการลําดับของภาพขณะบรรเลงเพลงไมดู

ติดขัดมากนัก 
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การใชเทคนิคพิเศษตางๆควรเพ่ิมลูกเลนของรายการใหมีสีสันมากกวานี้ เชนการ

ใสอักษร การใสเอฟเฟคแสงสีตางๆเขาไป อาจทําใหรายการมีความนาสนใจเพ่ิมข้ึน 

5.5 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางไดใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับขอดีและขอบกพรองตางๆท่ีควรปรับปรุงตอการนําเสนอรายการ “Live 

Record” ไวสรุปไดดังตอไปนี้ 

ในภาพรวมของรูปแบบรายการ และเนื้อหาของรายการ ไดใหความเห็นวามี

ความนาสนใจ รายการมีความกระชับ ชัดเจน ไมสั้น ไมยาวจนเกินพอดี มีเนื้อหาท่ีพอเหมาะ มีความ

บันเทิง สอดแทรกดวยสาระเล็กๆนอยพอประมาณ พิธีกรมีความเหมาะสมกันดี รับสงกันไดอยางไม

เคอะเขิน พูดคุยกับผูชมดวยภาษาท่ีเปนกันเอง และเนื้อหามีความนาใจ โดยการนําดนตรีเกาๆท่ีคน

รุนใหมไมเคยฟง มาทําใหมในแบบฉบับใหม ทําใหเยาวชนรุนใหมฟงไดงาย จดจําและนําไปเผยแพร

ตอไดงาย 

ภาพรวมของการตัดตอ เทคนิคตางๆ แสง สี เสียง มีความกลมกลืนกันดี มี

ขอเสนอแนะวา ควรตัดตอใหรายการลื่นไหลกวานี้ เพราะมีบางชวง ดูขัดๆสะดุดสายตา และควรเพ่ิม

ลูกเลนของเทคนิคประกอบตางๆ เชน ตัวอักษร เสียงเอฟเฟคประกอบตางๆ และกลุมตัวอยางมี

ความชอบเหมือนกันในชวงของการบรรเลงเพลง ซ่ึงมีการใชโทนสี และการเลนมุมกลองใหมีความ

นาสนใจ โดยมีการเคลื่อนกลองในรูปแบบตางๆท่ีแปลกตา และการวางตําแหนงกลองมีความ

หลากหลายของภาพ การบันทึกเสียงเครื่องดนตรี และเสียงรองมีความชัดเจน ฟงแลวมีมิติของเสียง 

สามารถดึงดูดสายตาและความสนใจของผูชมได ทําใหเกิดการเปดใจรับฟงเพลงเกา ถึงแมวาจะเปน

ดนตรีแบบใหม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรายการ คือ อนุรักษบทเพลงไทยสากลในอดีต ไมใหสูญ

หายไปจากความทรงจํา  

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ

โทรทัศนประเภทรายการเพลง การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการ

เพลง และผูเชี่ยวชาญดานบทเพลงและดนตรีไทยสากล จํานวน 3 ทาน การสํารวจพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปและความตองการในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายท่ีมีตอ

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ตลอดจนการ

วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการ Live Record ท่ีผูศึกษาไดผลิต

ข้ึนนั้น สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้ 
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ในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

ตลอดจนสิ่งตางๆท่ีกลุมเปาหมายใหความสนใจมาก จะตองมีวิธีการศึกษาเพ่ือนําไปสูกระบวนการ

ผลิตรายการท่ีไดเนื้อหา สาระ ขอมูล และวิธีการนําเสนอใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมนั้น นั้นถือไดวา

เปนรายการท่ียากตอมุมมองในการนําเสนอ เพราะมีกลุมเปาหมายคือวัยรุน ซ่ึงวัยรุนนั้น เปนวัยท่ี

ตองการทดลองสิ่งของแปลกๆใหมๆ การผลิตรายการเพ่ือนําเสนอเพลงเกาจึงตองมีกลวิธีในการ

นําเสนอเพ่ือใหสามารถเขาถึงวัยรุนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักของรายการได และกระบวนการผลิต

รายการตองทําใหบรรลุวัตถุประสงคของรายการเพ่ือการอนุรักษเพลงไทยสากลท่ีมีคุณคาในอดีต ตอง

ทําไปอยางควบคูกัน 

การใชการเรียบเรียงดนตรีเกาข้ึนมาใหมนั้น จะทําใหผูชมรูสึกวารายการมีความพิเศษอยู

ในตัว ทําใหรายการมีความแปลกและนาสนใจมากข้ึน แตตองสามารถประยุกตเพลงท่ีเรียบเรียงข้ึนมา

ใหมใหเขากับแนวเพลงไทยสากลในอดีตตนฉบับใหไดโดยท่ีไมเกิดความแปลกแยก และยังคงอารมณ

ความเปนตนฉบับของเพลงไว และจังหวะตองมีความสอดคลองและกลมกลืนไปกับเนื้อเพลงเพลง 

โดยตองอาศัยการใหคําปรึกษาปรึกษาจากผู เชี่ยวในทุกๆกระบวนการผลิตตั้งแต ข้ันตอนการ

เตรียมการ การถายทํา และข้ันตอนหลังการถายทํา เพ่ือใหไดองคประกอบของรายการท่ีสมบูรณ 

ครบถวน 

การใชเทคนิคการถายทําแบบ Live Music Video นั้น ถือวาเปนสิ่งท่ีกําลังไดรับความ

นิยมอยางมากในสื่อออนไลนตางๆ และยังเปนสิ่งท่ีคนรุนใหมกําลังใหความสนใจ เชน Youtube 

,Socialcam facebook หรือสื่ออ่ืนๆ ดังนั้น การนําเอาเทคนิคนี้มาปรับใชในการสรางสรรครายการ

โทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ผูชมจะไดเห็นภาพท่ี

แตกตาง การใชสีของภาพตามอารมณของเพลง ทําใหมีอารมณรวม 

จากการสนทนาแบบกลุมของกลุมตัวอยางนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 13-22 

จากการเปดรายการใหกลุมตัวอยางไดรับชม สามารถอภิปรายผลไดวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอภาพรวมของรายการ และมีความสนใจในกลวิธีท่ีผูผลิตไดจัดทําเพ่ือนําเสนอ คือการนําดนตรีไทย

สากลในอดีต มาผานกระบวนการเรียบเรียงข้ึนใหมในรูปแบบใหม ซ่ึงไดรับความนิยมในหมูวัยรุน แต

ยังใหขอคิดเห็นตางๆเพ่ือนําไปปรับปรุง เชน ปญหาเสียงรบกวนตางๆ จากบรรยากาศในรายการ การ

ใชเทคนิคพิเศษตางๆ การตัดตอใหมีความราบรื่นข้ึน และการเพ่ิมสีสันใหรายการ โดยวิธีการตางๆ ให

มีความนาสนใจยิ่งข้ึนในครั้งตอๆไป 
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และถึงแมวากลุมตัวอยางสวนใหญ รับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลง ผานสื่อ

โทรทัศนฟรีทีวี แตผูผลิตก็เล็งเห็นวา ในปจจุบัน การใชชองทางสื่อสารออนไลน เปนชองทางท่ีมี

ประสิทธิภาพในการเผยแพรอยางสูงในกลุมวัยรุน และเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากและเร็วท่ีสุด จึง

ตัดสินใจใชชองการออนไลน จาก Youtube Chanal เพ่ือเปนสื่อเผยแพรรายการเพ่ือนําเสนอเพลง

ไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลใน

อดีต โดนการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมๆ 

1.1 เนื้อหาของรายการนั้น ควรมีการปรับเนื้อหาใหมีความนาสนใจข้ึน โดยอาจเพ่ิม

ชวงๆใหรายการ เพ่ือทําใหรายการมีสีสันมากข้ึน และมีกลวิธีในการนําเสนอใหเขากับกลุมเปาหมาย

มากกวานี้ เพราะเพลงเกานั้น วัยรุนอาจไมคอยใหความสนใจมากนัก จึงตองสรรหากลวิธีในการดึงดูด

ใหรายการมีความสนใจตอกลุมเปาหมายมากข้ึน 

1.2 การถายทําแบบ Live Music Video ควรเริ่มจากการศึกษาคนควาและหาขอมูล 

รวมถึงดูตัวอยางการใชเทคนิคการวางองคประกอบและการตัดตอใหมาก เพ่ือหาจุดเดนและจุดดอย

ของการใชเทคนิคโดยนําจุดเดนมาปรับใชกับงานและควรหลีกเลี่ยงสวนท่ีเปนจุดดอยของเทคนิค ใน

สวนของเทคนิคดานอ่ืนๆ ท้ังการถายทํา การจัดแสง รวมถึงการตัดตอภาพและเสียง ก็ตองศึกษา

คนควาและใหความสําคัญในสวนนี้เชนกัน ตองมีการวางแผนท่ีดีและใสใจในรายละเอียดของภาพแต

ละภาพ เพราะเทคนิคท้ังหมดท่ีกลาวมาลวนมีความสําคัญเทาเทียมกันและมีผลตอภาพรวมของ

รายการอีกดวย 

1.3 การนําเสนอรายการโทรทัศนเพ่ือกลุมเปาหมายซ่ึงเปนวัยรุน ตองคํานึงถึง

องคประกอบทุกสวน โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาพิธีกร การเลือกเสื้อผาและเครื่องแตงกาย การ

ออกแบบฉากและอุปกรณประกอบฉาก รวมถึงสีสันและอารมณ (Mood & Tone) ของรายการท่ี

ตองการนําเสนอ ตองใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆใหมากข้ึน เพ่ือใหสันสันและอารมณของรายการ 

สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหมารับชมได 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

2.1 ปจจุบันสื่อออนไลนเปนชองทางในการรับชมสื่อตางๆของวัยรุนมากท่ีสุด เพราะ

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายและรวดเร็ว สามารถวัดกระแสตอบรับหลังการออกอากาศไดทันที 

ในฐานะสื่อมวลชนควรใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะฉะนั้นจึงตองใชชองทางนี้ในการ

เผยแพรมิวสิควิดีโอท่ีผลิตข้ึนไปตามเว็บไซตตางๆ (Website) วัยรุนใหความสนใจ เชน Facebook 

,Socialcam และ Youtube ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการขยายชองทางการรับชมเพ่ือใหผูชมท่ัวไปมีโอกาส

ไดรับชมเชนกัน  

2.2 การศึกษาและการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต 

โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางเฉพาะนิสิต

นักศึกษา และนักเรียน ท่ีมีอายุระหวาง 13-22 ปเทานั้น เพ่ือการศึกษาวิจัยใหเห็นภาพรวมรายการ

โทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหมของในอนาคต ควรมี

การศึกษาวิจัยในวงท่ีกวางข้ึน โดยอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมเปนกลุมตัวอยางวัยรุนนักเรียนนักศึกษาท่ีมี

ชวงอายุกวางข้ึน วัยผูใหญ รวมถึงวัยอ่ืนๆ หรือตามภูมิภาคหรือท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการวัด

ประสิทธิผลของรากยการและยังเปนการเผยแพรและอนุรักษเพลงไทยสากลในอดีตใหเปนท่ีรูจักและ

ไดรับความสนใจในหมูวัยรุน และวัยอ่ืนๆมากข้ึนอีกดวย 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, 

2546 

กานท นิรนาม. พัฒนาการเพลงจากเพลงไทยถึงเพลงลูกทุง: 42 – 48, ม.ป.ป. 

ขุนวิจิตรมาตรา. ยุคเพลงหนังและละครในอดีต. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ, 2518 

พูนพิศ อมาตยกุล. ดนตรีวิจักษ. กรุงเทพฯ: บริษัทรักลิปจํากัด, 2529 

ชริณี เดชจินดา. “ความพึงพอใจของผูประกอบการตอศูนยบริการกําจัดอุตสาหกรรมแขวงแสมดํา 

เ ขตบาง ขุน เ ทียน  กรุ ง เทพมหานคร”.  วิ ทยานิ พนธ  สค .ม .  (สิ่ ง แวดล อม ). 

กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 

ทวีสิทธิ์ ไกรวิจิตร. ดนตรีสากลในประเทศไทยในสังคีตนิยม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร 

, 2, ม.ป.ป. 

ปรียากร วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท, 2535 

พูนพิศ อมาตยกุล. ทูลกระหมอมบริพัฒนกับการดนตรี. กรุงเทพฯ: ธันวาพาณิชย, 2514 

พระเจนดุริยางค. ชีวประวัติของขาพเจา. กรุงเทพฯ: บางกอกซีเทรตาเรียลออฟฟศ, 2512 

วราวุธ สุมาวงศ. วิวัฒนาการของเพลงไทยสากลจากละครและภาพยนตร. กรุงเทพฯ: 

ศักดิ์โสรักการพิมพ, 2526 

สุเทพ พานิชพันธุ. “ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการปรับโครงสรางและ  

ระบบการผลิตการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดเชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ, 2541 
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส  

ภาษาไทย 

 

ทฤษฎีการแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรม. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

http://www.gotoknow.org/posts/492268 

ทฤษฎี แร งจู ง ใจของมาสโลว .  เข า ถึ ง เ ม่ื อ  29 กรกฎาคม 2556. เ ข า ถึ ง ได จ าก   

http://humanrevod.wordpress.com/2012/10/26/maslows-hierarchy-of-

needs-in-organization 

ประชัย จิตรปญญา. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 

2556 เขาถึงไดจาก http://jameguitar.files.wordpress.com/download 

รุงโรจน ตรีทิพยรส. ทฤษฎีความพึงพอใจ. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก

http://www.l3nr.org/posts/166259 

 

ภาษาอังกฤษ 

 

Everett Roger. The diffusion of educational innovations in the government secondary 

schools of Thailand. เขาถึงเ ม่ือ 28 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

http://www.gotoknow.org/posts/492000 

Kotler and Armstrong. Principles of marketing. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

 http://tea.gspa-buu.net/library/is/mpa47/47931991 
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ประวัติโดยสังเขปของคุณจันทนีย พงษประยูร (อูนากูล) 
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ประวัติโดยสังเขปของคุณจันทนีย พงษประยูร (อูนากูล) 

 

คุณจันทนีย อูนากูล หรือ จันทนีย พงศประยูร (19 พฤษภาคม 2500) เปนนักรอง นัก

แตงเพลง ท่ีมีผลงานท่ีมีชื่อเสียงจากเพลง "สายชล" และ "ลองรัก" 

คุณจันทนีย เกิดท่ีกรุงเทพมหานคร เติบโตท่ีจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศึกษาตอท่ีคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย หลังจบการศึกษาเม่ือ พ.ศ. 2522 ไดเขาทํางานท่ีบริษัทโฆษณา โอกิลวี่ แอนด เม

เธอร ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ระหวางศึกษาท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแตงเพลงรวมกับไชย ณ ศีลวันต (บุตรชาย

ของนายเชาวน ณ ศีลวันต องคมนตรี) จํานวนหลายเพลง โดยเฉพาะเพลง "ลองรัก" ไดรับการขับรอง

บันทึกเสียงโดย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ คุณจันทนีย อูนากูล ไดขับรอง

เพลงของเธอเอง หลังจากศรีไศล สุชาตวุฒิ นําเพลง ลองรัก ของเธอไปบันทึกเสียง และเธอไดรับการ

ติดตอจากบริษัทอีเอ็มไอ เพ่ือซ้ือลิขสิทธิ์เพลงอ่ืนๆ แตเม่ือผูบริหารไดฟงเสียงท่ีเธอรอง ก็ไดตัดสินใจท่ี

จะออกอัลบั้มโดยใหจันทนียเปนผูขับรองดวยตัวเอง 

ผลงานบันทึกเสียงชุดแรก ใชชื่ออัลบั้ม สายชล ประกอบดวยเพลง สายชล, ลองรัก, เธอ, 

นกกับรถ, Memories ไดรับความนิยมสูงสุด ไดรับรางวัลพระราชทานแผนเสียงทองคํา จากยอดขาย

สูงสุดในป พ.ศ. 2525 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A8%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A5
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เพลง สายชล 

ขับรองและประพันธโดย : คุณจันทนีย พงษประยูร (อูนากูล) 

ประพันธทํานองโดย  : คุณชัย ณ ศีลวัลต 

ชื่อชุดอัลบัม  : สายชล 

ปท่ีวางจําหนาย  : 2524 

 

 เหมอมองดูสายน้ําวน  เหมอมองสายชลชางไหลริน 

เหมอมองดูนกผกผินบินลับไป   ยามเหงาเราถอนใจ 

บินไป ไมกลับมา 

 

เปลาเปลี่ยวจริงหนอหัวใจ    อยากจะรักใครเศราใจทุกครา 

หมดแรงกําลังออนลาและหลงทาง   เจ็บนั้นยังเจ็บมิจาง 

อางวาง..ดังสายชล 

 

แมใจจะเจ็บเก็บมาคิด ๆ    อดีตยังงามล้ําลน 

มิเคยลืมภาพเราสองคน    มิเคยลืมยังหลอกลวงตน 

มิเคย...ลืมวาเคยรักเธอ.. 

 

สายชล      หลั่งรินไหลวนมาพานพบเจอ  

เหตุการณผานไป ยังเผลอพะวงทุกวัน  อกเอย...ขมข่ืนตื้นตัน 

จากกันหรือฝนไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต  

โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

 

ในแบบสอบถามความคิดเห็นชุดน้ี คําวาเพลงไทยสากลในอดีต มีความหมายถึง บทเพลงท่ีมีคํารองเปน

ภาษาไทย และมีทํานองหรือโนตเพลงตามแบบฉบับสากล โดยนับจากปจจุบันยอนหลังไปมากกวา 20 ป ทุกแนว

เพลง 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง 

 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.เพศ 

  ชาย   หญิง  เพศทางเลือก 

2.อายุ 

  13-15 ป   16-18 ป   19-22 ป   มากกวา 22 ป 

3.อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา    คาขาย 

  ขาราชการ     พนักงานบริษัทเอกชน 

  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ................................................  

4.ระดับการศึกษา 

  มัธยมตน     มัธยมปลาย/ปวช. 

  ปวส./อนุปริญญา    ปริญญาตรี/เทียบเทา 

  สูงกวาปริญญาตรี  

 

สวนท่ี2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน 

 

1. คุณเคยชมรายการโทรทัศนท่ีมีรูปแบบหรือรายการท่ีเก่ียวของกับ “เพลงไทยสากล” โดยตรง

หรือไม 

 เคย (บอกชื่อรายการท่ีเคยรับชม ) ไดแกรายกา............................................................................... 

 ไมเคย 
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2.ปกติทานเปดรับชมรายการโทรทัศนจากชองทางใดมากท่ีสุด 

 เคเบิ้ลทีวีในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน    ฟรีทีวี (ชอง 3,5,7,9,11,Thai PBS) 

 กลองรับสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม   อินเตอรเน็ตทีวี 

 อ่ืนๆ ระบุ......................................... 

 

3.ทานเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป ในชวงวันใดมากท่ีสุด 

 วันจันทร – วันศุกร   วันเสาร 

 วันอาทิตย    วันเสารและวันอาทิตย 

 วันหยุดนักขัตฤกษ 

 

4.ปกติ ทานรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงบอยแคไหน 

 ทุกวัน   4-6 ครั้ง/สัปดาห 

 1-3 ครั้ง/สัปดาห  ไมเคยเลย 

 

5.ทานรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการเพลงในชวงเวลาใดบาง 

 ชวงเชา 06:00 - 09:59 น.    ชวงสาย 10:00 - 12:59 น. 

 ชวงบาย 13:00 - 16:59 น.   ชวงเย็น 17:00 - 19:59 น. 

 ชวงดึก 20:00 - 02:00 น.   อ่ืนๆ ............................ 

 
ส่วนที ่3 ความสนใจเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากล 

1.ทานติดตามรับฟงขาวสารของวงการเพลงไทยสากลหรือไม 

 ติดตามขาวสารประจํา 

 รับทราบบาง แตไมไดติดตาม 

 ไมสนใจและไมไดติดตาม 
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2.แนวเพลงไทยสากลใดท่ีทานชื่นชอบมากท่ีสุด 

  เพลงลูกทุง     เพลงไทยสากลรวมสมัย 

  เพลงลูกกรุง     เพลงเพ่ือชีวิต 

  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .................................... 

 

 3. ทานมีความรูในดานบทเพลงและดนตรีไทยสากลมากนอยแคไหน 

 มาก 

 ปานกลาง 

 นอย 

 ไมมีเลย 

 

4. ทานเคยรับฟงเพลงไทยสากลในอดีตจากสื่อตางๆหรือไม 

 เคย 

 ไมเคย 

 

5. ทานมีศิลปนไทยสากลในอดีต ท่ีทานชื่นชอบมากหรือไม 

 มี (ระบุไดมากกวา 1 ศิลปน.............................................................................................) 

 ไมมี 

 

6. ทานติดตามขาวสารเก่ียวกับบทเพลงและดนตรีไทยสากลบอยแคไหน 

 ทุกวัน   4-6 ครั้ง/สัปดาห 

 1-3 ครั้ง/สัปดาห  ไมเคยเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นในดานความตองการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ     

 

1.รูปแบบการนําเสนอรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบ

เรียงใหม ท่ีทานตองการหรือสนใจ (ตอบไดไมเกิน 3 ขอ) 

  การนําเสนอประวัติและผลงานของศิลปนแตละทานท่ีรายการเลือกใชบทเพลง 

  การใชเทคนิคการถายทําแบบ Live Music Video ในรายการ 

  การบันทึกเสียงดนตรีสด ขณะบรรเลงเพลง 

  การนําเสนอเทคนิคการเรียบเรียงเสียงดนตรี โดยผูเชี่ยวชาญ 

  การนําเสนอเทคนิคการแตงเพลง การแตงทํานองดนตรี  

  การนําเสนอประวัติศาสตรดนตรีสากล และไทยสากล ในยุคตางๆ 

  เนื้อหาดานอ่ืนๆ (.....................................................................................................) 

 

2. ทานคิดวา รายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ท่ีมีเหมาะสม ควรมีความยาวประมาณเทาไร 

 10 นาที    15 นาที     

 20 นาที    30 นาที     

 

3. ทานณคิดวาชวงวันใด ท่ีเหมาะสมกับชวงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม ของคุณมากท่ีสุด 

วันอาทิตย   วันจันทร 

วันอังคาร   วันพุธ 

วันพฤหัสบดี   วันศุกร   

วันเสาร   วันหยุดนักขัตฤกษ 

 

4. คุณคิดวาชวงเวลาใดท่ีเหมาะสมกับการออกอากาศรายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลใน

อดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม  มากท่ีสุด 

 04.01-07.00 น.   07.01-10.00 น.    

 10.01-13.00 น.   13.01-16.00 น.   
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 16.01-19.00 น.   19.01-22.00 น. 

 22.01-01.00 น.   01.01-04.00 น. 

 

5. คุณตองการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมา

เรียบเรียงใหม ท่ีมุงเนนสิ่งใดมากท่ีสุด 

 เนื้อหารายการท่ีมุงเนนสาระ 

เนื้อหารายการท่ีมุงเนนความบันเทิง 

เนื้อหารายการท่ีมุงเนนสาระและความบันเทิงควบคูกัน 

 

6. ทานคิดวา รูปแบบการนําเสนอ ควรเปนเชนไร 
 

 มีพิธีกรดําเนินรายการ 

 มีเสียงบรรยายรายการ 

 มีท้ังพิธีกรและเสียงบรรยายรายการ 

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือ

นําเสนอเพลงไทยสากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการเลือกเนื้อหา รูปแบบรายการท่ี แปลกใหม หรือท่ีทาน

ตองการและสนใจ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการโทรทัศนเพ่ือนําเสนอเพลงไทย

สากลในอดีต โดยการนําดนตรีมาเรียบเรียงใหม 
 

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

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

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

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

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