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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลังใจ

ในการด าเนินชีวิตของเยาวชนมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคใน
ยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต (2) เพ่ือศึกษา
ผลกระทบของเพลงรอ็คในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิต ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงคุณภาพจากเพลงของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548-2558 ที่มี
ยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูป 3 ล้านวิวจ านวน 40 เพลง และ (2) สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประพันธ์ 1 
คน ศิลปิน 1 คน ผู้เผยแพร่ 1 คน และเยาวชนที่เป็นแฟนคลับของกลุ่มศิลปินเพลงร็อคจ านวน 10 
คน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพพบว่า เพลงร็อคมีเนื้อหาให้ก าลังใจกันระหว่างบุคคลมาก
ที่สุด โดยเป็นเนื้อหาที่ให้ก าลังใจกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ การใช้ดนตรีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ก าลังใจให้แก่ตนเอง เป็นต้น ด้านความรัก กล่าวถึงการสร้างแรงผลักดันให้เผชิญกับความผิดหวัง
ในความรัก การให้ก าลังใจผู้ที่มีความรักที่มีอุปสรรค เป็นต้น และด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการ
ให้ก าลังใจ ส่วนใหญ่กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวัง  ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ประพันธ์ ศิลปิน และผู้เผยแพร่พบว่า เพลงร็อคให้ความบันเทิง เปลี่ยนวิธีคิด ให้ก าลังใจในการใช้
ชีวิตและความรัก ใช้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เล่นดนตรี  และคุณค่าที่แฝงในเพลงร็อค คือ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัว สร้างมิตรภาพ ผลการสัมภาษณ์เยาวชน พบว่า เพลงร็อคให้
ความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด ให้ก าลังใจในการใช้ชีวิตและความรัก และคุณค่าที่แฝงใน
เพลงร็อคคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างมิตรภาพของกลุ่มคนที่ฟังเพลงร็อค และ
ช่วยสะท้อนสังคม 

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 
 The study aims to explore the role of rock music in creating values and 
encouragement for youth. The research objectives are as follows: (1) To analyze 
the values promoted by modern rock music that encourages youth to have the 
strength in dealing with their life. (2) To study the impact of modern rock music 
on encouraging youth to have the strength in dealing with their life. The study 
utilized the qualitative research method conducted in two phases. The first phase 
is a content analysis of the music of Potato, Big Ass, and Body Slam bands from 
2005 – 2015. The 40 songs selected have over 3 million views on YouTube. The 
second phase is an in-depth interview of one of the artists, 1 of the songwriters, 
and 1 song promoter. In addition 10 members of the fan clubs of the 
aforementioned bands were interviewed. The analysis of the songs found that 
they provided messages of encouragement for individuals to get through the 
obstacles in their lives. The songs provided a means for giving strength to the 
individual on issues like love, providing the drive to get over the disappointment 
of love, and encouragement to get through the difficulties of love as well as other 
problems. A majority of the songs have messages about the disappointment in 
love. The in-depth interview of the songwriter, artist, and song promoter found 
that they wanted to convey the message for youth to change the way they think, 
provide encouragement in living and in love. This group believed that music can 
provide the inspiration for youth to play music. Through music youth can create 
positive relationships with friends and family. The interview of the youth found 
that songs provided entertainment and relaxation. They felt that the songs 
messages provided them with encouragement in dealing with life and love. This 
group also felt that rock music was a means to build a good relationship with 
family and friends who also shared the same passion. They also believed that 
rock music was a reflection of the society.  
 
Keyword: Rock song, moral support, value 
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บทน า 

ปัจจุบันเยาวชนนิยมเพลงร็อคเป็นอันมาก ความนิยมดังกล่าวปรากฏในรูปแบบของ
ยอดขายหรือการติดอันดับของเพลงร็อคในท็อปชาร์ตของสื่อกระแสหลักต่างๆ โดยการว่าจ้าง
ศิลปินเพลงร็อคเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่งดื่มชูก าลัง และ
สินค้าอุปโภคและบริโภคอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ในสังคมไทยยังคงมีบางส่วนที่มีทัศนคติว่า
เพลงร็อคนั้นเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกที่เข้ามาครอบง าวัยรุ่นไทย ขัดแย้งกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประเทศไทย ดังที่ สุกรี เจริญสุข (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีร็อคนั้นเป็นสื่อที่ยั่วยุกิเลส
มากกว่าจะเป็นสื่อท่ีส่งเสริมให้เกิดการหลุดพ้นหรือสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต ซึ่งจากทัศนคติ
ดังกล่าว อาจท าให้เข้าใจได้ว่า เพลงร็อคนั้นขาดสุนทรียศิลป์ เช่น เนื้อร้อง ท านอง หรือเสียง
ประสาน ซึ่งเป็นดนตรีที่แหวกกฎเกณฑ์ทั่วไป โดยสามารถสังเกตได้จากการที่ยามใดที่มีการแสดง
คอนเสิร์ตของเพลงร็อค ก็มักจะมีการทะเลาะวิวาทจนเกิดการบาดเจ็บและบางครั้งอาจถึงขั้น
เสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2539) ที่กล่าวว่า ดนตรีร็อคนั้น
ส่งเสริมให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมในทางลบ เพราะองค์ประกอบของเพลงหรือเสียงที่ใช้นั้นดั งเกินไป 
ท าให้ผู้ชมและผู้รับฟังส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นเกิดอารมณ์อ่อนไหวได้โดยง่าย และอาจเกิดความ
แปรปรวนทางจิตใจได้ จึงอยากจะแสดงพละก าลังจนเกินขอบเขตไปเป็นการทะเลาะวิวาทได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจท าให้เพลงร็อคนั้นเป็นแนวดนตรีที่เสมือนแนวดนตรีที่ไม่ดี
ต่อวัยรุ่นเท่าใดนัก แต่ทว่า การที่เพลงร็อคนั้นยังสามารถด ารงอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
วัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆที่มีกระแสต่อต้านจากสังคมถึงความขัดแย้งกับขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และเพลงไทย อีกทั้งยังไม่มีสุนทรียศิลป์ แต่กระนั้น ผู้ฟังและผู้ชื่นชอบเพลงร็อคกลับให้
ข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไป โดยระบุว่าดนตรีร็อคนั้น ช่วยส่งเสริมให้เกิดก าลังใจในการต่อสู้กับ
ชีวิตและฝ่าฝันปัญหาและอุปสรรคได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษา
เกี่ยวกับการปลูกฝัง : การวิเคราะห์คุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อ
การรับของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต โดยจะด าเนินการศึกษาว่ามีเนื้อหาใน
ด้านใดบ้าง และเนื้อหาของเพลงร็อคดังกล่าวสะท้อนแนวคิดอย่างไร จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของวัยรุ่นต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทาง
ความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น อันจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเพลงร็อคและผลกระทบของ
เพลงร็อคในยุคปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1. เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อ
การสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการ
สร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต 
 
              S                                         M                         R 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบด าเนินการวิจัย 
แนวคิดทฤษฏี 
Roland Barthes (1967, อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543: 34) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้น า
แนวคิดของโซซูร์มาพัฒนาต่อ ได้แบ่งประเภทความหมายของสัญญะออกเป็น 2 ระดับ คือ
ประเภทความหมายตรงและความหมายโดยนัย 
 1. ความหมายตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) ได้แก่ ความหมาย
ที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ และมักเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป เช่น แม่คือ สตรีที่ให้ก าเนิดลูก 
 2. ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) เป็นความหมายทางสังคมซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมในแต่ละบริบททางสังคม ความหมายทางสังคมจะเกิดขึ้นได้จากการ
ก าหนดรูปแบบของตัวความหมาย ซึ่งสามารถแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และตามยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการให้ความหมายของผู้รับสารที่อาจแตกต่างกันได้ตาม
ประสบการณ์ ส่วนบุคคลและการเรียนรู้ทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน เช่น ค านึงว่าแม่อาจหมายถึง
ความเจ็บปวดเมื่อนึกถึงส าหรับคนหนึ่ง แต่อาจหมายถึงความอบอุ่น อ่อนโยนของอีกคนหนึ่งก็
เป็นได้ ในทุกสัญญะจะต้องประกอบด้วยความหมายทั้งสองควบคู่กันเสมอ เพียงแต่จะมีสัดส่วน
ความหมายโดยอรรถและโดยนัยมากน้อยแตกต่างกัน เช่น ภาพถ่ายเด็กเล่นบนถนนสายหนึ่ง
สามารถถ่ายได้ด้วยฟิล์มสีและฟิล์มขาวด า ในแง่ความหมายตรงแล้วทั้งสองภาพมีความหมายถึง 
“ภาพเด็กเล่นบนถนน” แต่เมื่อพิจารณาความหมายโดยนัยจะพบว่าภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มสีซึ่งได้
ภาพที่สดใสมีชีวิตชีวา ความหมายจึงสื่อถึง “ถนนเป็นสถานที่เล่นอันเพลิดเพลินส าหรับเด็กๆ” 
ในขณะภาพจากฟิล์มขาวด าสื่อความหมายถึง “ถนนเป็นที่อันตรายส าหรับเด็กๆ” เป็นต้น ซึ่ง

สัมภาษณ์เชงิลึก 

-แรงบนัดาลใจในการฟังเพลง 

เนือ้เพลง 

-คณุคา่เพลงร็อค 

-องค์ประกอบเนือ้หา 

โดยตรง, โดยนยั 

สัมภาษณ์เชงิลึก 
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ความหมายโดยนัยหรือความหมายระดับที่สองนี้เกิดจากการตีความของมนุษย์ (subjective) อัน
เป็นสิ่งที่นักสัญวิทยาต้องการวิเคราะห์ 
 

วิธีวิเคราะห์การสื่อความหมาย 
 วิธีการวิเคราะห์การสื่อความหมายสามารถท าได้ (กาญจนา แก้วเทพ,2552:94-101 และ
อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์, 2551: 10-11) ดังนี้ 
 1 .  การวิ เคราะห์ความหมายโดยตรง  ( Denotative)  และความหมายโดยนัย 
(Connotative) 
 2. การวิเคราะห์แบบอุปมาอุปมัย และ การให้ความหมายด้วยการเชื่อมโยง 
 การวิเคราะห์แบบ Metaphor และแบบ Metonymy เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายตัว
หนึ่งโดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึ่ง 
 ก.การอุปมาอุปมัย (metaphor) 
 วิธีการนี้เป็นการถ่ายทอดความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที่มี
ความคล้ายคลึงกัน และถูกน ามาถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย”
(Analogy) โดยเลือกเอาสัญญะสองตัวมาวางคู่กัน ( associate) โดยที่สัญญะตัวหนึ่งมีความหมาย
ที่รับรู้กันแล้ว อีกสัญญะหนึ่งยังไม่รู้ความหมาย แต่หลังจากที่น ามาคู่กันแล้ว ความหมาย
จากสัญญะตัวแรกก็จะถูกถ่ายโอนมายังสัญญะตัวหลังได้ การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยอาจ
สังเกตได้จากค านึงบอกใบ้ (cue) เช่น เสมือน ประหนึ่ง ราวกับว่า เป็นต้น  
 วิธีการนี้น ามาใช้กับภาษาภาพได้โดยการแทนที่ คือ ภาพที่แสดง (display) มีความ
หมายถึงภาพที่ถูกแทนที่ (replace) เช่น โฆษณาการบินไทยน าเอาภาพผ้าไหมที่แสดงความอ่อน
นุ่ม/ราบเรียบมาถ่ายโอนความหมายถึงการเดินทางอันราบเรียบด้วยการบินไทย (smooth as 
silk) หรือภาพโฆษณาลูกอมที่มีรสเย็นราวกบได้เล่นในน้ าตก (กาญจนา แก้วเทพ, 2543:36-37) 

ข.การให้ความหมายด้วยการเชื่อมโยง (metonymy) 
 วิธีการนี้เป็นการถ่ายโอนความหมายโดยเลือกเอาส่วนย่อย (part) มาแทนความหมาย
ทั้งหมดของส่วนรวม (whole) เช่น เครื่องหมายกางเขนแทนคริสต์ศาสนา เทพีเสรีภาพแทน
ประเทศอเมริกา หรือหอไอเฟลแทนประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
 เมื่อ Metonymy เป็นเรื่องของการเลือกภาพตัวแทน (ส่วนย่อย) มาแทนความเป็นจริง 
(ส่วนรวมทั้งหมด) กระบวนการเลือกและตัดสินใจเลือกใช้ภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด สามารถบ่ง
บอกเจตนาของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น หากเราต้องการน าเสนอ “ความเป็นกรุงเทพ” ถ้าน าเสนอ
ด้วยภาพที่มีรถติด ผู้คนแก่งแยงกันขึ้นรถเมล์ ก็จะได้ความหมายของกรุงเทพว่า“เมืองที่เต็มไปด้วย
การแก่งแย่งแข่งขันและแออัด” หากเลือกใช้ภาพเด็กนักเรียนพาคนแก่ข้ามถนน ความหมายของ
กรุงเทพก็จะเปลี่ยนไปเป็น “เมืองแห่งน้ าใจไมตรี” ทันที (เรื่องเดียวกัน : 37-38) ด้วยเหตุนี้ 
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วิธีการเลือกส่วนเสี้ยวมาน าเสนอความเป็นทั้งหมดนั้นจึงมีอคติและอุดมการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เสมอ 
 3. การวิเคราะห์การสื่อความหมายแบบโครงสร้างไวยากรณ์ (syntagmatic analysis) 
และการสื่อความหมายแบบคตินิทัศน์ (paradigmatic analysis) 
 ก. การสื่อความหมายแบบโครงสร้างไวยากรณ์ (syntagmatic analysis) 
 หลักการวิเคราะห์แบบนี้จะเน้นล าดับขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือการ
ปรากฏของสัญญะ ซึ่งจะพบมากในเรื่องของการเล่าเรื่อง (narration) เนื่องจากโครงสร้างของการ
เล่าเรื่องนั้นจะต้องก าหนดขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างแน่ชัด หากสลับขั้นตอนกัน 
ความหมายก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น การตัดต่อ (edit) ภาพสองภาพซึ่งเป็นภาพเดิม แต่เมื่อสลับ
ต าแหน่งกันความหมายก็เปลี่ยนไป การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 วิธีการคือ (Chandler อ้างในอัจฉรา
ปัณฑรานุวงศ,์2551: 10-11) 
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะตามล าดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ (Chain of 
event) เป็นการว่าเรื่องราวต่างๆมีล าดับการเกิดอย่างไร เป็นการวิเคราะห์ที่เน้นล าดับขั้นของการ
เกิดเหตุการณ์ เช่น ในการวิเคราะห์รายการทางโทรทัศน์จะวิเคราะห์วาดภาพหรือล าดับเหตุการณ์
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะในเชิงพ้ืนที่ มักใช้ในการวิเคราะห์สัญญะ
ประเภทภาพ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างการจัดวางพ้ืนที่ ระยะห่าง ต าแหน่งของสัญญะ อาทิ อยู่
บน-ล่าง ด้านหน้า-ด้านหลัง ใกล้-ไกล ซึ่งจะท าให้ทราบความหมายที่อยู่ลึกลงไปในตัวบทได้ 
ตัวอย่างเช่น สัญญะที่อยู่ข้างบนจะสื่อความหมายของความเป็นอุดมคติ ในขณะที่สัญญะที่อยู่
ด้านล่างจะสื่อความหมายของความสมจริง 
 ข. การวิเคราะห์การสื่อความหมายแบบคตินิทัศน์ (paradigmatic analysis) 
 ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างไวยากรณ์เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในระดับ
โครงสร้างภายนอก แต่การวิเคราะห์เชิงคตินิทัศน์จะเป็นการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงภายในหรือ
ความคิดรวบยอดที่อยู่เบื้องหลัง (paradigm) ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหาที่แสดงออกอย่างชัดเจนของ
ตัวบท โดยการวิเคราะห์จะมุ่งแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไป (the absences) เพ่ืออธิบายว่าเพราะเหตุ
ใดรูปสัญญะตัวใดตัวหนึ่งจึงถูกใช้ในการสื่อความหมาย แทนที่จะเป็นรูปสัญญะอีกตัวหนึ่ง วิธีการนี้
จะท าให้ทราบว่าการที่รูปสัญญะรูปหนึ่งถูกใช้หรือไม่ถูกใช้เป็นไปเพ่ือสนองผลประโยชน์ของผู้ใด 
ซึ่งการวิเคราะห์นี้อยูบนพื้นฐานที่ว่า“ความหมายของสัญญะเกิดข้ึนได้จากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมันเอง” 
 วิธีการนี้จะท าให้เห็นรากของความคิดที่ซ่อนอยูภายใต้การเลือกใช้รูปสัญญะนั้นๆ ซึ่งผู้
วิเคราะห์อาจใช้วิธีการทดสอบด้วยการแทนความหมาย (commutation test) หมายถึง การ
แทนที่รูปสัญญะในตัวบทด้วยรูปสัญญะอีกตัวหนึ่ง เพ่ือดูว่าการแทนที่นั้นจะมีผลท าให้ความหมาย
เปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักใช้การแทนที่ด้วยคู่ตรงข้าม (binary opposition) เช่น การ
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แทนที่ตัวแสดงเพศชายด้วยตัวแสดงเพศหญิง หากความหมายของภาพนั้นเปลี่ยนไป แสดงว่าภาพ
นั้นมีความหมายสื่อถึงมายาคติและอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ความหมายดังกล่าวจึงเป็นวิธีการเข้าสู่ประเด็นปัญหาเพ่ือค้นหาความหมาย
ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับความหมายตรง ความหมายโดยนัยหรือมายาคติของสัญญะต่างๆ
ในตัวบทประเภทโฆษณาได้เป็นอย่างดี อันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจมายาคติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ได้ดียิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิตของเยาวชนเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 ขั้นตอนมาประกอบการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
  
 วิธีการที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา  
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) โดยวิเคราะห์และตีความ
สัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและโดยนัยจากเนื้อเพลงเพ่ือศึกษาคุณค่าของสารและ
ผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิต โดยศึกษาเนื้อเพลงของศิลปินสังกัดค่าย จีนี่เร็คคอร์ด จ านวน 3 วง ได้แก่ โปเตโต้ บิ๊กแอส 
และบอดี้แสลม โดยจากการสืบค้นยอดผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ของ
ผู้วิจัยพบว่าศิลปินวงร็อคดังกล่าวได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด โดยจะศึกษา
ผลงานเพลงที่มีการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิวขึ้นไป ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ จ านวน
ทั้งสิ้น 9 เพลง 3 ชุด 3 ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบอดี้แสลม จ านวนทั้งสิ้น 21 เพลง 4 ชุด 
และผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบิ๊กแอส จ านวนทั้งสิ้น 10  เพลง 3 ชุด โดยเพลงดังกล่าวใช้การ
วิเคราะห์จาก ตัวบท (Text) และ บริบท (Context) 

วิธีการที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
ผู้ประพันธ์ ศิลปิน ผู้เผยแพร่ และเยาวชนที่เปิดรับเพลงร็อค เพลงเพ่ือศึกษาคุณค่าของ

สารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต 

ผู้ประพันธ์เพลง ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการเข้าถึง “ความหมาย” 
ของเพลงที่ศึกษา ได้แก่ คุณค่าของสารในเพลงร็อค ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาในเพลง สภาพการณ์เบื้องหลังการท างานของผู้ประพันธ์ ในการศึกษาครั้งนี้

http://www.youtube.com/
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จะสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เพลง 1 ท่าน คือ เหมือเพชร อ ามะระ เนื่องจากเป็นผู้ประพันธ์เพลง “ทิ้ง
ไว้กลางทาง” ซึ่งมียอดวิวบนยูทูปกว่า 150 ล้านวิว โดยเพลงดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.youtube.com) เพียง 13 ชั่วโมงมียอดวิวสูงถึงกว่า 1.8 ล้านวิว 

ศิลปิน ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการสื่อสารคุณค่าของสารผ่านเพลงร็อค เนื่องจากมีศิลปิน
หลายคนที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงด้วยตนเอง นอกเหนือจากนั้นก็เป็นผู้ตีความหมายและถ่ายทอดบท
เพลงของผู้ประพันธ์ ในการศึกษาครั้งนี้จะสัมภาษณ์ศิลปินร็อค 1 ท่าน คือ สุชัฒติ จั่นอ๊ีด (มือ
กลองวงบอดี้แสลม) เนื่องจากมีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดเพลงและเป็นผู้ประพันธ์เพลง 

ผู้เผยแพร่ ได้แก่ เจ้าของบริษัท สังกัดค่าย และบุคคลที่ท างานในฐานะสื่อมวลชนที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานเพลง คนกลุ่มนี้เป็นปัจจัยที่ก าหนดการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์
และนักร้องก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน ในการศึกษาครั้งนี้จะสัมภาษณ์ผู้เผยแพร่ 1 ท่าน คือ 
พูนศักดิ์ จตุระบุล Executive Producer, Composer, Producer, Songwriter สังกัดค่าย จี
นี่เร็คคอร์ด 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) 
โดยใช้ค าสัมภาษณ์ของผู้ประพันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์
ความหมายโดยตรงและโดยนัยเกี่ยวกับประเด็นคุณค่าที่ปรากฏในเพลงร็อค ร่วมกับข้อมูลจากการ
ค้นคว้าเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับการตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน สถานที่ต่างและเวลาที่ต่างกัน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ผู้ประพันธ์ ศิลปิน ผู้เผยแพร่ และเยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคใน
ปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต ซึ่งในการสัมภาษณ์
บุคคลในแต่ละประเด็นเพียงครั้งเดียวหรือคนเดียว ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าการตรวจสอบแบบสามเส้ามาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็น
จริงมากที่สุด จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้ งหมดมาตรวจสอบและน าเสนอข้อมูลให้กับ
คณะกรรมการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเพ่ิมเติมเนื้อหาสนับสนุนบทบาทให้มีความสอดคล้องและมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษา บทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้าง

ก าลังใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชน เป็นการศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของ
เพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต ซึ่งข้อมูล
คุณค่าของสารและผลกระทบจะอยู่ในเนื้อเพลง โดยจะมีโครงเรื่องหรือพล็อต (Plot) ของแต่ละ
เพลง เนื้อหาของเพลงจะอยู่ในเรื่องเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเพลงร็อคนั้นมักจะเสนอเนื้อหา
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ของเพลงอย่างอ้อมค้อม ต้องอาศัยการวิเคราะห์และตีความสัญญะ (Semiology) ความหมาย
โดยตรงและโดยนัยจากเนื้อเพลงเพ่ือศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุค
ปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต  โดยจะศึกษาเนื้อหา
เพลงของศิลปินสังกัดค่าย จีนี่เร็คคอร์ด จ านวน 3 วง ได้แก่ โปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม โดย
จากการสืบค้นยอดผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ของผู้วิจัยพบว่า ศิลปิน
วงร็อคดังกล่าวได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด โดยจะศึกษาผลงานเพลงที่มีการ
เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) 
มากกว่า 3 ล้านวิวขึ้นไป โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น เนื้อหาให้ก าลังใจ ด้านการด าเนินชีวิต ด้าน
ความรัก และด้านอ่ืนๆดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงการจ าแนกเนื้อหาเพลงร็อคในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอ๊ส และ
บอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 
 

เนื้อหาเพลง จ านวน(เพลง) ร้อยละ 

การให้ก าลังใจในด้านการด าเนิน

ชีวิต 

10 25 

การให้ก าลังใจด้านความรัก 10 25 

เนื้อหาอ่ืนๆ 20 50 

รวม 40 100 

 
จากตารางที่ 1 เนื้อหาของเพลงร็อคในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้

แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า เนื้อหาประเภทอ่ืนๆมีค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 
จ านวน 20 เพลง การให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง และการ
ให้ก าลังใจด้านความรัก คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาเพลงร็อค 

1. เพลงร็อคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิต 

  เพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้
ก าลังใจในด้านการด าเนินชีวิต กล่าวถึงการให้ก าลังใจกันระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะเป็น

http://www.youtube.com/
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ความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพ่ือนหรือครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ การใช้
ดนตรีเป็นปัจจัยในการสร้างก าลังใจให้แก่ตนเอง เมื่อประสบกับปัญหา อุปสรรคต่างๆหรือเมื่อรู้สึก
ท้อแท้ก็จะมีดนตรีที่เป็นแรงผลักดันตนเองให้สู้ต่อไป  การปลุกใจให้กล้าที่จะออกมาท าในสิ่งที่
ตนเองต้องการ ไม่ท าตามใครเนื่องจากคนเรามีความชอบ ความถนัด และความคิดที่แตกต่างกัน 
ให้ก าลังใจเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวิตๆให้ต่อสู้กับปัญหาไม่ย่อท้อ เป็นต้น 
โดยผลงานเพลงของวง โปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ที่มีการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2548-
2558 ที่มียอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิตมีจ านวน 10 เพลง ยกตัวอย่างเช่น 

 เพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง 
 ศิลปิน วงบอดี้แสลม  
 “เสียงลมค ารามฟ้าครามพลันมืดมัว หัวใจสั่นระรัวฉันกลัวอะไร ทะเลเอาจริงหรือเพียงจะ
วัดใจใครเหมือนค าขู่ท้าทายให้ยอมจ านน พายุถั่งโถมอยู่ในใจ จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่า
โชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม หัวใจค ารามฟ้าครามไม่สร้างใคร 
ทะเลจะสร้างคนด้วยอันตราย พายุถั่งโถมสักเพียงไหน จะไม่ยอมแพ้ค าขู่ เรียนรู้และสู้ไป จะ
ออกไปแตะขอบฟ้าสุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ (ภายในใจยังคงเรียกร้อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้
ว่าฉันต้องไปต่อไป ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังน าทางฉันใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปลี่ยนผัน
เป็นพลัง) ค าตอบอยู่กลางคลื่นลม ชีวิตแม้ต้องล่มลงตรงไหนแต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป” 
 โดยรวมเนื้อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิต ให้
ความหมายเกี่ยวกับการปลุกใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคของทุกชีวิต จะต้องออกไปแสวงหา
เป้าหมายและด าเนินการต่อสู้ให้อยู่ต่อไปได้ โดยมีสัญญะแฝงในเนื้อเพลง เช่น “เสียงลมค ารามฟ้า
ครามพลันมืดมัว หัวใจสั่นระรัวฉันกลัวอะไร ทะเลเอาจริงหรือเพียงจะวัดใจใครเหมือนค าขู่ท้าทาย
ให้ยอมจ านน” ความหมายโดยตรงคือ กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติ เสียงลม ฟ้ามืด 
และลมทะเล ความหมายโดยนัยคือ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ต้องเผชิญ “ทะเลจะสร้างคนด้วย
อันตราย” ความหมายโดยตรงคือ ทะเลที่อันตรายจะสร้างคน ความหมายโดยนัยคือ ปัญหาและ
อุปสรรคจะท าให้เราเข้มแข็ง “พายุถั่งโถมสักเพียงไหน จะไม่ยอมแพ้ค าขู่ เรียนรู้และสู้ไป” 
ความหมายโดยตรงคือ ถึงพายุที่พัดกระหน่ าแต่จะไม่ยอมแพ้ ความหมายโดยนัยคือ เมื่ อมีปัญหา
และอุปสรรคจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วสู้กับมัน “จะออกไปแตะขอบฟ้าสุดท้ายแม้โชคชะตาไม่
เข้าใจ (ภายในใจยังคงเรียกร้อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม 
ความหวังยังน าทางฉันใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปลี่ยนผันเป็นพลัง)” ความหมายโดยตรงคือ จะ
ออกไปแตะขอบฟ้า แม้ว่าโชคชะตาจะไม่เข้าใจและคงเป็นไปไม่ได้แต่ฉันยังมีความหวัง ความหมาย
โดยนัยคือ จะออกไปเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคถึงแม้จะหนักแค่ไหน เพราะยังมีความหวังคอย
เป็นก าลังใจ และ “ค าตอบอยู่กลางคลื่นลม ชีวิตแม้ต้องล่มลงตรงไหนแต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป” 
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ความหมายโดยตรงคือ ค าตอบอยู่กลางคลื่นลม ถึงจะล้มลงแต่ฉันก็ยังจะไป ความหมายโดยนัยคือ 
ความส าเร็จอยู่ท่านกลางอุปสรรค ถึงแม้จะผิดพลาดสักกี่ครั้งแต่ก็จะท ามัน เป็นต้น โดยสัญญะที่
แฝงอยู่ในเนื้อเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในเนื้อเพลง 

2. เพลงร็อคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านความรัก 

  เพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้
ก าลังใจในด้านความรัก กล่าวถึงการสร้างแรงผลักดันให้เผชิญกับความผิดหวังในความรัก การเล่า
ถึงความรักของคนสองคนที่คอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้
ความรักที่มีให้ซึ่งกันและกันคอยเป็นก าลังใจ การให้ก าลังใจผู้ที่มีความรักที่มีอุปสรรค ด้วยปัจจัย
ต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ การเตือนสติและให้ก าลังใจผู้ที่ผิดหวังจากความ
รัก กล่าวถึงความเสียใจจากความรักที่ผิดหวังจะเป็นบทเรียนเพ่ือให้เรียนรู้ในข้อผิดพลาดเป็น
ประสบการในการด าเนินชีวิตต่อไป เป็นต้น โดยผลงานเพลงของวง โปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แส
ลม ที่มีการเผยแพร่ระหว่างปี  พ.ศ.2548-2558 ที่มียอดผู้ เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านความรัก มี
จ านวน 10 เพลง ยกตัวอย่างเช่น 

เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด 
ศิลปิน วงโปเตโต้ 
“ไม่ว่าชีวิตเธอเป็นเช่นไร  เธอจะมีฉันเข้าใจเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสนไกล อย่าไป

ไหวหวั่น ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไกล แม้เธอล้มพลั้งพลาดอะไรยังไง แต่ฉันก็พร้อมจะยอมอภัย อุปสรรคก่อ
ให้รักบังเกิด จงมั่นใจเถิดฉันเองจะไม่ไปไหน สิ่งต่างๆให้มันแล้วไปเถอะ ให้รักบังเกิดท่ามกลาง
เรื่องราวที่วุ่นวาย อย่าไปฟังเสียงคนอีกร้อยพัน เธอแค่ฟังฉันที่ฟังเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสน
ไกล อย่าไปไหวหวั่นฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไกล ทุกข์ด้วยกันก้าวผ่านปัญหาที่มากมาย พรุ่งนี้จะดีจะร้ายขอ
แค่เพียงเราเข้าใจ” 

เนื้อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านความรัก กล่าวถึงการให้
ก าลังใจเรื่องความรักกันระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพ่ือนหรือครอบครัว 
ที่คอยให้ก าลังใจกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา โดยมีสัญญะที่แฝงอยู่ในเนื้อเพลง เช่น “ไม่
ว่าชีวิตเธอเป็นเช่นไร  เธอจะมีฉันเข้าใจเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสนไกล อย่าไปไหวหวั่น ฉัน
อยู่ตรงนี้ไม่ไกล” ความหมายโดยตรงคือ ไม่ว่าชีวิตเธอเป็นอย่างไร ฉันจะเข้าใจเธอเสมอ บนถนนที่
แสนไกลอย่าหวั่นไหวฉันอยู่ ใกล้ๆตรงนี้ ความหมายโดยนัยคือ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหา
มากมายแค่ไหน ฉันก็จะคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจอยู่เสมอ และ“ทุกข์ด้วยกันก้าวผ่านปัญหาที่
มากมาย พรุ่งนี้จะดีจะร้ายขอแค่เพียงเราเข้าใจ” ความหมายโดยตรงคือ มีความทุกข์จะก้าวเดิน
ผ่านด้วยกัน ให้ท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ ความหมายโดยนัยคือ ฉันจะล าบากกับเธอ
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ช่วยกันแก้ปัญหาและจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับเรา เป็นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าวใช้การ
วิ เ คราะห์ จ ากตั วบท ( context)  และบริ บท  (context)  โ ดยกระบวนการ โครงสร้ า ง 
(structuration) ของเพลงดังกล่าว 

3.เพลงร็อคที่มีเนื้อหาด้านอ่ืนๆ 
 เพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้  บิ๊ กแอส และบอดี้ แสลม ที่มี เนื้ อหาด้าน อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการให้ก าลังใจด้านการใช้ชีวิตและด้านความรัก กล่าวถึงเรื่องของความรักเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น กล่าวถึงบุคคลหนึ่งที่จะพยามยามทุกวิธีเพ่ือที่จะไม่ยอมเสียคนรักไปจึงเกิดการเหนี่ยวรั้ง
ด้วยวิธีต่างๆ การยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา การหลอกลวงระหว่างคู่รัก การขอโทษที่ท าผิดต่อคน
รักและขอร้องให้ฟังค าอธิบาย การเผชิญความรักที่ไม่เป็นตามที่ตั้งใจ ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยังไม่
สามารถตัดใจจากเธอได้ เป็นต้น และเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องอ่ืนๆ เช่น กล่าวถึงการเตือนสติว่าความ
เป็นจริงในใจของมนุษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตตัว
เราจะคิดอะไร เป็นต้น โดยผลงานเพลงของวง โปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ที่มีการเผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) มากกว่า 3 
ล้านวิว ที่มีเนื้อหาด้านอื่นๆมีจ านวน 20 เพลง ยกตัวอย่างเช่น 

 เพลง สติ๊กเกอร์ 
 ศิลปิน วงบอดี้แสลม 

 “ใครต่อใครก็เตือนประจ า ขับรถสีด า มันไม่น่าดู ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถ้าให้เข้าที ต้องสี
ชมพูก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคันคงยังไม่ไหว เศรษฐกิจไม่ดี เงินต้องเก็บไว้ท าได้เพียงแค่เอาสติ๊กเกอร์
แปะท้ายรถไปให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู ไปไหนก็ไปกัน ทุกคืน 
ทุกวันขับแล้วโล่งใจ เมื่อความสุขมาพบ ชีวิตก็สู้ต่อกันไปเรื่องไม่ดีไม่งามมากมาย จนโลกวุ่นวาย 
กลายเป็นสีด าถ้าหากคนเรายังรักกันดี โลกใบที่มี คงไม่บอบช้ าก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลกคงท าไม่ไหว 
เป็นคนธรรมดาให้ท าอย่างไรหรือว่าคงต้องเอาสติ๊กเกอร์แปะโลกนี้ไว้ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจ
ของเราได้รู้ ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืน ทุกวันต่างก็ชื่นใจ เมื่อรักกัน มาพบ โลกนี้
จะน่าอยู่เพียงไหน” 

โดยรวมเนื้อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น ช่วงแรกของเพลงจะกล่าวถึงความเชื่อเรื่องดวง
ชะตากับสีรถที่ต้องมีความเหมาะสมกัน จึงต้องเอาสติ๊กเกอร์ติดไว้เพ่ือบ่งบอกสีที่เหมาะสมกับดวง
ชะตาเพ่ือให้ใช้รถอย่างสบายใจ ช่วงต่อมาจะกล่าวถึงสังคมในทุกวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวาย คนทะเลาะ
กัน อยากให้โลกนี้สงบสุข โดยเพลงดังกล่าวมีการใช้การการอุปมาอุปมัย (metaphor)ถ่ายทอด
ความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที่มีความคล้ายคลึงกัน และถูกน ามา
ถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย”(Analogy) ดังเช่นในเนื้อเพลงที่
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กล่าวถึงการติดสติ๊กเกอร์บนรถเพ่ือให้ใช้รถอย่างมีความสุข ถ้าต้องการให้โลกสงบสุข คนไม่
ทะเลาะกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคงต้องเอาสติ๊กเกอร์ติดไว้  

ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 2.1 สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ ศิลปิน และผู้เผยแพร่ 

ด้านบทบาทต่อสังคม เพลงร็อคถือได้ว่าเป็นแนวเพลงหลักๆของเยาวชน
เนื่องจากเพลงร็อคมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมีความตรงไปตรงมา เป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีอีกหลายๆ
แนว เนื้อเพลงให้พลังงานในการใช้ชีวิต ให้ก าลังใจในด้านต่างๆ โน้มน้าวจิตใจท าให้คนมองโลกใน
แง่บวก เป็นแรงขับเคลื่อนสังคม แฟชั่น ศิลปะและเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพลงร็อคบางยุคใช้ในการ
ต่อต้านสังคมด้วยอารมณ์เพลงที่หนักแน่นเข้าถึงผู้ฟังง่าย มีความสนุกสนาน (สัมภาษณ์) 2 เมษายน 
2559  

ด้านบทบาทต่อเยาวชน โดยส่วนใหญ่สาวกหรือแฟนเพลงของวงร๊อคก็จะเป็น
เยาวชนเพราะด้วยความหนักแน่น สนุกสนาน ของดนตรีเพลงร็อคเพลงร็อคจึงมีบทบาทให้ความ
บันเทิง เปลี่ยนวิธีคิด ให้ก าลังใจในการใช้ชีวิตและความรัก ใช้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เล่น
ดนตรีเนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ที่ชอบฟังเพลงร็อคจะชื่นชอบการเล่นดนตรี  (สัมภาษณ์) 2 

เมษายน 2559  
ด้านการให้ก าลังใจ เยาวชนเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตน้อย 

ซึ่งเมื่อประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวิต ก็มีความต้องการก าลังใจในการแก้ไข
ปัญหาข้ามผ่านอุปสรรค และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแรงผลักดันในการเพียรพยามเพ่ือ
ไปสู่ความส าเร็จในชีวิตได้ เนื้อหาเพลงร็อคให้ก าลังใจด้านการใช้ชีวิต ความรักและความฝัน ปลุก
ขวัญก าลังใจ เช่นเพลงความเชื่อ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (สัมภาษณ์) 21 เมษายน 2559 

เพลงร็อคในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2548-2558) เพลงร็อคในปัจจุบันจะกล่าวถึง
ความรักมากที่สุด และเริ่มมีเนื้อหาที่แตกต่างจากยุคก่อนคือ จะกล่าวถึงการให้ก าลังใจ ปรัชญา
การใช้ชีวิตและสภาพปัจจุบันของสังคม มีท่วงท านองที่แตกต่างจากเดิมตามยุคสมัย น าดนตรีแนว
อ่ืนๆมาผสมผสานกัน และในปัจจุบันมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องจึงท าให้เนื้อหาของ
เพลงร็อคเปลี่ยนไปตามความนิยมของผู้ฟัง (สัมภาษณ์) 7 เมษายน 2559  

คุณค่าที่แฝงอยู่ในเพลงร็อคเพลงร็อคไม่ได้เป็นเพียงดนตรีเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การด าเนินชีวิตอีกด้วย มีบางกลุ่มคนที่ด าเนินชีวิตอยู่ได้เพราะเพลงร็อค ใช้เพลงร็อคเพ่ือสร้าง
ความบันเทิง ให้ก าลังใจในด้านต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัว สร้างมิตรภาพ  

(สัมภาษณ์) 7 เมษายน 2559  
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 2.2 สัมภาษณ์เยาวชน 
ด้านบทบาทต่อสังคม คนสังคมส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดจากการ

เรียน การท างาน เพลงร็อคจึงเป็นสื่อที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเพราะเนื้อหา ท่วงท านอง ที่ฟัง
แล้วรู้สึกเหมือนการปลดปล่อย เยาวชนจึงกล่าวถึงบทบาทเพลงร็อคว่ามีบทบาทต่อสังคมเพ่ือสร้าง
ความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ และช่วยกล่อมเกลาจิตใจคนฟังให้มองโลกในแง่บวก (สัมภาษณ์) 22 

เมษายน 2559  
ด้านบทบาทต่อตนเอง เยาวชนกล่าวถึงบทบาทเพลงร็อคที่มีต่อตนเองว่า ใน

เวลาที่เคร่งเครียดจากการเรียนก็จะฟังเพลงเพ่ือสร้างความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด และ
ในช่วงเวลาที่มีปัญหาชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรัก ก็ฟังเพลงร็อคเพ่ือให้ก าลังใจทั้งในด้าน
การใช้ชีวิตและความรักแก่ตนเอง (สัมภาษณ์) 22 เมษายน 2559  

ด้านการให้ก าลังใจ เยาวชนกล่าวถึงเนื้อหาเพลงร็อคที่มีบทบาทต่อการให้
ก าลังใจว่า ในยามที่ผิดหวังจากความรักเพลงร็อคก็เป็นก าลังใจให้เผชิญกับความทุกข์ ความเสียใจ 
เนื่องจากเนื้อหาเพลงร็อคตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ในยามที่เจอกับปัญญหาและ
อุปสรรคต่างๆในชีวิตเพลงร็อคก็ช่วยสร้างแรงผลักดันให้ต่อสู้และผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ 
(สัมภาษณ์) 22 เมษายน 2559  

คุณค่าที่แฝงอยู่ในเพลงร็อค เยาวชนที่ชื่นชอบฟังเพลงร็อคสร้างมิตรภาพของ
กลุ่มคนที่ฟังเพลงร็อค สังเกตได้จากกลุ่มสาวกหรือแฟนคลับก็จะรวมตัวกันในงานแสดงคอนเสิร์ต 
และนอกเหนือจากนั้นเยาวชนยังกล่าวถึงเพลงร็อคว่าช่วยสะท้อนสังคม และเนื้อเพลงให้ข้อคิดที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (สัมภาษณ์) 22 เมษายน 2559  

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลงานวิจัยพบว่า คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่
มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตเนื้อหาของเพลงร็อคในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต้ 
บิ๊กแอสและบอดี้แสลม ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้ เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูป
(www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิว มีเนื้อหาประเภทอ่ืนๆมีค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 
จ านวน 20 เพลง การให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง และการ
ให้ก าลังใจด้านความรัก คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง และผลกระทบของเพลงร็อคในยุค
ปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตพบว่า เยาวชนเปิดรับ
เพลงร็อคเพ่ือความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ เพ่ือให้ก าลังใจด้านความรัก และเพ่ือให้ก าลังใจ
ด้านการใช้ชีวิต ตามล าดับ 
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ในเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิตพบว่า ผลงานเพลงของวง
บอดี้  แสลมมีเนื้อหาของเพลงเกี่ยวข้องกับการให้ก าลังใจด้านการด าเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมา
คือ ผลงานเพลงของวง บิ๊กแอส และวง โปเตโต้ ไม่มีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต โดย
จะกล่าวถึงการให้ก าลังใจกันระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพ่ือนหรือ
ครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ การใช้ดนตรีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ก าลังใจให้แก่ตนเอง เมื่อประสบกับปัญหา อุปสรรคต่างๆหรือเมื่อรู้สึกท้อแท้ก็จะมีดนตรีที่เป็ น
แรงผลักดันตนเองให้สู้ต่อไป การปลุกใจให้กล้าที่จะออกมาท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ ไม่ท าตามใคร
เนื่องจากคนเรามีความชอบ ความถนัด และความคิดที่แตกต่างกัน ให้ก าลังใจเมื่อเจอปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวิตๆให้ต่อสู้กับปัญหาไม่ย่อท้อ เป็นต้น 

ในเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับการให้ก าลังใจด้านความรักพบว่า ผลงานเพลงของวงบอดี้แส
ลมมีเนื้อหาของเพลงเกี่ยวข้องกับการให้ก าลังใจด้านความรักมากที่สุด รองลงมาคือผลงานเพลง
ของวง บิ๊กแอส และวง โปเตโต้ ตามล าดับ โดยจะกล่าวถึงการสร้างแรงผลักดันให้เผชิญกับความ
ผิดหวังในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสองคนที่คอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเจอปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักที่มีให้ซึ่งกันและกันคอยเป็นก าลังใจ การให้ก าลังใจผู้ที่มีความ
รักที่มีอุปสรรค ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ การเตือนสติและให้
ก าลังใจผู้ที่ผิดหวังจากความรัก กล่าวถึงความเสียใจจากความรักที่ผิดหวังจะเป็นบทเรียนเพ่ือให้
เรียนรู้ในข้อผิดพลาดเป็นประสบการในการด าเนินชีวิตต่อไป เป็นต้น 

ในเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับด้านอ่ืนๆพบว่า ผลงานเพลงของวงบอดี้แสลมมีเนื้อหาของ
เพลงเกี่ยวข้องกับการเนื้อหาด้านอ่ืนๆมากที่สุด รองลงมาคือ ผลงานเพลงของวง โปเตโต้ และวง 
บิ๊กแอส ตามล าดับ โดยจะกล่าวถึงเนื้อเพลงด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากการให้ก าลังใจ เช่น กล่าวถึง
บุคคลหนึ่งที่จะพยามยามทุกวิธีเพ่ือที่จะไม่ยอมเสียคนรักไปจึงเกิดการเหนี่ยวรั้งด้วยวิธีต่างๆ การ
ยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมาการหลอกลวงระหว่างคู่รัก การขอโทษที่ท าผิดต่อคนรักและขอร้องให้ฟัง
ค าอธิบาย การเผชิญความรักที่ไม่เป็นตามที่ตั้งใจ ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยังไม่สามารถตัดใจจากเธอ
ได้ เป็นต้น และเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องอ่ืนๆ เช่น กล่าวถึงการเตือนสติว่าความเป็นจริงในใจของ
มนุษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตตัวเราจะคิดอะไร 
เป็นต้น 

สรุปผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนพบว่า ด้านบทบาทต่อ
สังคมเนื้อเพลงให้พลังงานในการใช้ชีวิต ให้ก าลังใจในด้านต่างๆ โน้มน้าวจิตใจท าให้คนมองโลกใน
แง่บวก เป็นแรงขับเคลื่อนสังคม แฟชั่น เรียกร้องสิทธิต่างๆ และสร้างความบันเทิง ด้านบทบาทต่อ
เยาวชน เพลงร็อคให้ความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด ให้ก าลังใจในการใช้ชีวิตและความรัก ใช้
เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เล่นดนตรี ด้านการให้ก าลังใจ เพลงร็อคให้ก าลังใจด้านการใช้ชีวิต 
ความรักและความฝัน ปลุกขวัญก าลังใจ และคุณค่าที่แฝงอยู่ในเพลงร็อคคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
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ในครอบครัว สร้างมิตรภาพของกลุ่มคนที่ฟังเพลงร็อค ช่วยสะท้อนสังคม และเนื้อเพลงให้ข้อคิดที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สิ่งที่สื่อสารผ่านผลงานเพลงของวงโปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ในการศึกษาครั้ งนี้
อาจจะเป็นการสรุปผลในระยะเวลาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์เพลงของ
ศิลปินดังกล่าวเพียงบางอัลบั้ม ซึ่งคุณค่าของเพลงในด้านการให้ก าลังใจอาจจะแฝงอยู่ในเพลงนั้นๆ
เพ่ิมเติม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
ส่วนที่  1 วิเคราะห์เนื้อหาและคุณค่าที่แฝงในเพลงร็อค 

จากทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการ ความต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจทางจิตหรือ
ความรู้สึก ประกอบไปด้วย 1. การได้รับความรักใคร่ชอบพอ 2. การได้รับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 3. การมีที่พ่ึงทางใจ 4. การมีคนสนใจ เอาใจใส่ และเอาอกเอาใจ ผู้วิจัยพบว่าคุณค่าที่
แฝงในเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้
เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูป(www.youtube.com) มากกว่า3 ล้านวิว มีคุณค่าด้านให้ความบันเทิง การ
ให้ก าลังใจด้านต่างๆและมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 
ที่มียอดผู้เข้าชมในเวปไซต์ยูทูป(www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิว มีเนื้อหาเกี่ยวความรัก
มากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ค า
ผา (2548) ได้ท าการศึกษาเนื้อหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินในสังกัด มอร์ มิวสิค จ ากัด 
ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 พบว่า เนื้อหาของเพลงร็อคมีเนื้อหาเกี่ยวความรักมากที่สุด รองลงมาคือ 
เนื้อหาเก่ียวกับให้ก าลังใจ และสะท้อนสังคม ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชน 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของ
เยาวชน พบว่าเพลงร็อคมีผลต่อเยาวชนเพ่ือความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือการให้ก าลังใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Andy Bennett (1999) ได้ท าการศึกษาสภาพชีวิตของวัยรุ่นในเมือง 
Frankfurt am Main ประเทศเยอรมัน พบว่า ดนตรีเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความบันเทิงแก่
ประชากรผู้โศกเศร้า และสามารถช่วยรวบรวมชุมชนเข้าด้วยกัน เมื่อเพลงสร้างความสนใจหรือ
แม้แต่ความภักดีของประชาชนจากหลายๆสถานที่ 
 จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow แนวคิดว่าระดับความ
ต้องการของมนุษย์น่าจะมี 5 ระดับ คือ 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) 2. 
ความต้องการความปลอดภัยและอบอุ่นใจ (Security needs) ทั้งด้านสรีระทางกายสังคม 
เศรษฐกิจ 3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and belonging’s needs) 4. 
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ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem needs) 5. ความต้องการที่ตระหนักด้วยตนเองถึง
สิ่งที่ต้องการน ามาเสริมเติมแต่งศักยภาพ ซึ่งค าสัมภาษณ์ของเยาวชนที่กล่าวถึงความรักที่สมหวัง
และผิดหวัง สอดคล้องกับความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and belonging’s 
needs) และเนื้อหาของเพลงร็อคจากค าสัมภาษณ์ของ นักประพันธ์ ศิลปิน และผู้เผยแพร่ที่กล่าว
ว่าเพลงร็อคมีเนื้อหาที่เรียกร้องสิทธิต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการ ความปลอดภัยและอบอุ่น
ใจ (Security needs) ทั้งด้านสรีระทางกายสังคม เศรษฐกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้าง
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและ
โดยนัย จากเนื้อเพลงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าการวิเคราะห์
สัญญะแบบอ่ืนๆ มาใช้ศึกษาสัญญะในเพลงร็อค เพ่ือทราบว่ามีกระบวนการสื่อ
ความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2. ควรมีการศึกษาผู้รับสารถึงความต้องการใช้ประโยชน์จากเพลงร็อคอย่างไร 
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