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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการรับฟังดนตรีระหวา่งผูสู้งอายกุบั

เยาวชนในกิจกรรมดนตรีเพื่อชุมชน 

 การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงคุณภาพ โดยเลือกตวัอยา่งประชากร 2 กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูสู้งอาย ุกบั กลุ่ม

เยาวชน รวมทั้งหมด 300 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  กลุ่มผูสู้งอายบุา้นบาง

แค 2  กลุ่มเยาชนโรงเรียนคลองทววีฒันา  และกลุ่มเยาวชนบา้นครูนอ้ย 

 ผลการวจิยัพบวา่ การรับฟังบทเพลงมีความแตกต่างกนัทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มผูป่้วย นิยมฟังเพลงไทย

สากล เพลงไทยร่วมสมยั เพลงสากล เพลงคลาสสิก ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแ ค 2 นิยมฟังเพลงไทย

สากล ไดแ้ก่แนวเพลงสุนทราภรณ์ เพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง ส่วนกลุ่มเยาวชนโรงเรียนคลองทววีฒันา นิยม

ฟังเพลงไทยร่วมสมยั ประเภทเพลงสตริง เพลงสากล และกลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มเยาวชนบา้นครูนอ้ย นิยมฟังเพลง

ไทยร่วมสมยั เพลงลูกทุ่ง  

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจต่อการรับฟังดนตรี 

 

 



ABSTRACT 

This research. The objective is to compare satisfaction with listen music between elders and youth 

music activities for the community. 

This research is qualitative research. The second sample was a sample of the population. Elderly and 

youth groups total 300 people were divided into groups. Chulabhorn Hospital patients. Ban Bang Kae two 

elderly,  youth  Klong Taweewattana School .and  youth groups Ban Kru Noi   . 

The results showed that Listening to music are two different groups of patients. thai international 

popular music. thai music contemporary classical music, which is different from the elderly Ban Bang Khae 

two popular universal music thai. Themes include Soontaraporn Songs and music. The Youth in School 

KlongTaweewattana. Contemporary popular music thai. Lyrics of songs, and the circle of the Ban Kru Noi 

youth. thai popular music, contemporary folk music. 

Keywords :  Satisfaction for listen music. 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า  

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 ดนตรีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยเ์ป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นสอดคลอ้งกบัแนวคิด ไขแสง  

สุขะวฒันา (2554,น.2-4)กล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัเร่ืองดนตรีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์เสียงดนตรีเกิดจากมนุษย ์เกิด

ควบคู่ไปกบัการใชชี้วติประจ าวนัทั้งเวลาพกัผอ่น เวลาท างาน หรือเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเป็นตน้ ถา้กล่าวถึ งดนตรี

ยงัมีประโยชน์ต่อมนุษยห์ลายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา  ดา้นการแพทย ์ ดา้นสังคม  ดา้นจิตวทิยา  ดา้นกีฬาเป็น

ตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ดร .แพง ชินพงศ ์ (2550,น15-17)เสียงดนตรียงัช่วยกระตุน้สมอง ช่วยเสริม

พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  การพฒันาการรับฟังหรือการไดย้นินั้นเสียงดนตรีมีส่วน

ช่วยกระตุน้และเป็นพื้นฐานแรกส าหรับการฟังยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด ดร .แพง  ชินพงศ ์ (2551,น34-35) ดนตรี

เพื่อพฒันาการฟัง คือ การฟังเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กเล็ก เพราะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ดา้นภาษา 

คณิตศาสตร์ และการปฏิสัมพั นธ์กบัผูอ่ื้น อีกทั้งยงัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัมากในการเรียนดนตรี ระบบการ

ฟังมีดงัน้ี ไดย้นิเสียง- เสียงเดินทางผา่นโสตประสาท-เขา้สู่สมอง-สมองแปลความหมายของเสียงท่ีไดย้นิ ดงันั้น

การพฒันาการฟังจะตอ้งเร่ิมฟังจากเสียงดนตรีแบบง่ายๆเช่น เสียงธรรมชาติ เสียงส่ิงแว ดลอ้มรอบตวั และ

เสียงดนตรีท่ีมีท านองฟังแบบเรียบง่ายไม่ยากนกั หลงัจากนั้นก็เร่ิมฟังเสียงเคร่ืองดนตรี และพฒันาต่อไปถึงแนว

เพลงแต่ละประเภท  แนวดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งหลายแนวไดแ้ก่ แนวเพลงแบบคลาสสิก แนวเพลงแนวเพลงแบบ

เพลงไทยร่วมสมยั  แนวเพลงแบบเพลงไทยสากล  แนวเพลงแบบเพลงสากล  แบบเพื่อชีวติเป็นตน้  ซ่ึงท าใหย้าก

ต่อการศึกษาเน่ืองจากแนวเพลงมีหลายประเภทและกลุ่มผูฟั้งมีหลายกลุ่ม ซ่ึงมีพื้นฐานทางสังคมท่ีต่างกนั ใน

สังคมไทยปัจจุบนัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุผูป่้วย รวมถึงเยาวชนและเด็กดอ้ยโอกาสทางสังคม 

ซ่ึงมีทัง่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนช่วยคนในกลุ่มน้ี รวมถึงนกัวชิาการก็มีงานวจิยัท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมโดยใชด้นตรีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรักษาผูป่้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษกร  บิณฑสันตอ์า้งถึง

ใน นาถฤดี  พรหมเถาว ์(2553 ,น.91) เก่ียวกบัการศึกษาเร่ือง “ผลของดนตรีต่อความเจบ็ปวดในผูสู้งอายปุ่วยดว้ย

โรคมะเร็ง”  จากผลการทดลองผูป่้วยลดความเจบ็ปวดลงเม่ือเทียบกบัการรักษาแบบปกติ 

จากการทดลองดงักล่าวจึงท าใหมี้การใชด้นตรีเขา้มามีส่วนร่วมในหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากข้ึน ปัจจุบนั

กลุ่มผูสู้งอายใุนสังคมเร่ิมมีมากข้ึนตามล าดบั ซ่ึงก ลุ่มเหล่าน้ีคนในสังคมอาจจะลืมเลือนไปบา้ง ดงันั้นการจดั



กิจกรรมดนตรีใหก้บัผูสู้งอายจุะช่วยบ าบดั และท าใหบุ้คคลกลุ่มน้ีมีความสุข มีรอยยิม้ รวมทั้งน าดนตรีมาพฒันา

กบักลุ่มเยาวชนเพื่อใหเ้ยาวชนไดมี้พฒันาการท่ีดีข้ึนมีนิสัยไม่กา้วร้าว อารมณ์ดี ใจเยน็ มีมิตรไมตรีต่อค นใน

สังคมเดียวกนั ซ่ึงวธีิการฟังดนตรีใหผ้อ่นคลายยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด บุษกร บิณฑสันต ์ (2553,น.164-166) 

วธีิการใชด้นตรีบ าบดัในชีวติประจ าวนัส าหรับบุคคลทัว่ไป สามารถท าได ้ 4 วธีิคือ การฟัง การร้อง การบรรเลง 

การเคล่ือนไหวตามจงัหวะเพลง ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แอนโทนี  เมสันและอินทิรา  บุนนาค (2548,น.7) 

กล่าวไวว้า่ ดนตรีสร้างความดึงดูดใจ ท าใหเ้รารู้สึกผอ่นคลายหรือต่ืนเตน้ และยงัท าใหจิ้นตนาการของเราสวา่ง

ไสวอีกดว้ย ถา้กล่าวถึงความเก่ียวขอ้งดนตรีในชีวติประจ าวนันั้นดงัค ากล่าว ดนตรีกลายเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวติประจ าวนัไปแลว้  

 ดงันั้นจึงท าใหผู้ว้จิยัเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัความพึงพอใจในการรับฟังดนตรีระหวา่ง

ผูสู้งอายกุบัเยาวชนในกิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน ซ่ึงจะท าใหท้ราบเก่ียวกบักลุ่มผูฟั้งทั้ง 2 กลุ่มวา่ช่ืนชอบและฟัง

แนวเพลงประเภทใด เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในสังคมต่อไปตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการรับฟังดนตรีระหวา่งผูสู้งอายกุบัเยาวชนในกิจกรรม

ดนตรีเพื่อชุมชน 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดท้ราบความพึงพอใจของกลุ่มผูฟั้งแต่ละกลุ่ม รวมทั้งทราบแนวทางการปรับปรุงในการท าวจิยัคร้ัง

ต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 

 1. ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง 



 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่กลุ่มผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแค 2 

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนคลองทววีฒันา และกลุ่มเยาวชนบา้นครูนอ้ย  มีจ  านวนทั้งส้ิน 300 คน  

 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บา้นบางแค 2  โรงเรียน

คลองทววีฒันา บา้นครูนอ้ย  

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแค 2 กลุ่ม

เยาวชนโรงเรียนคลองทววีฒันา และกลุ่มเยาวชนบา้นครูนอ้ย  มีจ  านวนทั้งส้ิน 300 คน  

 เคร่ืองมือ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ผูฟั้งแต่ละกลุ่มมีดงัน้ี 

 1. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนเพื่อบนัทึกการสังเกตและสัมภาษณ์ 

 2. กลอ้งถ่ายรูป 

 3. เคร่ืองบนัทึกเสียง 

ส่วนที ่1   แบบสอบถาม แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

       ตอนที1่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

       ตอนที ่2 ระดบัความพึงพอใจของผูฟั้งแต่ละกลุ่ม  



       ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหน้กัศึกษาแสดง  

ความคิดเห็นอยา่งอิสระดว้ยการเขียนระบุถึงประเด็นท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในแบบสอบถาม 

การสร้างเคร่ืองมือวจัิย   

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

 1.  ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัอ่ืนๆ ท่ี  

เก่ียวขอ้ง แลว้ก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามตามตวัแปรท่ีศึกษา 

 2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์  

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

  1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบริหารจดัการ เช่นต าราทางวชิาการ รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์  

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

  1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

 2. ติดต่อนดัหมายกบัสถานท่ีต่างๆเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

 3.ผูว้จิยัเร่ิมสัมภาษณ์ตามวนั เวลาท่ีนดั 

 

 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือน าขอ้มูลตามท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

1. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจดัหมวดหมู่ 

ตามลกัษณะตวัแปรท่ีศึกษาแลว้หาค่าเฉล่ียและหาค่าร้อยละแต่ละรายการ น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย  

ใชต้ารางและการบรรยาย 

2. หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัสยามต่อการเรียนปฏิบติัคียบ์อร์ดเบ้ืองตน้ในปีการศึกษา 2554 โดยใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์ 

(Absolute Criteria)  ซ่ึงแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.51 – 5.00 หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  3.51 – 4.50 หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.51 – 3.50 หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.51 – 2.50 หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.00 – 1.50 หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย    

 1.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  1.1  ค านวณค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตร 

   ร้อยละของรายการใด  = ความถ่ีของรายการนั้น x  100 

            ความถ่ีทั้งหมด 



สรุปผลการวจัิย 

1. สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบไปดว้ยเพศชายจ านวน  59 

คน ร้อยละ 45.4  เพศหญิงจ านวน  71 คน ร้อยละ 39.4  มีอายโุดยเฉล่ียสูงสุด 46- 50  ปี จ  านวน 39 คน ร้อย

ละ 30.0 รองลงมามีช่วงอายอุยูท่ี่ 56-60 ปี จ  านวน  32 คน ร้อยละ 24.6  รองลงมามีช่วงอาย ุ 61 ปีข้ึนไป

จ านวน 30 คน ร้อยละ 23.1  ถดัมาคือช่วงอายรุะหวา่ง 51-55 ปีจ านวน 15.4 ช่วงอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 

41-45 ปี จ  านวน 9 คน ร้อยละ 6.9 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 130 คน ร้อยละ 100 อาชีพ รับราชการ 

จ านวน 60 คน ร้อยละ 38.5  รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตวัจ านวน 50 คน ร้อยละ 38.5 ท่ีเหลือไม่ระบุ

อาชีพจ านวน 30 คน ร้อยละ 23.0  มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000  บาท  จ านวน 130 คน ร้อยละ 100.0  

และมีสิทธรักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการจ านวน 101 คน ร้อยละ 77.7 และสิทธรักษาพยาบาล

โดยใชป้ระกนัสังคมมีจ านวน 29 คน ร้อยระ 22.3  

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแค 2 พบวา่ ประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ

ประกอบไปดว้ยเพศชายจ านวน 10 คน ร้อยละ 20 เพศหญิงจ านวน 40 คน ร้อยละ 80   มีอายโุดยเฉล่ีย 61 ปี

ข้ึนไป จ านวน 50 คน ร้อยละ 100  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 50 

คน ร้อยละ 100  ส่วนดา้นอาชีพ ประชากรท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพจ านวน 50 คน ร้อยละ 100.0 แต่มี

การสอนวชิาชีพ เพื่อสร้างรายไดเ้สริมโดยการท าของท่ีระลึกจดัจ าหน่ายท่ีศูนยบ์า้นพกัคนชราบางแค 2  

จ านวน 50 คน ร้อยละ 100   

จากผลการวเิคราห์ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มเยาวชนจากการสัมภาษณ์พบวา่ ประชากรเพศชายมีจ านวน 60 คน    

เพศหญิงมีจ านวน 40 คน ระดบัการศึกษาประถมศึกษา  

2. ความพึงพอใจของผูฟั้ง 

จากผลการวเิคราะห์ส่วนขอ้มูลดา้นความพึงพอใจเก่ียวกบักิจกรรมดนตรีเพื่อชุมชน กลุ่มผูป่้วย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พบวา่ เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูงเท่ากนั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.83 ร้อยละ 0.36  



รองลงมาเก่ียวกบัเร่ืองการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมใหรั้บทราบก่อนเร่ิมกิจกรรม  เม่ือจ าแนกเป็น

รายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูงเท่ากนัรวมเท่ากบั 4.64   

ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจกลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแค 2 พบวา่ ประชา กรท่ีพกัอาศยัอยูบ่า้นบางแค 

2 มีความพึงพอใจต่อโครงการ ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.0 เม่ือจ าแนกเป็น

รายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัสูงเท่ากนั   

จากผลการวจิยัพบวา่มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.56 โดยดา้นกิจกรรมมี

ระดบัควมพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.92 รองลงมาดา้นวธีิการสรุปกิจกรรมมีประโยชน์ต่อผูร่้วม

กิจกรรมและการแต่งกายมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.84   รองลงมาดา้นกิจกรรมแต่ละดา้นมี

ประโยชน์ต่อผูร่้วมกิจกรรมและดา้นการจดัเตรียมอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.69  

รองลงมาดา้นกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อผูเ้ขา้ร่วม การวางแผนมีล าดบัขั้น และดา้นบุคลากรมีบุคลิกภาพดี

และมีการใชว้าจาท่ีสุภาพมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.53     รองลงมาเป็นดา้นการบริหารเวลา ความรู้ 

ความสามารถ การใชภ้าษาท่ีดี  มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.46   รองลงมาเป็นบรรยากาศและสถานท่ีมีความ

เหมาะสม การควบคุมเสียงเหมาะสมต่อกิจกรรมมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 4.15 ความพึงพอใจจดัอยูใ่นระดบัดี 

จากผลการเก็บขอ้มูลพบวา่กลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทุกดา้นจดัอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วน

เร่ืองบทเพลงมีความพึงพอใจเก่ียวกบัแนวเพลงไทยร่วมสมยัแบบสตริง เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัจากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มประชากรท่ีต่างวยัมีการรับฟังบทเพลงท่ีแตกต่างกนั โดย

จ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดงัน้ี 

กลุ่มประชากรผูสู้งอาย ุแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ีหน่ึง คือ กลุ่มผู ้ ป่วยท่ีมารักษาท่ี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในกลุ่มน้ีจากผลการส ารวจความพึงพอใจในการรับฟังบทเพลงพบวา่ กลุ่มผูป่้วยมีความ

ตอ้งการฟังแนวบทเพลงดงัน้ีไดแ้ก่ บทเพลงไทยร่วมสมยั บทเพลงไทยสากล เช่น เพลงลูกกรุง  เพลงสุนทรา

ภรณ์ เพลงสากลยคุ 60-80 และบทเพลงคลาสสิค เน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มน้ีมีแหล่งท่ีมาจากหลายพื้นท่ี ยอ่มมีพื้นฐาน



สังคมท่ีต่างกนั เช่น บุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเมือง ยอ่มมีพื้นฐานการฟังเพลงหลายประเภทเช่น เพลงคลาสสิค เพลง

สากล เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยร่วมสมยัเป็นตน้ ส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมชานเมืองหรือ

ต่างจงัหวดั ก็มีพื้นฐานการรับฟังอีกประเภท เช่น เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกกรุง เพลงไทยพื้นบา้น เพลงไทย

สากล เพลงสากลเป็นตน้  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูป่้วยค าถามแบบปลายเปิดพบวา่ แนวเพลงท่ีผูป่้วยช่ืนชอบเป็นพิเศษคือแนว

เพลงไทยลูกกรุง และบทเพลงแนวสุนทราภรณ์ เหตุผลท่ีผูป่้วยช่ืนชอบฟั งบทเพลงท่ีตนชอบเน่ืองจากบทเพลง

ในสมยัอดีตจะเนน้เก่ียวกบัธรรมชาติ ความเป็นอยู ่ส่ิงรอบตวั ส่ิงท่ีเป็นในชีวติประจ าวนั การท าเสียงดนตรี

ประกอบเพลง การเขียนค าร้องและท านอง สามารถส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจ เขา้ถึง ฟังแบบง่ายๆ และส่ิงส าคญัคือ

เสียงบทเพลงยงัช่วยบ าบดัลดความเจบ็ปวดหรือท าใหห้ยดุคิดเก่ียวกบัอาการป่วยและใหค้วามสุข รวมทั้งยงัท า

ใหส่้งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจหลงัจากท่ีไดรั้บจาการฟังเพลงท่ีตนชอบ 

ส่วนกลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายบุา้นบางแค 2 ในกลุ่มน้ีจากผลการส ารวจความพึงพอใจในการรับ

ฟังบทเพลงพบวา่ ในกลุ่มน้ีมีค วามตอ้งการฟังแนวบทเพลงคลา้ยๆกนัดงัน้ีไดแ้ก่ บทเพลงลูกทุ่ง บทเพลงไทย

ร่วมสมยัเช่น บทเพลงประกอบละคร  และบทเพลงไทยสากล เช่น เพลงลูกกรุง  เพลงสุนทราภรณ์ เป็นตน้ 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูป่้วยค าถามแบบปลายเปิดพบวา่ แนวเพลงท่ีกลุ่มผูสู้งอายช่ืุนชอบเป็นพิเศษคือแนว

เพลงไทยลูกกรุง และบทเพลงแนวสุนทราภรณ์ เพลงไทยลูกทุ่ง เหตุผลท่ีช่ืนชอบฟังบทเพลงท่ีตนชอบเน่ืองจาก

บทเพลงท าใหนึ้กถึงเร่ืองราวเหตุการณ์เม่ือในสมยัอดีต อาจมีทั้งความทุกข ์ความสุข ความรัก ความสนุกสนาน  

ซ่ึงบทเพลงยงัสามารถส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจ เขา้ถึง ฟังแบบง่ายๆ  

กลุ่มประชากรเยาชน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ กลุ่มท่ีหน่ึงคือ กลุ่มนกัเรียนโรงเรียนคลองทวี

วฒันา  ในกลุ่มน้ีผลการส ารวจความพึงพอใจเก่ียวกบับทเพลงท่ีช่ืนชอบไดแ้ก่ บทเพลงไทยร่วมสมยั เช่นเพลง

สตริงทัว่ไป เพลงสากล เพลงเพื่อชีวติ เป็นตน้  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดพบวา่ แนวเพลงท่ีชอบนั้นเกิดจากการไดรั้บส่ือจากเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัอาทิเช่นโทรทศัน์ วทิย ุส่ือออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ท เคร่ืองมือส่ือสารแบบทนัสมยัเป็นตน้ ท าใหผู้ฟั้ง

กลุ่มน้ีไดรั้บฟังเพลงท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว  



ส่วนกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มเยาวชนบา้นครูนอ้ย ใน กลุ่มน้ีความพึงพอใจในการรับฟังเพลงท่ีช่ืนชอบไดแ้ก่ 

บทเพลงไทยร่วมสมยัไดแ้ก่เพลงไทยสตริง เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นตน้ เน่ืองจากเยาวชนกลุ่มน้ีเป็นเด็กดอ้ยโอกาส

ทางสังคมส่ือท่ีไดรั้บจากการฟังไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ ท าใหก้ารไดรั้บส่ือทางสังคมอาจจะนอ้ยกวา่กลุ่ม

เยาวชนนกัเรียนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีดีกวา่  

สรุปผลรวมผูว้จิยัพบวา่ กลุ่มผูสู้งอายมีุความพึงพอใจเก่ียวกบัการฟังบทเพลงท่ีหลากหลายกวา่เยาวชน 

เน่ืองจากสังคมและวฒันธรรมสมยัอดีต การท าไร่ ท านา ท าสวน เวลาท างานก็จะมีการร้องร าท าเพลง โดยใชบ้ท

เพลงท่ีฟังแบบง่ายๆ ร้องกนัแบบง่ายๆ เขา้ใจ เขา้ถึง มีความสุขสนุกกบังานท่ีท า จากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด

ทราบวา่ เหตุผลท่ีผูสู้งอายไุม่นิยมฟังบทเพลงไทยร่วมสมยัแบบสตริงคือ เม่ือฟังแลว้ไม่เขา้ใจวา่กล่าวถึงอะไร 

รวมทั้งแนวดนตรีท่ีฟังยาก ซบัซอ้น ไม่สามารถเขา้ถึงเขา้ใจเหมือนเช่นบทเพลงแบบไทยสากล บทเพลงไทย

ลูกทุ่ง รวมถึงเพลงสากลและเพลงคลาสสิก  ซ่ึงเม่ือสังคมเปล่ียนไปการรับส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รวมถึงความ

เจริญกา้วหนา้ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ ท าใหก้ลุ่มผูฟั้งเยาวชนมีทศันคติท่ีแตกต่างจากผูสู้งอาย ุส่วนกลุ่ม

เยาวชนหลงัจากท่ีไดส้ัมภาษณ์พบวา่ กลุ่มน้ีชอบ ฟังเพลงไทยร่วมสมยัแบบสตริงและสากล ชอบจงัหวะแบบ

สนุก แนวเพลงฟังเขา้ใจ เขา้ถึง ซ่ึงต่างจากกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูฟั้งผูว้จิยัสร้างข้ึน ขอ้เสนอแนะและความ

คิดเห็นของผูเ้รียนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ควรจดับทเพลงใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้ง เน่ืองจากกลุ่มผูฟั้งมีปัจจยัในการรับฟังต่างกนั

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ยงัรวมถึง  ประเภทเคร่ืองดนตรี ประเภทวงดนตรี ประเภทของบทเพลงท่ีมีหลากหลาย

เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรน าผลท่ีไดจ้าการวจิยัคร้ังน้ีไปศึกษาต่อในกรณีต่างๆเช่น บทเพลงมีผลต่อสุขภาพอยา่งไร 

บทเพลงช่วยบ าบดัความเจบ็ปวดไดจ้ริงหรือ บทเพลงไทยร่วมสมยัมีผลต่อเยาวชนดา้นใด 



2. ควรก าหนดระยะเวลาหรือจดัท าการศึกษาเป็นรายเฉพาะ หรือเป็นกลุ่มกรณีศึกษา  

3. ควรก าหนดบทเพลงหรือแนวเพลงใหต้รงกบัความตอ้งการกบัผูฟั้ง 

กติติกรรมประกาศ  

 วจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากอาจารยค์ณะศิลปศาสตร์ ภาควชิา

สังคมศาสตร์  

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  มหาวทิยาลยั

ราชภฏับา้นสมเด็จทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าใหก้ าลงัใจตลอดการศึกษาท่ีผา่นมา  

ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ท่ีเสนอแนะขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และช่วย

ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ใหค้  าแนะน าก าลงัใจจนกระทัง่งานวจิยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

 ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา   ขอบคุณญาติ พี่ๆ นอ้งๆ และเพื่อนๆ ร่วมรุ่นทุกท่าน

รวมทั้งเพื่อนร่วมงานมหาวทิยาลยัสยามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นก าลงัใจสนบัสนุนส่งเสริมผูว้จิยัดว้ยดีตลอดมา 

และผูเ้ป็นท่ีรัก ผูใ้หก้  าลงัใจและใหโ้อกาสการศึกษาอนัมีค่ายิง่ 
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