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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึก
ยอมรั บดนตรีปอปของวัยรุน ไทยและพฤติกรรมของวัยรุ นไทยดานสังคมและอารมณ 2) เพื่อศึกษาความสัมพั นธระหวา ง
พฤติกรรมการฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปของวัยรุนไทยและพฤติกรรมของวัยรุนไทยดาน
สังคมและอารมณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือวัยรุนไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มี
อายุระหวาง 12 – 20 ปในเขตตางๆ 50 เขต จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติคาไคสแควร
ผลการวิจัยพบวา
1. พื้นฐานในดนตรีปอปมี จํานวน 208 คน (รอยละ 52.0) ไมมีพื้นฐานดนตรีปอปจะเรียนรูโดยวิธีการหาฟงตาม
โทรทัศน วิทยู อินเตอรเน็ตจํานวน 116 คน (รอยละ 60.4) ผูปกครองของทานมีสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอปสนับสนุนอยาง
ปานกลาง จํานวน 282 คน (รอยละ 70.5) และความนิยมดนตรีปอปเฉยๆ จํานวน 218 คน (รอยละ 54.5)
2.การฟงเพลงปอปของวัยรุนไทยและความรูสึกยอมรับดนตรีปอปสวนมากมีกิจกรรมยามวางในการฟงดนตรี
ปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห3-4 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 195 คน (รอยละ 48.8) ประเภททดนตรีปอปที่ฟงแนวดนตรีปอปสากล
จํานวน 173 คน (รอยละ 43.2) แหลงขอมูลที่รูจักดนตรีปอปอินเตอรเน็ต จํานวน 214 คน (รอยละ 53.5) และการรับอิทธิพลจาก
ดนตรีปอปจากเพื่อน หรือสังคมในสถานที่ก ารศึกษาของตนเอง จํานวน 177 คน (รอยละ 44.2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟง
ดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.95 ปจจัยที่มีการสงเสริมการฟงดนตรีปอปในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.38 สื่อโฆษณาและการสงเสริมการฟงดนตรีปอปมีอิทธิพลตอการเลือกการฟงดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.82
ความคิดเห็นและความรูสกึ ตอการฟงดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.84โดยแยกดานดังนี้ องคประกอบของดนตรีปอปที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในการฟงเพลงในระดับมากคาเฉลี่ย 3.94 นักรองดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.63 ดานเทคนิค
การผลิตดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 3.98 การวิจารณแนวดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 4.18 ดานสุนทรียภาพของ
ดนตรีปอปในระดับมากคาเฉลี่ย 4.03 และดานอารมณความรูสึกในการรับรู ความงามของการฟงเพลงปอปในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.49โดยเรียบลําดับดานอารมณความรูสึกในการรับรูความงามของการฟงเพลงปอป จากมากไปหานอย ดังนี้ ผอนคลาย
คาเฉลี่ย 4.18 ตื่นตัว ตื่นเตนคาเฉลี่ย 3.73 และกาวราวคาเฉลี่ย 2.57 ตามลําดับ
3.พฤติกรรมของวัยรุนไทยในระดับนอยคาเฉลี่ย 2.44 โดยแยกดานดังนี้ ดานสังคมในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.32 และ
ดานอารมณในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.50
4.เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูปกครองมีสวนสนับสนุนเกี่ยวกับดนตรีปอป และความนิยมดนตรีปอปมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ กิจกรรมยามวางในการฟงดนตรีปอปบอย ภายใน 1 สัปดาห แหลงขอมูลที่
รูจักดนตรีปอป การรับอิทธิพ ลจากดนตรีปอป มีความสัมพั นธกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพื้นฐานในดนตรีปอป และประเภททดนตรีปอปที่ฟง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
วัยรุนไทยดานสังคมและอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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The objective of this study were 1) to investigate the Thai adolescents’ listening behavior and their admiration
on pop music as well as their social and emotional behaviors, 2) to study the relationship between the pop-music listening
behavior and admiration of the Thai youths, as well as their social and emotional behaviors. Survey questionnaire was
employed for this study. The research sample consisted of 400 Thai youths from 50 districts in Bangkok whose age range
was 12 - 20 years old. Chi-square and descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation
were used to analyze the data.
The study revealed the following results:
1. 208 sample youths, 52%, had pop-music basic while 116 samples or 60.40% of those without the basis
learned about Pop music by listening through television, radio, and the Internet. 70.50% of parents, 282 persons, provided
average support for learning pop music. Majority of the youths, 218 persons or 54.5%, felt indifferent for this type of music.
2. With regards to the relationship between the pop-music listening behavior and admiration of the Thai youths,
this study indicated that 48.80% of the Thai youths listened to pop music 3 - 4 times weekly. 173 youths, 43.20%, listened to
western pop music. While 214 youths, 53.30%, reported the Internet as their source of pops, 177 youths or 44.20% of the
sample specified they are influenced by their friends and schools' environment. Overall, factors influenced pop-music
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listening was at high level, x = 3.95, while factors promoted the listening was at the highest level, x = 4.38. Advertising
and promoting factors influenced the choice of listening to pop music at a high level, x = 3.82. On average, opinions and
feelings towards pop's listening was at a high level, x = 3.84 and that this could be reported in each of their aspects as
follows. Elements of pop music that has been most popular in music listening was at a high level, x = 3.94. Other aspects
including pop music vocalist, technical productions, critiques, aesthetics, and emotions and feelings towards the perceived
beauty pop music listening were all at high levels, x = 3.63, 3.98, 4.18, 4.03 and 3.49 respectively. The sequence of
emotions and feelings towards the perceived beauty pop music listening were: Relaxing, exciting, and aggressive at averages
of 4.18, 3.73 and 2.57 respectively.
3. On average, behavior of the Thai youths was at low level, x = 2.44. For the societal aspect, the level was
low, x = 2.32, while the level of emotional aspect was also low at x = 2.50.
4. Gender, age, level of education of parents had relationships with social and emotional behaviors of the
youths. Frequent of pop music listening within a week, sources of pop music, and influence of pop music significantly had
relationship with the youths' behaviors at 0.05. However, basic in pop music as well as types of pop music listening did not
significantly have relationships with the youths' behaviors at 0.05 level.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความเอื้อเฟอเกื้อกูลจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่คอย
ใหคําปรึกษาชี้แนะขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชน และใหความชวยเหลือผูวิจัยมาโดยตลอด อันมี
สวนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน ซึ่งทานเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ ซึ่งทานเปนผูที่ใหคําปรึกษางานวิทยานิพนธ
และใหค วามชว ยเหลือแนะนํ าแกไขใหสําเร็จ ได ดว ยดี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ และ อาจารย ดร.นงลักษณ จันทาภากุล ซึ่งทานเปน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือวิจัย อาจารย ดร.ปานพิมพ เชื้อพลากิจ ผูใ ห
คําปรึ ก ษาแนะนําดว ยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ อาจารยประสงค ผลอินทร และ อาจารยสุรั ติ
ประพัฒนรังษี ผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานรวมถึงลูก
ศิษยทกุ คนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม พี่ๆ นองๆ และครอบครัว ที่เปนแรงบันดาลใจ ใหกําลังใจ
รวมถึงคอยชวยเหลือในทุกๆ ดาน และขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน และเจาหนาที่ฝายตางๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดแนะนํารวมถึงการอํานวยความสะดวกตลอดมาจน
สําเร็จการศึกษา และทุกทานที่มีสวนรวมในการทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จไปไดดวยดี
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