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                                                      บทคัดยอ 

               งานวิจัยอัตลักษณวงดนตรีอิสระกรณีศึกษาวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครครั้งน้ีมี

วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเสนอแนวทางการ

บริหารจัดการอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร จากแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณมสีองมุมผูวิจยั

เลือกวิธีวิจัยสวนแรกเปนมุมมองของผูวิจัยที่มองจากวงดนตรีอิสระที่มีแนวโนมประสบความสําเร็จใช

วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะหวงดนตรีอิสระ20วงดนตรีและผูวิจัยไดเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช

กลุมตัวอยาง 3 กลุม (1) นักแตงเพลงอิสระในกรุงเทพมหานคร จาก 3 วงดนตรี (2) ผูบริหาร

คายเพลง (3) ผูบริหารจากสื่อกลางในเผยแพรผลงานระหวางผูผลิตและผูบริโภคคือ Music 

Streaming และ ผูจัดการแสดงดนตรี มีการใชเครื่องมือคือแบบสอบถามที่หาคาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค IOC (Index of Item-Odjective Congruence) จากการ

ตรวจสอบผูเช่ียวชาญ 3 ทานพบวาแบบสอบ ถามทั้งหมด 3 ชุดจํานวน 106 ขอ ขอที่มีคา IOC 

มากกวา 0.5 จํานวน 90 ขอ และมีคา IOC นอยกวา 0.5 จํานวน  16 ขอ เพื่อนํามาศึกษาและ

นําเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระ  

 ผลการศึกษาพบวาอัตลักษณวงดนตรีอิสระมีความสําคัญในการสรางใหเกิดแนวทางใน

การบริหารจัดการวงดนตรีทั้งในมุมมองการสรางกลุมเปาหมายที่ถูกตองและการสรางความโดดเดน

จากวงดนตรีอื่นๆที่มีแนวทางเดียวกันในชวงเวลาอุตสาหกรรมดนตรีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและมวีง

ดนตรีอิสระเพิ่มมากข้ึนในปจจุบันเมื่อเราใหเวลาในการคนหาอัตลักษณในวงดนตรีจะพบวาวงดนตรี

อิสระสามารถสรางโอกาสที่จะกาวไปสูวงดนตรีที่ประสบความสําเร็จไดเทียบเทากับวงดนตรีที่มีการ

บริหารจัดการโดยบริษัทคายเพลงเชนกัน 

คําสําคัญ: อัตลักษณ, วงดนตรีอิสระ 
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 ABSTRACT  

                 The purpose of Independent Music Artists’ Identity Case Study of the 
independent music artists in Bangkok was (1) to study the independent music artists’ 
identity in Bangkok and (2) to propose guidelines to manage the independent music artists’ 
identity in Bangkok.  As the concept of identity theory was looked from two perspectives, I 
chose the two-part research method. The first part was my perspective on the 
independent music artists who have a tendency to become successful using the 
quantitative research by analyzing 20 independent music artists, and I chose to develop 
the qualitative research by using three sample groups, which are (1) three song writer in 
Bangkok (2) record label managers and (3) music steaming and music performance 
managers. Questionnaires were conducted as a tool in order to find the consistency 
between the questions and the IOC objective. From the inspection by three experts with a 
total of three questionnaires amounting to 106 questions, it was found that IOC more than 
0.5 was 90 questions and IOC less than 0.5 was 16 questions. This was to know the 
perspectives and ways of thinking about the independent music artists’ identity in every 
aspect in order to study and propose guidelines on creating the independent music artists’ 
identity. 
                  The results showed that the independent music artists’ identity is critical to 
create guidelines in managing music bands both in the perspective of targeting the right 
target and building a unique identity to stand out from other bands that have similar style 
during the fast-growing music industry and a significant increase in independent music 
artists these days. If we take time to find the identity in an artist, we will discover that 
these independent music artists are able to have an opportunity to be as successful as 
music artists managed by the record labels as well.  
 
Key Words: Identity, Independent Music Artists 
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Streaming ฟงใจและผูจัดการแสดงดนตรีแลวเจาของราน PLAY YARD BY STUDIO BAR 
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ผูวิจัยหวังวางานวิทยานิพนธน้ีจะเปนประโยชนแกกลุมวงดนตรีอิสระที่มีความต้ังใจที่จะ

ผลิตผลงานเปนที่ยอมรับของกลุมผูฟงทั้งหลาย และเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาในประเด็น

ดังกลาวในอนาคต ถาหากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความบกพรองประการใดผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  การเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในประเทศและตางประเทศชวงเวลา 20 ปที่ผานมา

มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว มนุษยคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณตางๆที่ชวยในการ

ผลิตเผยแพรผลงานการประพันธดนตรีออกสูกลุมผูบริโภคอยูตลอดเวลา ในปจจุบันเทคโนโลยีการ

สื่อสารเขามามีบทบาทเปนตัวกลางระหวางผลงานของผูประพันธและกลุมผูฟงอยางมาก ยอนกลับไป

ในชวงป ค.ศ. 1970 การจัดหนายผลงานเพลงเปนในรูปแบบของการบันทึกผลงานลงบนแผน

คอมแพคดิสก (Compact disc) หรือ ซีดี (CD) เปนแผนสําหรับเก็บขอมูลเสียงดิจิตอล ซึ่งสามารถ

บรรจุขอมูลเสียงดิจิตอลไดความยาว 74 นาทีตอหน่ึงแผน (กิตานันท มลิทอง, 2544) ดวยราคาที่สูง

ของอุปกรณที่ใชเปดแผนซีดี และแผนซีดีเองมีขอจํากัดเรื่องสามารถบันทึกเสียงดิจิตอลไดจํานวนตอ

หน่ึงแผนไดเพียง 74 นาที ผลงานเพลงในรูปแบบซีดีน้ันมีราคาสูง ทําใหการฟงเพลงผานแผนซีดีนั้น

ไดรับความนิยมในกลุมที่จํากัด ตอมาเทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิตอลน้ันได ถูกพฒันาตอ

จนเกิดขอมูลเสียงแบบใหมโดยกระบวนการบีบอัดเสียงดิจิตอลใหมีขนาดเล็กลงกวารูปแบบเดิมถึง 12 

เทา หรือหรือที่เรียกกันวา MP3 ขอมูลของเสียงดิจิตอล MP3 ไดถูกพัฒนาใหมีขนาดเล็กลงมากกวา

ขอมูลเสียงในแบบเกาที่อยูในแผนซีดีสงผลใหกลุมผูบริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีสามารถพกพาและสง

ตอขอมูลใหแกผูรับอื่นไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและไดรับความนิยมในวงกวาง 

            การพัฒนาของเทคโนโลยีการบันทึกเสียงเปนสวนหน่ึงที่ขับเคลื่อนใหเกิดกลุมวงดนตรี

อิสระเกิดข้ึนในประเทศไทยในชวงกอนป พ.ศ.2537 ที่ในชวงเวลาน้ันนิยมเรียกกันวาเพลงอินด้ี (Indie 

Music) หรือดนตรีนอกกระแสโดยคําวาอินด้ียอมาจากคําวา Independent ที่หมายถึงความมีอิสระ  

(วรรณวา สุทธิศักด์ิ, 2554) ที่กลุมผูผลิตผลงานเพลงน้ันมีความอิสระทั้งในดานการสรางสรรคและใน

ดานการบริหารจัดการ ทําใหสามารถแสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมาไดโดยที่ไมตองตามกระแสนิยม ดังที่ 

Don Rose ประธานสมาคมธุรกิจดนตรีนอกกกระแสในประเทศสาธารณรัฐอเมริกา กลาวไววา 

“Independent is about spirit. The spirit of entrepreneurship. The spirit of innovation. 

And it’s about passion for music” หมายถึง อิสระภาพเปนแรงผลักดันใหเกิดการรวมมือเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมที่ทําใหเกิดความหลงไหลในดนตรี (วรรณวา สุทธิศักด์ิ, 2554) และอิสระภาพใน

การสรางสรรคน้ันเองที่ทําใหเกิดวงดนตรีอิสระเกิดข้ึนมาในกรุงเทพมหานครมากมาย เชน วงดนตรี

อิสระในลําดับแรกๆที่เปนที่รูจักคือ วงซีเปยที่ทําอัลบัมแรกข้ึนในป 2537 จนเปนที่รูจักในชวงเวลาน้ัน

จนประสบความสําเร็จในผลงานและมีบทเพลงที่เปนที่รูจักเชน เพลง เกลียดตุด อยากอยูกับเธอทั้งคืน 
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(วรรณวรา สุทธิศักด์ิ, 2554) ที่แมเปนวงดนตรีอิสระที่มีการกอต้ังมา 24 ปแตยังคงไดรับการสนับสนุน

และติดตามจากกลุมผูฟงของตนเอง ดังที่เห็นไดจากผลงานเพลงในชุดแรกที่ถูกนํากลับมาทําใหมใน

รูปแบบของแผนเสียงอีกครั้งและมีการผลิตข้ึนใหมเพียง 500 แผน แตหากดูจากขอมูลที่ทางคุณ

พงศกร ดิถีเพ็ง ผูผลิตผูจัดจําหนายแผนเสียงของวงซีเปยไดแจงไวเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 วามียอดการ

สั่งจองและชําระเงินลวงหนากอนที่แผนเสียงจะเสร็จถึงมากกวา 350 แผน (เจษฎา สุขทรามร, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) และวงซีเปยเองนับเปนวงดนตรีอิสระลําดับตนๆที่เกิดข้ึนใน

กรุงเทพมหานครและทําใหเกิดกระแสของการสรางวงดนตรีอิสระข้ึนมามากมายในปจจุบัน 

           ในชวงเวลาที่อุตสาหกรรมดนตรีและเทคโนโลยีในการผลิตเพลงมีความกาวหนาและ

พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ไดมีการคิดคนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญและเช่ือมโยงเครือขาย

สื่อสารระหวางคอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกันจนกลายเปนระบบสื่อสารที่เรียกวา อินเทอรเน็ต และ

อินเทอรเน็ตไดเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึนในอุตสาหกรรมดนตรีทําใหกลุมผูผลิตผลงานเพลงและผูฟง

สามารถสื่อสารกันไดโดยตรง โดยใชอินเทอรเน็ตซึ่งมีบริการ World Wide Web (www.) เปน

สื่อกลางในการฝากและรับขอมูลเสียงดิจิตอล ทั้งน้ีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสื่อสารอินเทอรเน็ต

และระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีขนาดเล็กลงข้ึนน้ัน มีสวนสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ดนตรีเปนอยางมาก ทําใหผูผลิตผลงานเพลงสามารถนําผลงานของตนเองไปถึงกลุมผูฟงไดโดยไมถูก

ปดกั้นโดยกลุมผูประกอบการคายเพลงเชนกอนหนาที่เคยเปนมา ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญของอุตสาหกรรมดนตรีที่มาจากการพัฒนาของระบบสื่อสารอินเทอรเน็ตคือการกอต้ังบริการ 

www.youtube.com ที่เปนหน่ึงชองทางการเผยแพรผลงานของผูประพันธเพลงไปสูกลุมผูบริโภคได

โดยตรงโดยผูประพันธเพลงสามารถนําผลงานของตนเองไปฝากไวพื้นที่จัดเก็บของทางบริษัท 

YOUTUBE โดยผานสื่อกลางคืออินเทอรเน็ตโดยกลุมผูฟงหรือผูบริโภคสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตก็

สามารถเขาถึงและรับฟงผลงานของผูประพันธเพลงตางไดโดยงาย  

           การพัฒนาของเทคโนโลยีระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ดนตรียังคงพัฒนามาจน ณ ปจจุบัน มีการคิดคนระบบการจัดเก็บขอมูลเพลงจํานวนมากไวในระบบ

คอมพิวเตอรขนาดใหญ โดยใชอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีราคาที่ถูกลงทําใหผูบริโภค

ใชบริการกันมากข้ึนจนเปนสื่อกลางในการรับสงขอมูลเพื่อใหกลุมผูฟงที่สนใจมาสมัครเปนสมาชิกที่มี

ทั้งเสียคาบริการรายเดือนและไมเสียคาบริการรายเดือน เพื่อฟงผลงานเพลงจํานวนมากที่ถูกจัดเก็บไว

ผานอุปกรณที่รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตเรียกวา Music Streaming ที่เปนรูปแบบการฟงเพลง

โดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางลักษณะเหมือนการเชาฟงเพลง (ธนาคาร เลิศสุดวิชัย, 2560) ตรงน้ี

เปนสวนสําคัญตอพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคที่ไมมีความจําเปนตองซื้อผลงานผานแผนซีดีอีก

ตอไป สงผลใหผลตอบแทนของผลงานเพลงที่วงดนตรีอิสระจะไดรับการผลิตซีดีก็ย่ิงนองลงไปเชนกัน 

ในประเทศไทยเริ่มมีการเขามาของบริษัทที่ใหบริการเกี่ยวกับ Music Streaming ณ ปจจุบันถึง 6 
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บริษัทดวยกันดังน้ี Apple Music ,Joox ,Spotify, Deezer, Tidal และ ฟงใจ บริการของบริษัท

เหลาน้ีทําใหเห็นถึงพฤติกรรมในการฟงเพลงที่เปลี่ยนไป แมวา Music Streaming จะดูเปนสัญญาณ

ที่ดีของการชวยผูผลิตผลงานเพลงไมใหเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ แตผูบริโภคในประเทศไทยสวนใหญที่

นิยมใช Music Streaming เพราะสามารถเปนสมาชิกไดโดยไมเสียคาบริการรายเดือนเปนสาเหตุหน่ึง

ให Joox และ ฟงใจ บริษัทที่ใหบริการ Music Streaming ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วเพราะเปน

บริการฟงฟรี 

           แตในชวงระยะเวลาเดียวกันที่อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยอยูในชวงที่ผูประพันธได

ผลตอบแทนจากการจําหนายงานของตนเองลดลง เทคโนโลยีดานการบันทึกเสียงทั้งในประเทศและ

ตางประเทศไดมีการพัฒนาและคิดคนอุปกรณบันทึกเสียงใหมีราคาตนทุนที่ลดลง ทําใหคนทั่วไป

สามารถลงทุนที่จะซื้ออุปกรณบันทึกเสียงที่จากเดิมมีราคาสูงและมีแตผูประกอบการรายใหญที่

สามารถลงทุนไดเทาน้ันมาใชในการสรางสรรคผลงานเพลงของตนเองได ในที่พักอาศัยของตนเองหรอื

ที่เรียกกันวา Home Studio ไดอยางสะดวกสบายมากข้ึนดวยตนทุนของการผลิตผลงานเพลงที่ลดลง

น้ันมีสวนสําคัญที่ทําให ณ ปจจุบันมีการสรางกลุมวงดนตรีอิสระที่สามารถผลิตและสรางสรรคผลงาน

เพลงดวยตนเองเกิดข้ึนมากมายในหลากหลายประเทศทั่วโลก สวนกระแสของยอดจําหนายซดีีทีล่ดลง

จํานวนของกลุมวงดนตรีอิสระทีเ่พิ่มข้ึนทุกวัน ไมเพียงในตางประเทศ ในประเทศไทยเชนกัน วงดนตรี

อิสระที่มีความสามารถผลิตผลงานเพลงของตนเองมีเพิ่มมากข้ึน สังเกตจากขอมูลที่ผูวิจัยทําการ

สัมภาษณบริษัทฟงใจถึงขอมูลอัตราการเติบโตของวงดนตรีอิสระจากวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ฟงใจ

เริ่มตนมีสมาชิกวงดนตรีอิสระ 51 วงดนตรีนําผลงานมาเผยแพรในฟงใจ 398 เพลง ในขณะที่วันที่ 29 

มีนาคม 2018 ฟงใจมีสมาชิกวงดนตรีอิสระ 1,881 วง มีบทเพลงเผยแพร 7,791  เพลง บริษัท ฟงใจ 

ใหบริการ Music streaming สื่อกลางในการเผยแพรผลงานสําหรับวงดนตรีอิสระในป พ.ศ.2558 

(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) 

        จากการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีในดานผลิตผลงานเพลงและการพัฒนาดานการสื่อสารที่

กาวไกลอยางรวดเร็ว เปนปจจัยหน่ึงทําใหเราเห็นจํานวนกลุมวงดนตรีอิสระที่มากข้ึนไมเพียงแต

บริการ Music Streaming ที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานของวงดนตรีอิสระเทาน้ันในปจจุบัน

อุตสาหกรรมดนตรีมีการจัดงานแสดงดนตรีหรือมิวสิคเฟสติวัล (Music Festival) หลายงานมากข้ึนใน

ทุก ๆ ป ในป 2017 การจัดเทศกาลดนตรีในกรุงเทพมหานคร อยางนอย 13 งานที่จะเกิดข้ึน เชน 

Cat Expo 3D, Melody of Life, Noise Market 6 เปนตน โดยสวนใหญเทศกาลดนตรีเหลาน้ีจะมี

เวทีเล็กใหวงดนตรีอิสระที่เพิ่งเริ่มตนไดรวมทําการแสดงในทุก ๆ  ครั้ง และวงดนตรีอิสระบางวงทีไ่ดรบั

การตอบหรือมีแนวทางที่ชัดเจนก็ไดรับโอกาสที่ดี โดยการไดรับเชิญไปรวมแสดงในเทศกาลดนตรีใน

ตางประเทศเชนกัน นอกจากเทศกาลดนตรีใหญที่เกิดข้ึนในแตละปแลวยังมีอีกหน่ึงชองทางที่เปน

พื้นที่ในการแสดงดนตรีที่ไดรับความสนใจจากวงดนตรีอิสระเปนจํานวนมากที่เรียกกันวา Live 
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House พื้นที่เปดใหสําหรับวงดนตรีอิสระไดนําเสนอผลงานของตนเองอยาง Play Yard By Studio 

Bar ที่เปนสตูดิโอสําหรับแสดงดนตรีในแบบ Live House ที่มีตนแบบมาจากประเทศญี่ปุน จากการที่

การเติบโตของวงดนตรีอิสระที่มีจํานวนมากข้ึนในปจจุบันที่ตางจากในตอนเริ่มตนเมื่อ 6 ปที่แลว ที่จะ

มีการจัดแสดงเพียงเดือนละหน่ึงครั้งเทาไหรแตปจจุบันมีวงดนตรีอิสระใหความสนใจมาทําการแสดง

เพื่อเผยแพรงานของตนเองเปนจํานวนทําใหในหน่ึงเดือนจะมีการแสดงผลงานของวงดนตรอีสิระอยาง

นอย 4-5 ครั้งในหน่ึงเดือน (ธัญธรวิชญ ริปุณชัยพงษ, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2561) สิ่งเหลาน้ีแสดง

ใหเห็นถึงการเติบโตของตลาดวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครที่ไดรับความสนใจเพิ่มมากข้ึน ดวย

พื้นที่สื่อสวนใหญอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีจํากัดทําใหมีการแขงขันที่สูงกวาในตางจังหวัดแต

ไมใชทั้งหมดของวงดนตรีอิสระที่จะไดรับโอกาสทั้งในการเขารวมแสดงและไดรับการสนับสนุนและผล

ตอบรับที่ดีจากผูบริโภค มีเพียงบางสวนเทาน้ันที่ไดรับความนิยมและสามารถอยูรอดในอุตสาหกรรม

ดนตรีในปจจุบัน และสามารถที่จะนําผลตอบแทนจากการจัดจําหนายผลงานเพลงของตนเองและ

นํามาเปนตนทุนในการทําผลงานเพลงใหม ๆ ออกมาใหสูผูบริโภคอีกกรณีที่นาสนใจจากการที่ผูวิจัย

ไปสัมภาษณ คุณ จิราภรณ สุมรศิริ ผูบริหารคายเพลงสนามหลวงมิวสิค ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

บริษัทคายเพลงระดับประเทศ ที่กลับมาเปดตัวอีกครั้งหลังจากที่ไดประกาศหยุดพักของพักคายไปแต

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 การกลับมาของสนามหลวงมิวสิคพรอมแนวทางการทํางานใน

รูปแบบใหมที่ใหศิลปนเปนผูจัดทําผลงานของตนเองโดยทางสนามหลวงมิวสิค จะบริหารจัดการใน

สวนของการเผยแพรไปสูกลุมผูฟงใหตรงน้ีทําใหเห็นวาตลาดของวงดนตรีอิสระในปจจุบันกลับมา

ไดรับความสนใจจากคายเพลงระดับประเทศเชนกันแมวาตลาดของวงดนตรีอิสระจะมีการเติบโตและ

มีวงดนตรีอิสระเกิดข้ึนจํานวนมากแตในอีกสวนหน่ึงวงดนตรีอิสระที่ไดทําผลงานเพลงของตนเองแลว

ไมไดรับการตอบรับและการสนับสนุนจากกลุมผูฟงก็มีอยูเปนจํานวนมากเชนกัน 

          ความกาวหนาสะดวกสบายของเทคโนโลยีการผลิตเพลงที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัย

มองเห็นวาเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ทําใหวงดนตรีอิสระเหลาน้ันหายไปจากกลุมผูบริโภค เพราะดวย

ความสะดวกและรวดเร็วในข้ันตอนการทํางาน เปนสวนหน่ึงที่ทําใหกลุมผูผลิตสามารถผลิตงานและ

เผยแพรไปสูกลุมผูฟงไดอยางรวดเร็วจนลืมข้ันตอนสําคัญ ที่จะใหรับรูและเขาใจในสิ่งที่วงดนตรีของ

ตนเองมีและตองการนําเสนอเพื่อใหมองเห็นถึงกลุมผูบริโภคที่ถูกกลุมเปาหมายน้ันคือ อัตลักษณ 

(Identity) ที่วงดนตรีอิสระสามารถนําตอยอดในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงกับสิ่ง

สําคัญที่ใหผูบริโภคจําจดได ภาคธุรกิจในปจจุบันที่นิยมเรียกวาการ Branding (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 

2547) ซึ่งอัตลักษณเปนสวนสําคัญทําใหกลุมผูฟงรูจัก ช่ืนชอบและการสรางภาพจําในวงดนตรีเปนสิ่ง

สําคัญมากเชนในภาพจํา หรือ อัตลักษณของนักรองหรือวงดนตรีในอดีตมีความสําคัญมากและใชเวลา

ในการฝกฝนคนหากวาจะไดมาเชน การแตงตัวความชัดเจน และแนวทางของดนตรีที่วงดนตรีน้ัน

ประพันธหรือทําการแสดงและอื่น ๆ ณ ปจจุบันดวยสาเหตุที่บุคคลทั่วไปสามารถที่จะผลิตผลงาน
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เพลงออกมาไดมากมาย แตไมไดนึกถึงสิ่งที่ทําใหผูบริโภคจดจํา หรือ อัตลักษณในวงดนตรีอิสระเปน

สําคัญแมวาผลงานอาจจะไดรับความนิยมผูบริโภคเปนจํานวนมากก็ตาม แตหากผูบริโภคเหลาน้ันไม

สามารถจดจําเจาของผลงานหรือวงดนตรีอิสระวงน้ันได ชวงเวลาหน่ึงวงดนตรีอิสระเหลาน้ันอาจไม

เปนที่จดจําอีกตอไปเชนกรณี วงดนตรีอิสระ Colour Pitch ที่ประพันธผลงานเพลงช่ือ ขัดใจ ข้ึนมา 

และมีผูเขาชมวีดีโอที่ทางวงดนตรีไดลงไวในเวปไซค youtube.com มากถึง 128 ลานการรับชม 

แสดงถึงความเปนที่รูจักและไดรับความนิยมของตัวบทเพลง แตในเวลาตอมาเมื่อนักรองนําของวงไป

แสดงตัวและทําการขับรองบทเพลงขัดใจในรายการ I can see your voice รายการรองเพลงของ

ทางชองเวิรตพอย ทั้งผูรวมรายการและกลุมผูฟงตางตอบเปนเสียงเดียวกันวาจําไมไดวาคนน้ี คือ

ผูประพันธและขับรองบทเพลงน้ี น่ีเปนเพียงหน่ึงในหลายปรากฎการณที่เกิดข้ึนจากการที่วงดนตรี

อิสระเหลาน้ันไมไดเปนที่จดจําของกลุมผูบริโภค 

  จากความสําคัญและปญหาดังกลาวน้ันผูวิจัยในฐานะนักดนตรีและเปนอาจารยผูสอน

วิชาดนตรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของอัตลักษณของวงดนตรีอิสระในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดนตรี ที่จะมีสวนสําคัญทําใหใหวงดนตรีอิสระที่มีคุณภาพ

สามารถผลิตงานใหเปนที่จดจําและมีกลุมผูฟงที่ชวยสนับสนุนผลงานเหลาน้ัน ทําใหผูผลติผลงานเพลง

มีทุนในการสรางสรรคออกมาในระดับประเทศและในตางประเทศตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

          1.2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 
          1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

          เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวผู วิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย

ดังตอไปน้ี ศึกษาคนควาแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร ผานมุมมอง

ผูบริหารคายเพลง ผูใหบริการ Music Streaming ผูจัดพื้นที่แสดงดนตรีสําหรับวงดนตรีอิสระ 

 

             1.3.1 ดานพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพมหานคร 

          1.3.2 ดานเน้ือหา 

            1.3.2.1 อัตลักษณในวงดนตรีอิสระ (Brand Identity System) 



Ref. code: 25605423034072DXG

6 

 

               1.3.3 ดานกลุมตัวอยาง 

          1.3.3.1 วงดนตรีอิสระที่มีแนวโนมประสบความสําเร็จ 20 วงดนตร ี 

                       1.3.3.2 นักแตงเพลงอิสระจาก 3 วงดนตร ี 

            1.3.3.3 ผูบริหารคายเพลง   

           1.3.3.4 สื่อกลางในเผยแพรผลงานระหวางผูผลิตและผูบริ โภค Music 

Streaming และ ผูจัดการแสดงดนตร ี

 

1.4 ประโยชนของการวิจัย 

 

          1.4.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

              1.4.2 เพื่อเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

       เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดนิยามศัพท

เฉพาะดังน้ี 

 

        (1) อัตลักษณ (Identity) ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทําใหสิ่งน้ัน

เปนที่รูจักหรือจําได เชน นักรองกลุมน้ีมีอัตลักษณทางดานเสียงที่เดนมากใครไดยินจําไดทันท ี

           (2) ซีดี (CD) ยอมาจาก คอมแพคดิส คือแผนออฟติคอล เก็บขอมูลดิจิตอลตางๆซึ่งเดิม

พัฒนาสําหรับเก็บเสียงดิจิตอล 

  (3) อินเทอรเน็ต (Internet) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเช่ืองโยงเครือขายมากมาย

ทั่วโลกเขาดวยกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคน ขอมูล คัดลอกแฟมขอมูล และรวมถึงการ

สื่อสารถึงกัน 

 (4) มิวสิคสตีมมิ่ง (Music Streaming) การฟงเพลงในรูปแบบออนไลนโดยใช

อินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง ลักษณะเหมือนการเชาเพลงฟง 

  (5) มิวสิคเฟสติวัล (Music Festival) เทศกาลดนตรีที่มีการแสดงของวงดนตรีหลายๆ

วง และแตกตางจากคอนเสิรตคือมีการจัดงานแสดงมากกวาหน่ึงวัน 

  (6) วงดนตรีอิสระ (Independent music artists) วงดนตรีที่ไมไดมีสังกัดคายเพลง

ใด ทําใหมีอิสระในการสรางสรรคเผยแพรผลงานและมีระบบการจัดการวงดนตรีน้ัน ๆ ดวยตัวเอง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่องอัตลักษณในวงดนตรีอิสระกรณีศึกษาวงดนตรีอิสระใน

กรุงเทพมหานคร ดังน้ันเพื่อใหมีความครอบคลุมและสอดคลองกับประเด็นในการวิจัยครั้งผูวิจัยได

ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องดังตอไปน้ี  

(1) ความหมายของอัตลักษณ  

(2) องคประกอบของอัตลักษณ 

(3) ตราสินคา (Brand) 

(4) ความหมายของอัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) 

(5) กลยุทธการสรางแบรนด (Branding)  

(6) แนวคิดการวิเคราะหเพลง 

(7) แนวคิดวงดนตรีอิสระ 

(8) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1.1 อัตลักษณ (Identity) 

การนําเสนอผลงานประพันธเพลงหรือการแสดงดนตรีตอหนาสาธารณะสิ่งหน่ึงที่

มีความสําคัญตอการจดจํา การรับรู และเปนสวนสําคัญของการประสบความสําเร็จของวงดนตรีอิสระ

ที่จะทําใหไดรับความนิยมในวงกวางน้ันคือ อัตลักษณของวงดนตรี อัตลักษณ มีรากศัพทมาจาก

ภาษาอังกฤษ คําวา Identity ที่มีความหมายวา สิ่งที่เปนคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหน่ึง อัตลักษณ 

ประกอบไปดวยคําสองคําคือ  อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง รวมกับคําวา ลักษณ ซึ่ง

หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว มีหลายแนวคิดที่เกี่ยวของกับการนิยามคําวา อัตลักษณ คุณอภิญญา    

เฟองฟูสกุล (2546) ไดนิยามคําวาอัตลักษณไวดังน้ี ความเปนปจเจกที่เช่ือมตอ และ สัมพันธกับสังคม 

ประสิทธ ลีปรีชา (2547) อัตลักษณ หรือ Identity มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน วา Identitas ที่เดิม

ใชคําวา Idem ที่มีความหมายวาเหมือนกัน Richard Jenkins (1996, pp.3-4) นิยามไววา อัตลักษณ

มีดวยกันสองนัยยะ คือ ความหมายเหมือน และ ความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป ข้ึนอยูกับ

บริบทพื้นฐานดานความสัมพันธ และการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือสิ่งของในสองแงมุมมอง คือ 

ความคลายคลึงและความแตกตาง และ Richard Jenkins ยังไดขยายความตออีกวา อัตลักษณไมใช

สิ่งที่มีอยูแลวหรือกําเนิดข้ึนมาพรอมคนหรือสิ่งของแตเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนและมีความเปนพลวัตอยู
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ตลอดเวลามีคํานิยามที่มีความสอดคลองกับคํานิยามของ Richard Jenkins โดยฺ Berger and 

Luckmann (1967, pp.173) วาอัตลักษณถูกสรางดวยกระบวนการทางสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบไปทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสัมพันธทางสังคม กลาวไดวาอัตลักษณเปนเรื่องราวของความเขาใจและ

การรับรูวาเราและคนอื่น ๆ น้ันเปนใครดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตัวเราอยางไร และคนอื่นรับรู

เกี่ยวกับตัวเราอยางไรโดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ แตก็ข้ึนอยูกับ

บริบทของความสัมพันธทางสังคมตอคนและกลุมอื่น ๆ ดวย จากคํานิยามเกี่ยวกับอัตลักษณดังที่ได

กลาวมา อัตลักษณจึงที่สวนสําคัญที่วงดนตรีอิสระควรจะเขาใจและมองเห็นถึงอัตลักษณของวงดนตรี

ตนเอง เพื่อประโยชนทั้งในดานการสรางสวรรคผลงานใหมีความโดดเดนมีความเปนตัวตนที่ชัดเจน 

สรางใหเกิดความแตกตางจากวงดนตรีอิสระวงอื่น ๆ เปนสวนชวยที่จะสรางใหจดจําแกกลุมผูฟงหรือ

ผูบริโภค เพราะหากวงดนตรีอิสระน้ันไดถูกสรางข้ึนมา มีความเหมือนกันหมดทุกวงดนตรี ก็จะเปน

เรื่องยากที่จะหากลุมผูฟงที่ชัดเจนของตนเอง และเปนการยากที่จะหากลุมผูฟงหรอืผูสนับสนุนทีย่ั่งยืน

และยาวนาน แตจากคํานิยามและความหมายของอัตลักษณที่ไดกลาวนั้น เราสามารถสังเกตไดวา 

อัตลักษณน้ันไดเกิดมาดวยปจจัยหลายสิ่งหลายบริบทและไมไดเกิดข้ึนเอง แตมีความเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธทางสังคมและมีหลายองคประกอบที่ทําใหเกิดอัตลักษณข้ึนมา 

 

2.1.2  องคประกอบของอัตลักษณ  

  ในการสรางอัตลักษณมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวนคือ ช่ือและเครื่องหมาย แต

ยังมีองคประกอบสวนที่มีความสําคัญ สําหรับการวางระบบอัตลักษณใหสมบูรณองคประกอบที่สําคัญ

ในการวางระบบอัตลักษณมีหลายสิ่งดวยกันหรือที่เราเรียกกันวา องคประกอบพื้นฐานในการ

สรางอัตลักษณ (Core Identity) ซึ่งประกอบไปดวย 

              2.1.2.1 ชื่อ (Names) 

                 ช่ือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกตอการรับรูของผูบริโภค และ

เปนสวนสําคัญที่วงดนตรีอิสระจะใชไปในระยะยาวเพื่อใหเกิดความจดจํา ดังน้ันช่ือมีความสําคัญ ตอง

สะทอนตัวตนที่ชัดเจน ช่ือที่ดีตองสรางความรูสึกและความหมายที่ชัดเจน ไมเชนน้ันช่ือน้ันจะเปน

เพียงการสรางความรับรูเกิดข้ึนเทาน้ันสามารถแบงวิธีการต้ังช่ือได 5 วิธีดังน้ี 

          (1) การต้ังชื่อบุคคล (Personal name) หรือต้ังช่ือตามบุคคลสําคัญหรือ

ผูสรางสิ่งน้ันๆ เชน ซอสมะเขือเทศไฮนซ (Heinz) ครีมโกนหนวดยิลเลตต (Gillette) ตัวอยางของวง

ดนตรทีี่มีการนําช่ือของศิลปนหรือผูสรางสรรคมาต้ังเปนช่ือวงเชน เป อารัก แอนดเดอะปศาจแบนด, 

ฮิวโก,วงแจสสปุกนิค ปาปยองกุกกุก เปนตน จะเห็นไดวาโดยสวนใหญ การต้ังช่ือตามบุคคลของวง

ดนตรีน้ันมาจากสมาชิกในวงเปนที่รูจักของคนในสังคมอยูแลวทําใหช่ือทีนํ่ามาใชน้ันเปนที่จดจําไดงาย

ของคนหมูมาก 
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ภาพที่ 2.1  ตัวอยางการต้ังช่ือบุคคล 

                         (2) การต้ังชื่อท่ีอธิบายคุณลักษณะ (Descriptive Names) เปนการต้ังช่ือที่

อธิบายถึงคุณลักษณะของสิ่งน้ันไมขัดกับตัวตน เชน บะหมี่สําเร็จรูปไวไว ช่ือเปนตัวบอกคุณลักษณะ

ของบะหมี่ปรุงสําเร็จที่มีความรวดเร็วพรอมรับประทานเปนตน ตัวอยางวงดนตรีที่มีการต้ังช่ือโดยการ

อธิบายคุณลักษณะ เชน วงโคโคแจส หรั่งรอคเคสตรา  

                                          

ภาพที่ 2.2  ตัวอยางการต้ังช่ือที่อธิบายคุณลักษณะ 

                          (3) ชื่อท่ีเกิดจากการสรางคําขึ้นมาใหม (Coined Names) เปนการผสมคํา

ข้ึนมาใหมที่แมจะไมมีความหมายแตสามารถความจดจําได นาสนใจ หรือ สามารถออกแบบจัดวางได

สวยงาน เชน Xerox เปนคําที่ไมมีความหมายแตในเวลาตอมากลายเปนคําที่คนสามารถจดจําไดวา

หมายถึงการถายเอกสาร ตัวอยางวงดนตรีที่มีการต้ังช่ือจากคําที่สรางข้ึนมาใหมเชน วงดนตรีชนุดม 
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ภาพที่ 2.3  ตัวอยางการต้ังช่ือที่เกิดจากการสรางคําข้ึนมาใหม 

 

                         (4) ชื่อตัวอักษรยอและตัวเลข (Initials and Numbers) เปนหน่ึงในวิธีที่เปน

ที่นิยมในการต้ังช่ือ เพราะมีความสะดวกในการจดจําและสามารถเก็บความหมายของลักษณสิ่งน้ัน ๆ 

ไดโดยไมตองใชคําที่ยาวเชน MTV (Music Television), KFC (Kentucky Fried Chicken) ตัวอยาง

วงดนตรีที่มีการต้ังช่ือจากตัวอักษรยอและตัวเลย เชน วง ETC, วง 3.2.1  

 

   
 

ภาพที่ 2.4  ตัวอยางการต้ังช่ือตัวอักษรและตัวเลข 

 

           (5) ต้ังชื่อตามสถานท่ีทางภูมิศาสตร (Geographical Names) เปนช่ือเรียก

ตามเมือง หรือตําบลที่คนหรือสิ่งของน้ันอยู เชน ฟลาเดลเฟย ครีมชีส (Philadelphia Cream 

Cheese) กาแฟดอยชาง ตัวอยางวงดนตรีที่มี่การต้ังช่ือมาจากสถานที่ภูมิศาสตร เชน  วงศรีราชารอก

เกอร วงเสือใหญ 
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ภาพที่ 2.5  ตัวอยางการต้ังช่ือตามสถานที่และภูมิศาสตร 

          

                    การที่วงดนตรีอิสระมีช่ือที่สามารถทําใหกลุมผูฟงสามารถเรียกไดงายหรือจดจํา

ไดงายมีสวนชวยทําใหกลุมผูฟงจดจําวงดนตรีเหลาน้ันไดเชนกัน 

             2.1.2.2 เครื่องหมาย (Mark) เครื่องหมายน้ันอาจจะสื่อความหมายโดยตรงหรือ

ลักษณะที่สิ่งๆน้ันเปนอยูอาจเปนภาพนามประธรรมที่ไมมีความหมายใด ๆ หรืออาจเปนผสมผสาน

ระหวางตัวอักษรและภาพเปนตัวแทนเพื่อใหจดจําหัวใจสําคัญของเครื่องหมายที่ดีน้ันตองมีความเรยีบ

งายไมซับซอนแตมีลักษณะเฉพาะตัวเปนจุดสนใจเพราะการสรางความเปนอัตลักษณที่เดนชัดบอก

รายละเอียดที่เดนชัดเกี่ยวสิ่งน้ัน ๆ และสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัยในปจจุบันมีการเรียกสิ่งน้ี

วาโลโก (Logo) เครื่องหมาย รานกาแฟสตารบัค Minolta เปนตน 

    

ภาพที่ 2.6  ตัวอยางการใชเครื่องหมาย 

 

  2.1.2.3 ตัวอักษร (Typography) การวางระบบลักษณของตัวอักษรมีความสําคัญ

อยางมากการเลือกใชตัวอักษรแบบตางๆสามารถบงบอกไดถึงอัตลักษณของสิ่งน้ันไดแตการวางแบบ

ของตัวอักษรน้ันมียุคสมัยกาลเวลาอาจทําใหตัวอักษรน้ันๆกลายเปนสิ่งเกาไปการออกแบบตัวอักษร
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น้ันควรมีความเรียบงาย เดนชัด อานออกไดทันที  ตัวอักษรจึงมีความสําคัญตองมีการออกแบบ

ตัวอักษรที่ใชในงานทั้งระบบเพื่อกําหนดโครงสรางที่เปนหน่ึงเดียวในองคกร เชน Harrods Shark  

 

ภาพที่ 2.7  ตัวอยางการใชตัวอักษร 

        2.1.2.4 สีอัตลักษณ (Color Signature) สีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

จดจําอัตลักษณ เชนสีของสัญลักษณที่นักออกแบบสรางใหเกิดความจดจําในใจผูบริโภค เชน เมื่อนึก

ถึงนํ้ามันเซลเราไมไดนึกถึงเพียงสัญลักษณรูปหอยเชลลเทาน้ัน แตยังนึกถึงสีเหลืองและสีแดงที่ใชกับ

สัญลักษณน้ันดวย ศาสตรทุกแขนงเห็นพองตองกันวาสีของวัตถุมีผลกระทบตอประสาทสัมผัสและ

ความรูสึกของมนุษย เชน สีเขียวที่ถูกนํามาเปนตัวแทนของธรรมชาติ สีดําที่เปนสัญลักษณของความ

ลึกลับ ตัวอยางสีอัตลักษณในวงดนตรี เชน วงบอด้ีแสลม ที่เปนวงดนตรีในแนวเพลงรอค สีที่ใชสวน

ใหญจะเปนสีดําหรือโทนสีมืด ซึ่งแตกตางจากโทนสีของวงดนตรี BKN48 ที่ใชสีที่มีความสดใสที่แสดง

ถึงสมาชิกในวงดนตรีที่เปนเด็กสาวที่มีความสดใส ใหเปนที่จดจํา 

 
ภาพที่ 2.8  ตัวอยางการใชสีอัตลักษณ 

            2.1.2.5 ขอความประกอบ (Tag lIne) ขอความประกอบจะเปนขอความสั้นๆ 

หรือที่เรียกวา สโลแกน (Slogan) ที่อธิบายถึงคุณลักษณะและเฉพาะของสิ่งน้ัน เชน การบินไทยรัก

คุณเทาฟา คิดจะพักนึกถึง คิดแคท เปนตน องคประกอบตางๆเหลาน้ีลวนเปนเครื่องมือเพื่อใหเปนที่

จดจําในอัตลักษณของสิ่งน้ันทั้งสิ้น และเปนสิ่งที่บงบอกคุณลักษณที่ชัดเจนและมีสวนชวยในการใหคน
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อื่นหรือสังคมจดจําอัตลักษณของเราไดเปนอยางดี ในสวนของวงดนตรีอิสระขอความประกอบอาจ

หมายความถึงช่ือของอัลบัมที่บงบอกใหผูฟงเขาใจถึงแนวคิดโดยรวมที่เกิดข้ึนผลงานชุดน้ันๆ 

   

ภาพที่ 2.9  ตัวอยางการใชขอความประกอบ              

                   เมื่อเราไดทราบถึงความหมายและองคประกอบของอัตลักษณไปแลวสิ่งที่สําคัญที่

เช่ือมโยงและเราจําเปนที่จะตองเขาใจอัตลักษณและองคประกอบของอัตลักษณน้ันเพื่อการนําไปใช

เพื่อใหเกิดประโยชนแกการบริหารจัดการวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครเพื่อใหสอดคลองกับการ

พัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันที่ชองทางเลือกของผูบริโภคผลงานเพลงมีใหเลือกฟงอยู

มากมาย และเปนสิ่งสําคัญและถูกพูดถึงอยางมากในปจจุบันที่จะชวยเช่ือมโยงอัตลักษณวงดนตรี

อิสระไปสูกลุมผูบริโภคไดอยางถูกกลุมเปาหมายและย่ังยืนน้ันคือ 

         2.1.3 ตราสินคา (Brand) ตราสินคา ณ ปจจุบันมีการพูดถึงกันบอยมากเชน เมื่อเราทํา

ธุรกิจหรือเรามีผลงานประพันธเพลงข้ึนมาหากตองนําสินคาเหลาน้ันนําเสนอแกผูบรโิภคผูผลติหรอืเรา

จะกลายเปนแบรนดไปในทันที แตอยางไรก็ตามมีหลายคนไดใหนิยามความหมายของคําวาแบรนดไว

ดังน้ี  Philip Kotler (1984, อางถึงใน วิทวัส ชัยปาณี, 2548, น.24) ไดใหคํานิยามของคําวา แบรนด

ในป 1984 วา “แบรนดคือช่ือ คํา ตรา สัญลักษณ หรือรูปแบบ หรือสิ่งเหลาน้ันรวมๆ กันเพื่อที่จะ

แสดงวาสินคาหรือบริการน้ีเปนของใครและแตกตางจากคูแขงอยางไร”และในป 1991 Philip Kotler  

ไดเพิ่มเติมนิยามถึงองคประกอบของความเปนแบรนดไวดังตอไปน้ี  

(1) รูปรางหนาตาภายนอก (Attribute) 

(2) คุณประโยชนทางกายภาพและอารมณ (Benefit) 

(3) คุณคา (Value) 

(4) บุคลิกภาพ (Personality) 

(5) วัฒนธรรม (Culture) 

(6) ผูใช (User) 

   และยังทิ้งทายไววาถาบริษัทหรือผูบริหารคนใดคิดวาแบรนดเปนแคช่ือก็ถือวายังไม

เขาใจความหมายของคําวาแบรนด (เสริมยศ ธรรมรักษ, 2549, น.2) David Ogilvy สรุปความหมาย

ของแบรนดไววา เปนสัญลักษณที่ซับซอน รวบรวมความรูสึกที่มีตอ ช่ือ รูปราง ราคา และหนาตา
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สินคาและแบรนดเปนสิ่งที่กําหนดดวยความรูสึกและประสบการณของผูใชหรือผูบริโภค (วิทวัส     

ชัยปาณี, 2548) ดลชัย บุณยะรัตเวช (2545, น.6) ใหความหมายของคําวาแบรนดไววาคือ “สิ่ง

ประทับความรูสึกโดยรวม และเปนผลรวมของสิ่งที่จับตองไมไดซี่งทําหนาที่เพิ่มพูนคุณคาและความ

นิยมในความคิดจิตใจคนวิทวัส ชัยปราณี (2548) แบรนดคือ ทุกอยางที่สินคามี รวมทั้งความรูสึก

บางอยางที่ผูบริโภคมีกับสินคาหรือตรงน้ันๆ 

             จากคํานิยามของ Brand ที่ไดกลาวมาสามารถสรุปไดวาแบรนดหรือตราสินคาคือ

สัญลักษณที่รวมความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาใดสินคาหน่ึงหรือเปนความสัมพันธระหวาง

ผูผลิตและผูบริโภคในทุกๆแงมุมของสินคาน้ัน ๆ และเหตุผลที่เราตองรูจักคําวาแบรนดเพราะสิ่ง

สําคัญที่ชวยทําใหแบรนดเปนที่รูจักน้ันคือการนําความรูความเขาใจในเรื่องของอัตลักษณมาสรางและ

พัฒนาตอใหเกิดแบรนดและทําใหเกิดทฤษฎีที่นาสนใจและมีความสําคัญตอวงดนตรีอิสระที่ควรทํา

ความเขาใจคือ 

            2.1.4 อัตลักษณตราสินคา(Brand Identity) จากความหมายและคํานิยมของ คําวา 

อัตลักษณและแบรนด เราสามารถสรุปไดวา Brand Identity คือการสรางอัตลักษณ หรือ ลักษณ

เฉพาะใหตราสินคาน้ันเปนที่จดจํา ผานการองคประกอบในการสรางอัตลักษณดังที่ไดกลาวมาเพื่อ

สรางใหตราสินคาหรือในที่น่ีอาจหมายถึง วงดนตรีอิสระ ใหเปนที่จดจํา หนาที่หลักของ Brand 

Identity คือการสะทอนตัวตนไปสูกลุมเปาหมายใหชัดเจน และมีความโดดเดน หรือเปนการสราง

ปจจัยสําหรับเช่ือมโยงตราสินคากับผูบริโภคน้ันเอง ซึ่งอัตลักษณตราสินคาน้ันเปนปจจัยสาํคัญทีม่สีวน

ชวยในการตัดสินและการกําหนดข้ันตอนและทิศทางในการจัดการของกลุมผูผลิตผลงานเพลงหรือวง

ดนตรีอิสระ เพื่อใหเจอกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับผลงานของวงดนตรีอิสระน้ัน ๆ และหากเรา

ตองการนําอัตลักษณตราสินคาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดสิ่งหน่ีงจําเปนอยางมากในการขับเคลื่อนที่

ถูกตองคือ 

   2.1.5 กลยุทธการสรางแบรนด (Branding) กลยุทธในการสรางแบรนดคือการนําสิ่ง

ตางที่เราเรียบเรียงจากองคประกอบอัตลักษณของตัวสินคาหรือวงดนตรีมาพัฒนาเพื่อใหมีการทํางาน

ที่เปนระบบย่ิงข้ึน และหวังผลตอเน่ืองและระยะยาวเพราะการสรางแบรนดที่ประสบความสําเร็จน้ัน

เปนการเพิ่มมูลคาทางตัวเงินใหกับแบรนดน้ันๆดวยกลยุทธในการสรางแบรนดน้ันมาจากองคประกอบ

สําคัญเหลาน้ี 

             2.1.5.1 การสรางการรับรูและเปนท่ีจดจํา (Brand Awareness & Recognition) 

เปนกลยุทธในการสรางแบรนดที่เหมาะสําหรับแบรนดใหมที่เพิ่งเริ่มเขาในตลาดผูบริโภคทําให

ผูบริโภคที่ไมเคยรูจักแบรนดน้ันไดรูจัก เปนสิ่งสะทอนใหเห็นวาแบรนดมีองคประกอบบางอยางที่

เดนชัด เปนจุดสนใจ หรือ สะดุดตา และทําใหผูบริโภครับรูถึงการมีตัวตนอยูของแบรนดน้ี สวนใหญมี
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ผลมาจากการออกแบบและผสมผสานองคประกอบของอัตลักษณของแบรนดโดยเฉพาะอยางย่ิง

เมื่ออัตลักษณดังกลาวมีความเช่ือมโยงกับช่ือหรือสัญลักษณบางอยางที่ลักษณะเฉพาะ ตองมีความ

ชัดเจนในการสื่อสารในอัตลักษณของแบรนดน้ัน ไปยังผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายและข้ันตอนน้ีเปน

สวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณที่ใชในการสื่อสารมากที่สุด เพราะการรับรูเปนประสบการณแรก ๆ ที่

จะเปนสายสัมพันธระหวางแบรนดและผูบริโภคเราสามารถสรางการรับรูและจดจําไดโดยการ

วิเคราะหและนําองคประกอบของอัตลักษณที่เดนชัดมาสรางใหเกิดการรับรูแกกลุมผูฟงและใหเกิด

ความจดจําแบรนดของวงดนตรีวงน้ันได  

            2.1.5.2 การมีตัวตนอยูในทุก ๆ จุดท่ีผูบริโภคไป (Brand Accessibility) ณ 

ปจจุบันการมีตัวตนอยูในทุกๆที่ๆผูบริโภคไปน้ันไมจําเปนตองพัฒนาแคตัวสินคาเอง แตเราสามารถที่

จะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีสามารถเปนสวนชวยเสริมความแข็งแรงในดานน้ีใหแกงานของเราได

เชนกันการมีตัวตนอยูน้ันเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อเราไมสามารถมีตัวตนอยูในขณะที่ลูกคาตองก็เปน

สวนหน่ึงที่ทําใหเราหายไปการจดจําของผูบริโภคก็เปนได เชน วงดนตรีอิสระตางนําผลงานเพลงของ

ตนเองไปแสดงตามงานมิวสิคเฟสติวัลตาง ๆ  ที่มีการจัดแสดงเพิ่มมากข้ึนทุกวันก็เปนอีกชองทางหลกัที่

จะทําใหวงดนตรีมีตัวตนอยูในทุก ๆ จุดที่ผูบริโภคที่ตรงกลุมเปาหมายสนใจหรือการสรางพันธมิตร 

เชน การเปนพันธมิตรกับสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อใหกลุมผูบริโภคสินคาน้ันสามารถจดจําเราได 

            2.1.5.3 การนําคุณคาของแบรนดมานําเสนอตอผูบริโภค (Brand Values) คือ

การนําคุณคาของอัตลักษณในตัวสินคามานําเสนอแกผูบริโภคเพราะปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคา

ของผูบริโภคน้ันสวนใหญการตัดสินใจน้ันมาจากคุณคา (Values) กอนราคาที่ตองจายไป (Cost) 

เสมอ ศัพทที่มีความใกลเคียงกันคือมนตเสนหแหงแบรนด (Brand Mantra) Kavin Keller (1998) ได

คําจํากัดความวา “มนตตราแหงแบรนดสามารถช้ีชัดคาแบรนดน้ันวามีความโดดเดนอยางไรมนตรา

เปนสิ่งที่ผูคนจะจดจําไปนานแสนนานดังน้ันคําบรรยายถึงมนตราของแตละแบรนดควรจะสั้นกระชับ

ความหมายเฉียบดวยคุณคา” (อางถึงใน วิทวัส ชัยปาณี, 2548, น.74) ยกตัวอยางเหตุการณการ

กลับมาของเครื่องเลนเสียงแผนในปจจุบันที่คุณคาของแผนเสียงเหลาน้ันคือกาลเวลาและการมีจํากัด 

ซึ่งถูกนํากลับมาเลาใหมถึงเหตุแผนเสียงบางแผนไมสามารถที่จะนํากลับมาผลิตไดอีกครัง้หน่ึงทาํใหมน

ตราเหลาน้ีทําใหกลุมผูบริโภคแผนเสียงมองเห็นถึงคุณคามากกวาราคาที่ตองจายที่สูงกวาในอดีตเพื่อ

ซื้อใหไดแผนเสียงแผนน้ันมาครอบครอง 

            (1) การทําให ผูบริโภคมีความรูสึกเชื่อมตอติดกับแบรนด (Brand 

Emotional Connection) คือการทําใหผูบริโภคเกิดประสบการณที่ดีตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน

จนเกิดความไววางใจในแบรนด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) สิ่ง

เหลาน้ีจะเกิดข้ึนตอเมื่อ 
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  (1.1) ผูบริโภครูวาแบรนดมีความหมายและและความหมายน้ันสําคัญตอ

เขาเหลาน้ัน 

  (1.2) ผูบริโภครับรูวาแบรนดมีมิติเช่ือมตอกับกลุมตางๆ 

  (1.3) ผูบริโภครับรูวาแบรนดมีเอกลักษณเฉพาะ 

  (1.4) ผูบริโภคมีความช่ืนชมในแบรนดน้ันๆ 

  (1.5) ผูบริโภครับรูวาแบรนดยินดีและพยายามจะสื่อสารดวยและในการ

มีปฎิสัมพันธแตละครั้งแบรนดไมเคยทําใหผูบริโภคผิดหวัง 

  (1.6) ผูบริโภครับรูวาแบรนดทําใหเคารูสึกดีเสมอ (ศรีกัญญา มงคลศิริม, 

2547, น.150) 

              (2) ความแตกตางของแบรนดท่ีชัดเจน (Brand Differentiation) ความ

แตกตางที่ชัดเจนและตัวตนของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จการสรางแบรนด เพราะความ

แตกตางที่ชัดเจนน้ันเมื่อผูบริโภคเช่ือมโยงไปที่แบรนดจะมีสวนชวยใหผูบริโภคเขาใจในสินคามากข้ึน 

แตในทางกลับกันถาแบรนดไมสามารถเช่ือโยงความโดดเดนไปยังผูบริโภคไดรับรูน้ันก็ถือวาความ

แตกตางน้ันไมกอใหเกิดประโยชน เชน จากสถิติของยอดวงดนตรีที่ใชบริการ บริษัทฟงใจ Music 

Streaming เปนสื่อกลางแกผูบริโภคที่ในป 2558 มีวงดนตรีที่เปนสมาชิกอยู 400 วงดนตรี แตในป 

2560 กลับมีวงดนตรีอิสระที่เพิ่มมากข้ึนเปน 1720 วงดนตรี(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 

มีนาคม 2561) จากยอดตรงน้ีทําใหเราเห็นไดวาการสรางความแตกตางของแบรนดที่ชัดเจน จะนํามา

ซึ่งการเปนตัวเลือกอันดับแรกของกลุมผูบริโภคที่ช่ืนชอบในดนตรีทางเลือกน้ันเอง เชนกัน Jack 

Trout บอกวา เราสามารถสรางความแตกตางไดใหเราเขาใจวาสิ่งน้ันสามารถสรางแรงผลักดันใหเกิด

การรับรูวาแบรนดน้ันแตกตางจริงลองมองให กวางข้ึน ลึกข้ึน มากกวาเดิม จากที่เราเคยมองแต

จุดเดนและคุณสมบัติที่นาภูมิใจของสินคา (อางถึงใน ดลชัย บุณยะรัตเวช, 2545) ความแตกตางน้ัน

ตองเช่ือมตอกับผูบริโภคได ตองสรุปใหไดถึงกลุมเปาหมายหลัก และเขาใจเขาใหดี เพราะสิ่งเหลาน้ี

เปนปจจัยหลักที่ชวยเลือกความแตกตางและคุณคาที่แบรนดน้ันตองการสราง (ดลชัย บุญยะรัตเวช, 

2552, น.19) 

             2.1.6  แนวคิดการวิเคราะหเพลง ดวงใจ อมาตยกุล (2542) อธิบายการวิเคราะหบท

เพลงรองที่มีองคประกอบคือ ดนตรี (Music) และบทประพันธ (Lyrics) ที่สรางความหมายและ

สุนทรียใหกับบทเพลงโดยการผสมผสานบทประพันธใหเขากับทํานองเพื่อสื่อสารและทําความเขาใจสู

ผูฟง ประกอบไปดวย ทํานอง บทประพันธ จังหวะและการเรียบเรียงเสียงประสาน  

               ทํานอง (Melody) เปนสิ่งที่นําพาเสียงรองไปสูผูฟงมีหลายมุมมองทั้งดานแนวเสียง

สําหรับรอง แนวทํานองดนตรีประกอบและเสียงประสานทํานอง ชวยทําใหบทประพันธมีความ
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ไพเราะและเดนข้ึน โดยทํานองประกอบไปดวย โครงสรางทํานอง ชวงกวางของเสียง และการควบคุม

แนวเสียงรอง 

               บทประพันธคํารอง (Lyrics) บทประพันธที่ดีตองคํานึงถึงฉันทลักษณและการ

เปลี่ยนแปลงใหสัมพันธกับทํานอง ซึ่งที่มาของบทประพันธคํารองมีอิทธิพลมาจากสิ่งใกลตัวหรือ

วิถึการดําเนินชีวิต 

                จังหวะ (Rhythm) เปนหลักสําคัญชวยใหเพลงเปลี่ยนสีสันไดเมื่อเราสามารถกําหนด

จังหวะใหสอดคลองกับเน้ือหาจะมีสวนชวยใหเกิดอารมณรวมที่บอกลักษณะเพลง โดยมีองคประกอบ

ดังน้ี อัตราความเร็ว อัตราจังหวะ รูปแบบของจังหวะ ลักษณะของจังหวะที่สงผลกับบทประพันธคํา

รอง เชน จังหวะหนัก จังหวะขัด หรือจังหวะเบา เรงหรือผอน เปนตน 

               เสียงประสาน (Harmony) มีสวนชวยสรางใหเกิดคุณภาพของอารมณในผลงาน

ประพันธมีบทบาทในการสรางจินตนาการและทําใหรายละเอียดของเพลงชัดเจนข้ึนผานการใชเทคนิค

พิเศษ เชน การเลือกใชคอรด การออกแบบทํานองยอย โครงสรางดนตรีประกอบ และความสัมพันธ

กันของบทประพันธและเสียงประสาน 

                ในการสรางสรรคผลงานองคประกอบเหลานี้มีสวนสําคัญและเปนจุดเริ ่มตน

ของอัตลักษณและการจดจําในผลงาน 

        2.1.7 แนวคิดเรื่องวงดนตรีอิสระ แนวคิดเรื่องวงดนตรีอิสระไมใชเรื่องใหมสําหรับ

ประเทศไทย หากแตเปนแนวคิดที่เกิดข้ึนมากวา 20ป แลวโดยในอดีตมักจะเรียกแทนวงดนตรีที่

แตกตางไปจากดนตรีกระแสนิยม เปนคํากวางที่ไมเจาะจงแนวดนตรีเปนการเฉพาะ และผลิตโดย

บริษัทขนาดเล็กที่จัดตัวเองวาเปนกลุมผูผลิตอิสระหรือเรียกวา วงอินด้ี (Indie Music) (วรรณวรา 

สุทธิศักด์ิ, 2554) โดยคําวา Indie  มีที่มาจากคําวา Independent ที่หมายถึง ความมีอิสระ (Baker, 

2005) มีจุดกําเนิดจากการปฏิเสธระบบนายทุน หรืออุตสาหกรรมที่เขามาแทรกแซงในการผลิต แต

การนิยามถึงดนตรีอินด้ีเปนดนตรีทางเลือกน้ันก็ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกันเพราะการ

กําหนดแนวเพลงกระแสหลักที่ไดรับความนิยมเปนเรื่องยากและที่เราเห็นวงดนตรีอิสระบางวงน้ันก็มี

การสรางแนวเพลงที่มีสไตลคลายกับเพลงในดนตรีกระแสหลักเชนกัน เชนน้ันคําวาวงอินด้ีจึงถูก

ปรับเปลี่ยนเปนความมีอิสระลักษณะการทํางานหรือประพันธเพลงของตนเอง หรือแมกระทั่งการคิด

วิธีการเผยแพรไปสูผูบริโภคดวยตนเอง จึงเกิดคําวาวงดนตรีอิสระข้ึนมาดวยความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสื่อสาร ที่ทําใหคําวาวงดนตรีอินด้ีหรือวงดนตรีใตดินเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีการสื่อสาร

ในปจจุบันทําใหความสามารถในการใชสื่อของวงดนตรีกระแสหลักกับวงดนตรีอินด้ีมีความเทาเทียม

กันดังน้ันคําวาเพลงใตดินจึงไมสามารถอธิบายถึงวงดนตรีอิสระในปจจุบันไดเชนกัน G Ross Baker 

ไดใหคํานิยามความหมายของคําวา Indie จากมุมมองของวงดนตรีแตละตัวอักษรไวดังน้ี 
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                 (1) ตัวอักษร ไอ (I) มากจากคําวา Inspired หรือแรงบันดาลใจ ซึ่งเปนจุดเริ่มตน

ของการทํางาน และเปนพลังที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานของตนเองอยางแทจริง 

                  (2) ตัวอักษร เอ็น (N) มาจากคําวา Non-traditional คือไมยึดติดกับธรรมเนียม

ปฎิบัติชวยทําใหมีวิธีคิดที่แตกตางและสรางสรรคสิ่งใหมโดยปราศจากความกลัว 

                   (3) ตัวอักษร ดี (D) มาจากคําวา Determined การกําหนดจุดมุงหมาย ศิลปนอินด้ี

ที่จะประสบความสําเร็จน้ัน เปนผูที่มีความมุงมั่นตอเปาหมายและรูจักกําหนดจุดมุงหมายใหเปนใหถึง 

                   (4) ตัวอักษร ไอ (I) มาจากคําวา Innovation คือการคิดนอกกรอบหรือมองหา

โอกาสใหมๆจากทุกมุมมองเพื่อชวยความแตกตางในการสรางสรรค 

                  (5) ตัวอักษร อี (E) มาจากคําวา Empowerment การเพิ่มพลังหรืออํานาจ ไมรอ

คอยโชคชะตาหรือการถูกคนพบ และมองวาเปนการนําพลังสวนตัวมาแบงปนในรูปแบบดนตรีสูโลก

ภายนอก (วรรณวรา สุทธิศักด์ิ, 2554) 

          การคิดนอกกรอบจากแรงบันดาลใจโดยไมยึดติดกับธรรมเนียมและกําหนด

จุดมุงหมายโดยไมรอคอยโชคชะตาเพื่อไปใหถึงผูฟงเมื่อสิ่งเหลาน้ีรวมกันจะชวยสรางใหเกิดวงดนตรี

อิสระข้ึนมาได 

2.2 งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวของ 

          พิพัฒนพงศ มาศิริ (2559) ในบทความน้ีนําเสนอแนวคิดอัตลักษณทางดนตร ีมีการพูดถึง

การเช่ือมโยงแนวคิดอัตลักษณเขากับปรากฏการณทางดนตรีที่เกิดข้ึนในสังคมและกระแสโลกาภิวัตน

กับทุนนิยมที่ทําใหวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนทําใหเกิดการผสมผสานจนเกิด

ดนตรีในรูปแบบใหมหรือรวมสมัย เหตุการณน้ีมีสวนทําใหประสบการณทางดนตรีและสรางมาตรฐาน

สุนทรียภาพของผูคนเปลี่ยนไป โดยผูวิจัยไดนําเสนอภาพสะทอนของดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมทั้ง

ในและตางประเทศวาลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม ถูกอธิบายผานการใชเครื่องดนตรีที่มีความ

แตกตางกันออกไปในแตละสังคม ซึ่งตรงน้ีมีความเกี่ยวของกับการเกิดข้ึนของอัตลักษณทางดนตรีทํา

ใหเกิดการถายทอดอัตลักษณทางดนตรีผานกิจกรรมทางสังคมและเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดนตรีข้ึนทั่วโลก และสรุปจากประเด็นตรงน้ีไววาดนตรีเปนผลิตผลของมนุษยที่

สามารถแสดงความเปนตัวตนของมนุษยตอบุคคลอื่น ๆ ในสังคมแตในขณะเดียวกันกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันทําใหมนุษยตองด้ินรนทั้งการธํารงอัตลักษณและสรางตัวตนใหม

ข้ึนมาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่ปรากฏเหลาน้ี มีสวนทําใหดนตรีที่มนุษยสรางข้ึนบางสญูหายไปบาง

ไมเหมือนเดิมเพราะดนตรีไมใชสรางมาเพื่อความบันเทิงเทาน้ัน แตดนตรีมีความสําคัญตออัตลักษณ

ดวยเชนกัน 
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          นันทิยา พุทธาโภคาทรัพย (2548) ในงานวิจัยการสรางอัตลักษณของนักออกแบบเสื้อผา

ผูหญิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการสรางอัตลักษณตราสินคา (Brand Identity) รวมถึง

การศึกษาวิธีการและปจจัยที่นักออกแบบเสื้อผาแฟช่ันวัยรุนใชในการสรางอัตลักษณตราสินคาโดยได

ทําการศึกษาและหาขอมูล โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมตัวอยางนักออกแบบเสื้อผาแฟช่ัน

ผูหญิงจํานวน 10 คน และนําขอมูลมาวิเคราะหและเห็นปจจัยที่ใชในการสรางอัตลักษณตราสินคาใน

ไทยน้ัน สวนใหญมาจากนิตยสารและแฟช่ันทางทีวีเปนหลักซึ่งแตกตางจากในตางประเทศกับ

ผูประกอบการแบรนดตางประเทศในไทยที่ใชปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูอยางพรอมมูลในการสรางอัตลักษณ

ตราสินคาและทางผูวิจัยไดเสนอแนะใหรัฐบาลและนักออกแบบ ควรใหความสําคัญและใหความรูใน

เรื่องอัตลักษณตราสินคาใหมากข้ึนเพื่อเปนประโยชนตอการสรางอัตลักษณตราสินคามากข้ึน 

          บุริม โทกานนท (2558) ในบทความไดกลาวถึงการสรางอัตลักษณของแบรนดน้ันเกิดข้ึน

เพื่อใหคนรับรู จดจํา และมองเห็นถึงความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาหรือบริการที่มีความ

คลายคลึงกัน แตควรที่จะตองเขาใจถึงองคประกอบเรื่องอัตลักษณของแบรนดทั้งแกนของแบรนด 

(Core Identity) และสวนขยายของแกนแบรนด (Extended Identity) ซึ่งเปนองคประกอบรวมกัน

ในการสรางคุณลักษณะที่เปนตัวเอง แลวสองสิ่งน้ีเปรียบเสมือนเสาหลักในการดําเนินการสรางแบรนด 

(Branding) น้ันๆ 

          ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2555) ในงานวิจัยไดกลางถึงบทเพลงลานนาที่เปนความ   

โดดเดนของชุมชนลานนาและมีการเชิดชูเกียรติผลงานประพันธของคุณ จรัล มโนเพชร ที่ถายทอด

ถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนลานนา แตการพัฒนาของอุตสาหกรรมเพลงในปจจุบันทําให

เกิดการผสมผสานของแนวเพลงอื่นมารวมกับเพลงลานนา จึงต้ังขอสงสัยถึงความเหมาะสมดังกลาว

และนํามาซึ่งการกลาวถึงความเกี่ยวโยงกันของอัตลักษณ วัฒนธรรมและมุมมองตางที่เกี่ยวของกับ

เพลงและอัตลักษณของเพลงในบริบทที่ตางกันออกไปจนไดขอสรุปที่วา แมวาบทบาทเพลงจะ

เปลี่ยนไปเพียงใดแตดนตรีลานนาและบทเพลงของ คุณจรัล มโนเพชร ยังคงบทบาทในการถายทอด

เรื่องราวและเช่ือมโยงอัตลักษณชุมชนลานนา การกอใหเกิดผสมผสานทางวัฒนธรรมใหม ๆ  ที่สะทอน

สุนทรียศาสตรทางดนตรีสมัยใหมของลานนาที่แมไมใชคนลานนาเองเมื่อไดฟงก็ยังรูสึกช่ืนชม 

          ณทิตา ทรัพยสินวิวัฒน (2560) บทความไดพูดถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมดนตรีที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวง 20 ป ซึ่งมีผลตอทั้งบริษัทผูผลิต ผูปฎิบัติงานและพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ที่ตองปรับตัวกับการเปลี่ยนเขายุคประเทศไทย 4.0 ที่ตองการพัฒนาชาติและขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ที่ดนตรีก็เปนสวนหน่ึงในดานความคิดสรางสรรค ทํา

ใหผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานเพลงทั้งหมด ตองเริ่มปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้ง

ชองทางฟงเพลง การบริหารธุรกิจคายเพลงและการผลิตการประชาสัมพันธและการตลาดและไดสรุป

ใหฟงวา ธุรกิจเพลงก็ยังคงอยูตอไปแตทุกฝายตองพรอมที่จะปรับตัวตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมไป
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ดวย เพราะเราตองพบเจอกับการแขงขันทางความคิดสรางสรรค การสรางความแตกตาง เพื่อให

ผลงานออกมาโดดเดนและไดรับการตอบรับที่จากคนฟง  

           วรรณวรา สุทธิศักด์ิ (2554) งานวิจัยไดกลาวถึงการวิเคราะหกระบวนการสราง

ความหมายของดนตรีอินด้ี (Independent music) ระหวางกลุมผูผลิตและกลุมผูฟง โดยไดการกลาว

ใหเห็นถึง การสรางความหมาย การนําเสนอผานรูปแบบการใชชีวิต ผลงาน และ ทัศนคติในการผลิต

ผลงานที่มีความอิสระและยืดมั่นในแนวทางของตนเอง แตในคณะเดียวกันการที่จะตองขับเคลื่อนเพื่อ

ความอยูรอดของธุรกิจ จึงทําใหความหมายของอินด้ีไมไดไดถูกกําหนดจากกลุมผูผลิตผลงานแตอยาง

เดียว หากแตกลุมผูฟงดนตรีอินด้ีก็มีอํานาจในการกําหนดความหมายของอินด้ีดวยเชนเดียวกัน 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

  การศึกษาอัตลกัษณวงดนตรีอิสระ กรณีศึกษาวงดนตรีอสิระในกรุงเทพมหานครผูวิจัยได

มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

3.1 วิธีวิจัย 

         จากแนวคิดและทฤษฎีอัตลักษณที่กลาวมุมมองสองดานผูวิจัยจึงใชสองมุมมองใหการทํา

วิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการสวนแรกสัมภาษณวงดนตรีอิสระที่อิสระที่มีความสอคลองกับที่มาปญหาในการ

วิจัยโดยการเก็บขอมูลโดย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การ

สัมภาษณแบบกึ่งมีแบบแผน (Semi-Structured Interview) มีการกําหนดโครงสรางในการสัมภาษณ 

โดยออกแบบเครื่องมือโดยใชแบบสอบถามเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคที่มีการหาคาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค IOC (Index of Item-Objecttive Congruence) ของ

แบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใชในสัมภาษณไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และสังเกตอยางมีสวนรวม วิธีดังกลาวชวยใหไดขอมูลตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย  มีวิธีการเก็บขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไปสัมภาษณประชากร

และกลุมตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาสรุปและวิเคราะห ในสวนที่สองผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวงดนตรี

อิสระ 20 วงดนตรีที่มีแนวโนมประสบความสําเร็จเพื่อมาคัดเลือกเพื่อหาวงดนตรีอิสระที่ประสบ

ความสําเร็จโดยมเีกณฑวงดนตรีอิสระที่ไดรับการยอมรับที่ไดมาจากคําสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) สัมภาษณคุณชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย ผูบริหารคายเพลง Smallroom คุณสรัณ             

ฐิตะวสันท ผูบริหารคายเพลงSpicydisc  คุณภัทกรณ ภัทรวิชาจากคายเพลง BEC-Tero Music โดย

มีเกณฑดังน้ี 

  เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระท่ีประสบความสําเร็จ 

                 1. มีข้ันตอนการประพันธผลงานเพลงและการบันทึกเสียงดวยตัวเอง 

                 2. ไมมีสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีศิลปนไมเกิน 3 วงดนตร ี

                 3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube ไมนอยกวา 50,000,000 ครั้ง 

                 4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน 

                  5. มีผลงานประพันธเพลงของวงติดชารทอันดับ 20 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุหรือมิวสิค

สตีมมิ่ง 

                 6. มีโอกาสแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรี หรือเวทีการแสดงดนตรีที่ไดรับการยอมรับ 
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                  โดยผูวิจัยนําเกณฑดังที่ไดกลาวมาเปนเครื่องมือในการเลือกวงดนตรีอิสระที่ประสบ

ความสําเร็จในกรุงเทพมหานคร นํามาวิเคราะหเพื่อนําขอมูลดานอัตลักษณของวงดนตรีเหลาน้ัน มา

วิเคราะหรวมกับผลจากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางและแนวคิดทฤษฎีเพื่อเสนอแนวการ

สรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระตอไป 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           เน่ืองจากวัตถุประสงคของการศึกษา คือ การศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระ กรณีศึกษา

วงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอสิระ ผูวิจัยแบง

การวิจัยเปนสองแนวทางเพื่อใหเห็นอัตลักษณในมุมมองสองมิติทั้งจากบุคคลอื่นและจากวงดนตรี

อิสระที่มีความสอดคลองกับที่มาและปญหาโดยผูวิจัยวิเคราะหวงดนตรีอิสระ 20 วงดนตรทีี่มีแนวโนม

ประสบความสําเร็จและการสัมภาษณวงดนตรีอิสระ 3 วงดนตรีที่มีความสอดคลองกับที่มาของปญหา

ในการวิจัยและกลุมผูผลิตที่มีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมดนตรีโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากประสบการณและขอมูลที่เกี่ยวของกับวงดนตรีอิสระของผูวิจัย

โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ิ 

              3.2.1 วิเคราะหวงดนตรีอิสระ 20 วงดนตรีที่มีแนวโนมประสบความสําเร็จไดแก (1) วง

ดนตรี Yellow Fang (2) วงดนตรี UrboyTj (3) วงดนตรีMagenta (4) วงดนตรีJelly Rocket        

(5) วงดนตรี Sefeplanet (6) วงดนตรีน่ังเลน (7) วงดนตรีแจสสปุกนิกปาปยองกุกกุก (8) วงดนตรี 

วัชราวลี (9) วงดนตรีทีโบน (10) วงดนตรีไทเทเน่ียม (11) วงดนตรีZweed n’ Roll                       

(12) วงดนตรีModerndog (13) วงดนตรี Superbaker (14) วงดนตรี LemonSoup (15) วงดนตรี 

Desktop Error (16) วงดนตรีRiver Rhyme (17) วงดนตรี Basketband (18) วงดนตรีโยคีเพลย

บอย (19) วงดนตร ีLipta (20) เกง ธชย 

   3.2.2 นักแตงเพลงอิสระในกรุงเทพมหานครที่ประพันธเพลงและมีวงดนตรีของตนเองที่

มีความสอดคลองกับที่มาของปญหาในการวิจัย 3 วงดนตร ีดังน้ี   

        3.2.2.1 วงดนตรี Colour pitch วงดนตรีอิสระ ที่เกิดจากสรางผลงานเพลงดวย

ตนเองโดยไมไดคิดเตรียมการและไมมีการโปรโมทใดๆผานทางสื่อแตสามารถสรางปรากฏการณจาก 

บทเพลง ขัดใจ ที่มียอดรับชมผาน www.youtube.com ถึง 127 ลานครั้งและถูกนํามาใชแสดงโดย

ศิลปนที่ช่ือเสียงมากมายในปจจุบัน 

        3.2.2.2 วงดนตรีซีเปย วงดนตรีอิสระวงแรกๆในกรุงเทพและยังเปนที่รูจักจนถึง

ปจจุบันที่มีการนําผลงานเพลงในอดีตกลับมาผลิตเปนแผนเสียงอีกครั้งและถูกสั่งจองโดยกลุมผูฟงที่

ช่ืนชอบเปนจํานวนมาก 
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        3.2.2.3 วงดนตรีMint passakorn วงดนตรีอิสระในสาขาบทเพลงบรรเลงที่ไมมี

คํารองมีการดูแลในการผลิตผลงานเพลงดวยตนเองทั ้งหมด ซึ ่งไดร ับการยอมรับโดยไดร ับ

รางวัลอัลบัมเพลงยอดเย่ียมจาก งานคมชัดลึกอวอด ครั้งที ่11 และ รางวัลเพลงบรรเลงยอดเย่ียม ใน

งานสีสันอวอรดครั้งที่ 28 ไดรับเชิญใหไปแสดงผลงานดนตรีของตนเองที่ประเทศมาเลเซียและอินเดีย  

     ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชวิธีการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) เน่ืองจากเปนการเก็บขอมูลทั่วไปของวง

ดนตรีอิสระและทัศนะคติทีม่ีตอความหมายและองคประกอบอัตลักษณ 

          3.2.3 ผูบริหารคายเพลง คุณจิราภรณ สุมณศิริ  คายเพลงสนามหลวงมิวสิคในเครือ จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ คุณตอพงษ จันทบุบผา  คายเพลง What the duck สองผูบริหารจากสองคายเพลง

ที่การดูแลและผลิตงานเพลงสวนใหญมาจากตัวศิลปนเอง โดยคายเพลงทั้งสองจะมีสวนชวยในการทํา

ใหผลงานของศิลปนที่สรางสรรคมาออกไปสูกลุมผูฟงที่มากข้ึนซึ่งจะทําใหเห็นถึงมุมมองของการนํา

ผลงานของวงดนตรีอิสระไปตอยอดในแงมุมของอัตลักษณ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)  

          3.2.4 ผูบริหาร Music Streaming ฟงใจ คุณศรัณย ภิญญรัตน ฟงใจเปนผูใหบริการ 

Music Streaming ที่มีวงดนตรีอิสระมาใชบริการโดยเปนชองทางในการเขาถึงผูฟงไดงายและสะดวก

ที่สุด เน่ืองจากวงดนตรีอิสระสามารถนําผลงานเพลงของตนเองไปไวบนฟงใจดวยตนเอง เพื่อใหกลุม

ฟงไดเลือกฟงได ทําใหฟงใจเปน Music Streaming ที่มีผลงานของวงดนตรีอิสระอยูมากกวาผูให

บริการอื่นๆ  โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชวิธีการสัมภาษณ

แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

          3.2.5 ผูบริหาร Play Yard By Studio Bar คุณธัญธรวิชญ ริปุญชัยพงศ พื้นที่จัดแสดง

ดนตรแีละผูวาจางวงดนตรีอิสระโดยมีการคัดเลือกวงดนตรีอิสระมาจัดแสดงดนตรีใหกลุมผูฟงไดรบัฟง

ผลงานในทุก ๆ เดือน  

      โดยคําถามที่ใชถามกลุมตัวอยางนักแตงเพลงอิสระจะอางถึงอัตลักษณและ

องคประกอบของอัตลักษณเพื่อประเมินความเขาใจในอัตลักษณของวงดนตรีอิสระ  

           สวนคําถามในกลุมของผูบริหารคายเพลง  Music Streaming และผูจัดงานแสดง

ดนตรีจะอางถึงความคิดเห็นที่มีในเรื่องอัตลักษณวงดนตรีอิสระและมุมมองทัศนคติในเรื่องอัตลักษณ

วงดนตรีอิสระกับการบริหารจัดการวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครใหประสบความสําเร็จ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

          เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยจึงเลือกใชเครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

  

           3.2.1 การสัมภาษณ 

                 (1) ประเด็นหลักในการสัมภาษณนักแตงเพลงอิสระไดแก รูปแบบความคิดและ

การวางแผนงานกอนที่จะมีการผลิตผลงาน ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณวงดนตรีอิสระ

ในการบริหารจัดการวงดนตรีอิสระ 

                 (2) ประเด็นหลักในการสัมภาษณผูบริหารคายเพลงไดแก ความคิดเห็นตออัต

ลักษณ และองคประกอบของอัตลักษณวงดนตรีในคายเพลงของตนเองทัศนคติที่มีตอวงดนตรีอิสระ

กับการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรม  

                 (3) ประเด็นหลักในการสัมภาษณผูใหบริการ Music Streaming ไดแก  ความ

คิดเห็นที่มีตออัตลักษณและการสรางแบรนดของวงดนตรีอิสระที่เกี่ยวของกับบริการ Music 

Streaming  

                  (4) ประเด็นหลักในการสัมภาษณ ผูจัดการแสดงดนตรีสําหรับวงดนตรีอิสระ

ไดแก ข้ันตอนในการคัดเลือกวงดนตรีอิสระทีม่าจัดแสดงดนตรีในพื้นที่จัดแสดงในมุมของอัตลักษณวง

ดนตรีอิสระในมุมมองของผูวาจาง 

  

3.4 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงเลือกใชการสัมภาษณเปน

เครื่องมือวิจัย ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองนําแบบสัมภาษณมาทดสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง  

  3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

              โดยการนําแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษารายงานคนควาอิสระ ตรวจสอบ

เน้ือหา ความเหมาะสมของการใชภาษา ความเปนกลางไมช้ีนําความคิดของผูถูกสัมภาษณ และความ

ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ศึกษาหรือไม เพื่อนํามาแกไข ทดสอบแบบสัมภาษณ และมี

การหาคา IOC (Index of Item-Objective Congruence) เปนการหาคาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการ

สัมภาษณ 

             ทั้งน้ีผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจาก

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน และไดตรวจสอบแบบสอบถามแลววาคําถามมีความเที่ยงตรงของเน้ือหาในแต

ละดาน และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไปให
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ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาคา Validity โดยใช IOC ซึ่งจะตองไมตํ่ากวา 0.5 ในแตละขอ ผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งผลการวัดคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ของคําถามมีคาอยูระหวาง 0.6 ถึง 1.00 ซึ่งมีคาความเที่ยงตรงใชได 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

            ผูวิจัยไดเลือกวิธีการในการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล ดังน้ี (3.5.1) การตรวจสอบและ

จัดเตรียมขอมูลโดยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณวา มีครบถวนตามที่

ตองการหรือไม แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดเรียงแยกตามกลุมของผูถูกสัมภาษณ รวมไปถึงการถอดความ

จากเทป (3.5.2) การจําแนกขอมูลโดยการจําแนกขอมูลที่ตองการวิเคราะหตามความเหมาะสมกับ

ขอมูล โดยใชสามัญสํานึกและประสบการณของผูวิจัย ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการจําแนกขอมูล

ออกเปนชนิดงายๆตามแนวคิดและทฤษฏีที่นํามาประกอบการศึกษา (3.5.3) การวิเคราะหสรุปขอมูล

โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อตีความและสรางขอสรุป โดยการ

พิจารณาจากขอมูลเพื่อหาลักษณะรวมของขอมูลยอยหลายๆชุด มาสรุปเปนขอมูลใหญ และนํามา

สรางเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร

ตอไป 



Ref. code: 25605423034072DXG

26 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานครจากแนวคิด

ที่วา อัตลักษณเปนมุมมองที่บุคคลหน่ึงมองถึงอีกบุคคลหน่ึง ผูวิจัยจึงไดทําการเลือกวงดนตรีอิสระเพือ่

มาวิเคราะหองคประกอบอัตลักษณวงดนตรีอิสระจากมุมมองของผูวิจัย 20 วงดนตรีดวยกันโดยมีการ

วิเคราะหใหเห็นรายละเอียดในมิติดังตอไปน้ี แนวทางดนตรีของวงดนตรีอิสระ วิธีการบรรเลงของแต

ละเครื่องดนตรีและการขับรอง ทํานองและการเรียบเรียงเสียงประสาน ช่ือเพลง คํารอง และเน้ือหา

การเลาเรื่องของบทเพลง ภาพลักษณและการแตงกาย โลโกตัวอักษร สีและภาพถายที่เกี่ยวของกับวง

ดนตร ีขอมูลความนิยมผูบริโภคทาง Youtube และ Facebookโดยมีเกณฑวงดนตรีอิสระที่ประสบ

ความสําเร็จที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารคายเพลง Spicydisc และผูจัดเทศกาลดนตรีเมโลด้ี

ออฟไลฟ เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาคัดเลือกวงดนตรีอิสระที่ประสบความสําคัญที่อยูในเกณฑ

ที่ต้ังข้ึนและนําไปวิเคราะหตอกับผลของการสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนําเครื่องมือ

วิจัยไปทําการสัมภาษณ โดยมีการเช่ือมกับแนวทฤษฎีที่ไดทําการศึกษามาโดยมีผลจากการวิเคราะห

องคประกอบวงดนตรีอิสระผลดังตอไปน้ี 

4.1 วิเคราะห 20 วงดนตรีอิสระท่ีเขาขายเกณฑวงดนตรีอิสระท่ีไดรับความนิยม 

  4.1.1 วงดนตรีอิสระ Yellow Fang วงดนตรีอิสระผูหญิงลวนที่เริ่มตนจากนําผลงานที่

รวมกันประพันธของสมาชิกทั้งสามคนไปเผยแพรใน Myspace.com โดยใชวิธีการนําไปเผยแพรครั้ง

ละหน่ึงบทเพลงจนเริ่มเปนที่รูจักของกลุมผูบริโภคที่ช่ืนชอบปจจุบันมีผลงานอัลบัมช่ือ The Greatest 

โดย Yellow Fang เปนวงดนตรีอิสระในแนวเพลงอัลเทอรเนทีฟ ที่แมวาจะมีการนําเครื่องดนตรี

สังเคราะหอยางซินธิไซคเซอรมาเลนในบทเพลง แตวิธีการเลนโดยสวนใหญเปนการนําวิธีการเลนใน

แบบอัลเทอรเนทีฟมาใชในการเลนเครื่องดนตรีอยางกลอง ที่มีการเนนในสัดสวนที่มีความหนักแนน

ชัดเจนมากกวา จะมีการใสทักษะการเลนที่มีสัดสวนซับซอนเชนเดียวกับเครื่องดนตรีเบสและกีตารที่

ทําหนาเปนแกนหลักในการสรางคอรดที่มีความหนักแนน แตขณะเดียวกัน การจัดตําแหนงหรือการ

ปรับแตงเสียงดนตรีโดยรวมใหมีความเบาลงและเหมาะสมลงตัวกับเสียงของนักรองนําในวงดนตรี 

มีการสรางทํานองอยูบนวิธีในการเลนคอรดของกีตารที่ทําใหจดจําไดในทุกผลงานประพันธเชนการตี

คอรดกีตารในเพลง I Don’t know และ Unreal มีการประพันธทํานองหลักจากการประพันธของวง

ดนตรีเองมีการใชโนตเพลงไมเยอะ ในการสรางเปนวลีใหผูฟงจดจําไดงาย เสียงรองของนักรองนําจัด

วางแบบธรรมชาติทําใหดูเปนการเลาเรื่องราวผานบทประพันธคํารองมากกวาการพยายามที่จะรอง

เพลง โดยการประพันธคํารองสวนใหญการแสดงออกถึงสิ่งที่บอกถึงความรูสึกขางในเชนเพลง Unreal 
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ที่มีเน้ือเพลงในทอนแรกวา ความจริงที่เธอบอกฉันเคยบอก ในเพลง เอาแตใจ มีคําประพันธในทอน

แรกวา และในวันน้ีอยากใหเธอฟง เปนตน ภาพลักษณและการแตงตัวที่เลือกเสื้อผาที่มาสวมใสแบบ

ไมเปนทางการมากนัก เชน การใสเสื้อเดรสยาว หรือใสเสื้อยืดกางเกงยีนสเปนภาพลักษณการแตงตัว

แบบที่วงดนตรีแนวดนตรีอัลเทอรเนทีฟในยุคแรกนิยมกัน โดยมีการนําเสนอผานภาพถายหรอืโลโกทีม่ี

การออกแบบคลายงานศิลปะที่หลาย ๆ วงดนตรีทางเลือกนิยมกัน และบอยครั้งที่เราพบเห็นบทเพลง

ของวงดนตรีอิสระ Yellow Fang อยูในภาพยนตรของผูกํากับหนังนอกกระแส เชน นวพล ธํารง

รัตนฤทธ์ิ คงเดช จาตุรันตรัศม ีเปนตนเชนเดียวกับการไดรับเชิญใหแสดงดนตรีในงานแสดงดนตรนีอก

กระแสในหลายครั้ง โดย Yellow Fang มีข้ันตอนของการประพันธเพลงและการบริหารจัดการโดยวง

ดนตรีเปนผูที่ดูแลและจัดการดวยตนเองจนถึงปจจุบัน ในสวนรูปแบบของตัวอักษรที่ใชในแตละอัลบัม 

จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหน่ึงที่ผูวิจัยพบคือ มีการใชสีเหลืองในตัวอักษรช่ือวงในทุกครั้ง ซึ่งมีความ

สอดคลองกับคําวา Yellow ที่แปลวาสีเหลืองที่เปนคําแรกของช่ือวงดนตรีเชนกัน จากขอมูลการ

สืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 บทเพลงที่มียอดการรับชมสูงสุดใน Youtube ของวงดนตรี 

Yellow Fang คือเพลง I don’t know ที่มียอดการรับชม 2,200,000 ครั้งและมีผูติดตามใน 

Facebook 50,000 คนและไดรับเชิญไปแสดงดนตรีที่มิวสิคเฟสติวัลในกลุมประเทศในแถบเอเชีย 

เชน ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซียเปนตน 

 

          

ภาพที่ 4.1  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตร ีYellow Fang 
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ตารางที่ 4.1 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Yellow Fang 

 

        4.1.2 วงดนตรีอิสระ UrboyTj เคยรวมงานกับวง 321 ที่ไดรับการดูแลอยูบริษัท อาร.เอส.

โปรโมช่ัน 1992 มากอนเมื่อหมดสัญญากับทางบริษัทไดเริ่มประพันธผลงานและบริหารจัดการวงดนตรี

ดวยตนเอง เมื่อผูวิจัยไดรับฟงบทเพลงและนํามาวิเคราะหเห็นถึงองคประกอบของเพลงที่มีความ

ชัดเจนในแนวเพลงฮิปฮอปสมัยใหม ที่ใหความสําคัญกับจังหวะของกลองที่มีสัดสวนของจังหวะเครื่อง

เคาะแบบสังเคราะหมาจากเขียนและใชเสียงผสมที่มาจากคอมพิวเตอร ทําเปนรูปแบบซ้ําเพื่อใหเขา

จังหวะกับทํานองและคํารองแบบแรปที่มีการใชคําคลองจองและสอดคลองกับจังหวะกลองที่พบได

บอยครั้งในดนตรีฮิปฮอบ ในหลาย ๆ บทเพลงมีการเรียบเรียงเสียงประสานแบบใชเสียงเครื่องดนตรี

โดยสรางทํานองหลักและใชทําซ้ําหลายครั้งอยูในบทเพลงแทนการใชเสียงประสานหรือการเลนเปน

คอรดแบบตอเพื่อใหองคประกอบในดานดนตรีอยูในตําแหนงรองจากคํารอง มีสิ่งหน่ึงที่ผูประพันธได

จากการวิเคราะหบทเพลงคือผลงานประพันธของ UrboyTj หลายบทเพลงอยูคีย A มีการประพันธ

ทํานองโดยใชโนตในบันใดเสียงเพนทาโทนิคหน่ึงถึงตัวที่สามเปนหลักซ้ําหลายครั้งทําใหงายตอการ

จดจํา เชนในบทเพลง วายราย ข้ีแพ และเคากอนโดยบทประพันธของผูประพันธตองการสื่อใหถึง

ความเปนแบดบอย ที่ตองการความเห็นใจดังที่ปรากฏในเน้ือรองและช่ือของบทเพลงเชน วายราย 

รังเกียจกันไหม เคากอน ข้ีแพ สอดคลองกับภาพลักษณและการแตงตัวการใชชีวิตของ UrboyTj ที่มี

รอยสักและการไวหนวดเครามีการแตงตัวดวยเสื้อผาที่มีแบรนดที่เปนที่รูจักและมีราคาสูงมีความ

เหมือนกับการแตงตัวของศิลปนฮิปฮอปสมัยใหมที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  และภาพที่ใชใน

การโปรโมทเพลงวายรายที่มีการถือปายใสเสื้อสีสมมีฉากดานหลังที่เปนขีดที่ใชวัดสวนสูงที่เปนภาพจาํ

เกณฑการคัดเลอืกวงดนตรอีิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรอือยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

 4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรหีรอืเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 
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ของผูตองหาที่เห็นตามสื่อตางเชนทีวีและภาพยนต การออกแบบตัวอักษรช่ือวงใหมีลักษณะคลายโล

โกโดยใชสีขาวและดําซึ่งมีความสอดคลองกับภาพโปรโมทสวนใหญที่มีการใชภาพในโทนสีขาวและดํา

อยูมากเชนกัน จากขอมูลการสืบคนเมือวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผลงานประพันธของ Urboytj 

ไดรับความนิยมและติดตามโดยมี ผลงานประพันธที่มีผูรับชมผาน Youtube.com ไมตํ่ากวา 

10,000,000 ครั้งถึง 5 เพลงโดยบทเพลงวายรายมีผูเขารับชมสูงสุดอยูที่ 95,000,000 ครั้งมีผูฟงที่

ติดตามผาน Facbook 269,489 คนและปจจุบันก็เปนวงดนตรีอิสระที่ไมไดสังกัดคายเพลงและไดรับ

เชิญใหทําการแสดงดนตรีตามเทศกาลดนตรีในระดับประเทศ 

             
ภาพที่ 4.2  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตร ีUrboyTJ 

 

ตารางที่ 4.2 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ UrboyTJ 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 
 

          4.1.3 วงดนตร ีMagenta เริ่มตนจากการรวมกลุมที่ชื่อโครตอินดี้ สรางงานประพันธ

ช้ินแรกช่ือ โจกอามา ดวยช่ือของเพลงที่มีการสรางคําใหมสรางใหเกิดความนาสนใจของความหมาย

ข้ึนมาทําใหผลงานประพันธ โจกอามาของวงดนตรี Magenta เริ่มเปนที่รูจักของผูบริโภคที่ช่ืนชอบวง
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ดนตรีอิสระ โดยวง Magenta ประพันธผลงานและบริหารจัดการวงดนตรีดวยตนเอง โดยมี

องคประกอบของดนตรีดังน้ีจังหวะกลองและการเลนเบสที่ใชโนตตัวที่หน่ึงในบันไดเสียงสลับกับโนต

ตัวที่หาในบันใดเสียงเลนตามการเลนของเบสดรัมเปนจังหวะที่อยูในดนตรีแบบสามชามาผสมผสาน

กับการเลนกีตาร โดยการปรับแตงเสียงใหความหนักแนนที่นิยมใชกันในดนตรีรอค ช่ือของบทเพลงมี

การเลือกใชคําสั้นความเขาใจงายและจดจําไดงาย เชน สุดหลอ เหล เน้ือ เปนตนโดยเน้ือหาของบท

ประพันธมีความสอดคลองและเปนการประพันธที่มีการพูดในลักษณเกี้ยวพาราสีที่พบไดในเพลง

พื้นบานมีการใชคําซ้ําเพื่อใหเกิดการจดจําลักษณะของตัวโนตที่ใชในการประพันธทํานองเพลงเชนกัน

มีการเลือกใชโนตซ้ําๆคลายการพูดลงไปในบทเพลงมากกวาการสรางทํานองในบทเพลงรอง มี

ลักษณะที่สอดคลองกับบุคลิคของนักรองนําที่ผมทรงผมฟูและมีความสามารถทักษะในการพูดใหผูฟง

รูสึกสนุกไปกับการแสดง ภาพลักษณและการแตงตัวตามความชอบของนักดนตรีแตละคนที่พบเห็นได

ในวงดนตรีอิสระแนวเพลงรอคในยุคแรกๆนิยมกันและเสื้อกางเกงที่สวมใสมีสีสันสดใสเพื่อใหดู

สอดคลองกับเน้ือหาของบทเพลงที่มีความสนุกสนานและสิ่งที่ทําใหเปนที่จดจําคือลักษณทรงผมฟขูอง

นักรองนํา มีการออกแบบรูปแบบตัวหนังสือและใชอยูในทุกผลงานที่เผยแพรมีการใชสีมวงออกแดง

หรือสี Magenta ที่มีความสอดคลองกับช่ือวงดนตรี จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2561 ผลงานประพันธเพลงของวง Magenta ใน Youtube ยอดการรับชมไมตํ่ากวา 1,000,000 ครั้ง

และเพลงสุดหลอคือเพลงที่มียอดรับชมสูงสุดคือ 16,000,000 และมีผูติดตาม Facebook 23,476 

คน 
 

                              

ภาพที่ 4.3  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Magenta 
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ตารางที่ 4.3 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Magenta 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี × 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.4 วงดนตร ีJelly Rocket วงดนตรีอิสระที่มีสมาชิกเปนผูหญิงสามคนมีการประพันธ

ผลงานเพลงและบริหารจัดการวงดนตรีดวยตนเอง โดยมีองคประกอบของดนตรีดังตอไปน้ี เครื่อง

ดนตรกีลองโดยสวนใหญมีการเลือกใชจังหวะในการเลนมีลักษณเหมือนดนตรีปอบทั่วไป แตเมื่อมา

รวมกับการเลนของเบสที่มีการเดินของเบสในแนวดนตรีฟงกี้ที่มีการเลนโนตสั้น สรางใหความแปลก

ใหมได มีการใชเครื่องดนตรีสังเคราะหหรือซินธิไซคเซอร มีการสรางทํานองในการเลนของกีตาร

เพื่อใหเกิดการจดจํามากกวาการใชเสียงประสานของคอรด มีการใชเสียงสังเคราะหในการปรับแตง

เสียงรองใหดูแปลกใหมรวมกับเสียงรองประสานที่มีอยูในทุกๆบทเพลง ทํานองเพลงมกีารสรางทาํนอง

สั้นและทําซ้ํางายตอการจดจํา บทประพันธคํารองหลายบทเพลง มีการพูดเรื่องของความรักที่ไม

สมหวังและช่ือของบทเพลงมีความสอดคลองกับเน้ือหาของบทประพันธโดยใชคําสั้นไมเกินสองคําเชน 

ลืม How long และไมพอ มีภาพลักษณการแตงตัวแบบผูหญิงวัยรุนสามคนสวมเสื้อยืดกับกางเกง

ยีนสที่ดนตรีแนวทางเลือกและวงดนตรีปอบรอคนิยมกันเพื่อสรางในเกิดภาพลักษณที่ดูธรรมชาติไม

ปรุงแตง  มีการออกแบบโลโกโดยเปนสัญลักษณไอศครีมรูปจรวดที่สอดคลองกับช่ือของวงดนตรทีีเ่ปน

ช่ือเรียกของรสชาติหน่ึงในไอศครีม มีการออกแบบหนาปกของผลงานเพลงโดยใชโทนสี ขาว ดํา และ

เทา ที่ดูแลวเรียบงายสอดคลองกับภาพลักษณและ การแตงกาย และลักษณะของเพลงที่ประพันธ

ข้ึนมาไมมีความซับซอนฟงสบาย Jelly Rocket มีผลงานอัลบัมช่ือ Lucid Dream จากขอมูลการ

สืบคนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วงดนตรี Jelly Rocket มีบทประพันธเพลงบน Youtube ที่มี

ยอดการรับชมไมตํ่ากวา1,000,000 ครั้งถึงสองบทเพลงคือ ลืม และ  How long โดยบทเพลง ลืม 
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เปนผลงานประพันธที่มีผูรับชมมากที่สุดคือ 12,000,000 ครั้งและมีผูติดตามทาง Facebook 56,000 

คน และไดรับเชิญไปแสดงดนตรีที่ประเทศญี่ปุน 

 

                           

ภาพที่ 4.4  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Jelly Rocket 

 

ตารางที่ 4.4 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Jelly Rocket 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

              4.1.5 วงดนตรีอิสระ Safeplanet วงดนตรีอิสระที่ประพันธผลงานเพลงและบริหาร

จัดการดวยตัวเอง โดยมีองคประกอบของดนตรีดังตอไปน้ี จังหวะของกลองที่มีการผสมผสานลักษณะ

การเลนทั้งแบบเวิรลมิวสิคกับรูปแบบการตีกลองและการดีดเครื่องมือเบสแบบวิธีของดนตรีปอบปูลา

มิวสิคทั่วไป มีการผสมเสียงของกีตารใชอุปกรณปรับแตงเสียงคอรัสกับการเรียบเรียงเสียงประสาน

และการวางคอรสแบบดนตรีแจส มีการใชวิธีการบันทึกเสียงรองประสานที่ใชโนตอยูข้ันคูแปดเพอร
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เฟกซบันทึกซ้ําทับกันกับแนวเสียงรองหลักหลายรอบทําใหเกิดเสียงและวิธีการรองที่แปลกใหม ในชวง

เริ่มตนของบทเพลงมีการคิดทํานองซ้ําที่ทําใหเกิดการจดจําและมีการทําซ้ําของทํานองปรากฎอยูใน

ทํานองหลักของเพลงเชนกัน เรื่องราวสวนใหญที่ปรากฎอยูในบทประพันธมีการกลาวเรื่องราวการ

พูดคุยกับตัวเองของการติดอยูกับสถานที่ใดที่หน่ึงหรือสถานการณใดสถานการณหน่ึงและควร

ตัดสินใจที่จะกาวออกไปพบเจอสิ่งใหมดังเชนที่ปรากฏในบทเพลง หองกระจก กลองดํา และระบาย 

ภาพลักษณและการแตงตัวเรียบงายเสื้อยืดกับกางเกงยีนสที่พบไดบอยครั้งในวงดนตรีอิสระแนวทาง 

ปอบรอคนิยมกัน มีการออกแบบโลโกมีวงกลมมีลักษณะคลายดวงดาวที่ดานในของวงกลม มีการ

ระบายสีคลายงานศิลปะเหมือนเปนการสะทอนถึงความสอดคลองกับช่ือวงดนตรี เหมือนดาวเคราะห

ที่เปนพื้นที่ในการปลดปลอยงานศิลปะ จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วงดนตรี 

Safeplanet มีผลงานการประพันธเพลงที่มียอดการรับชมไมตํ่ากวา 1,000,000 ครั้งอยู 3 บทเพลง

และมีบทเพลงที่มียอดการรับชมสูงสุด 6,300,000 ครั้งจากเพลงหองกระจก ปจจุบันมีผูติดตาม 

Facebookอยูที่ 20,999 คน 

 

                       

ภาพที่ 4.5  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Safeplanet 
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ตารางที่ 4.5 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Safeplanet 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

      

       4.1.6 วงดนตรีอิสระน่ังเลน วงดนตรีอิสระที่จุดเริ่มตนจากกลุมนักประพันธเพลงอาชีพนัดหมาย

กันซอมดนตรีและประพันธเพลงข้ึนมาดวยความตองการประพันธผลงานเพลงแบบที่ไมไดอยูในดนตรี

กระแสหลักที่เปนการพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักของมนุษยในมุมมองเปรียบเทียบ หากแตน่ังเลนให

ความสนใจประพันธเพลงในเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ ความสุข ความทุกขและความเปนวัฎจักรของทุกสิ่ง 

โดยมีช่ือเรียกของวงวาน่ังเลนที่มาจากอายุของสมาชิกในวงดนตรีที่มีอายุมากทําใหไมสามารถที่จะยืน

เลนดนตรไีดเปนเวลานานๆ และสอดคลองกับองคประกอบของดนตรีที่เนนความฟงสบายในแบบ มี

การเลือกใชเครื่องดนตรีหลักเปนกีตารโปรงมีลักษณการเลนแบบเกาและตีคอรด ในสวนของเครื่องให

จังหวะนอกจากกลองชุดที่มีวิธีการเลนในรูปแบบเพลงปอบปูลามิวสิคไมมีจังหวะอะไรซับซอน ยังมี

เครื่องแบบเปอรคัตช่ันที่ชวยสรางบรรยากาศของความเปนอคูสติก มีเครื่องดนตรีรองที่ทําหนาที่เติม

เต็มอยางเสียงออรแกนที่เปนเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของดนตรีโซลมิวสิคที่เนนการเลาเรื่องราว

ชีวิตของคนแอฟริกันอเมริกันสรางความสอดคลองกับการเรื่องในคําประพันธที่เปนการเลาเรื่องชีวิต

คน วัฎจักร เปนบอกเลาของคนที่เขาใจโลก และมีเอกลักษณดวยเสียงของนักรองนําที่มีลักษณะและ

วิธีการเลาเรื่องมีความเปนผูใหญเสียงรองที่มีลักษณะความแหบนุมและเมื่อรวมกับเสียงประสานใน

แบบที่ดนตรีโฟลคในอดีตที่เปนที่รูจักอยาง The eagle และ Simon and Garfunkel ที่มีสมาชิกใน

วงรวมขับรองประสานเสียงสรางความหนักแนนในนํ้าเสียงและการเลาเรื่องราว มีการสรางทํานองใน

ลักษณะถามตอบโดยใชโนตเพลงไมเยอะที่เปนวิธีการหน่ึงที่ทําใหทํานองของวงน่ังเลนงายตอการ

จดจํา การใชคําในการประพันธคํารองมีสัมผัสและการเลือกคําที่ลงตัวมาจากประสบการณในการ
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ประพันธเพลงที่เปนอาชีพหลักของสมาชิกในวงดนตรีทําใหเขากันไดดีกับทํานองที่สรางข้ึนมา 

ภาพลักษณและการแตงกายของวงน่ังเลนน้ันเนนภาพลักษณที่ดูสบายแบบเสื้อยืดกางเกงผาตาม

บุคลิกของสมาชิกแตละคนเพื่อใหภาพที่ออกมาดูสบายเหมือนวงดนตรีที่มีเพื่อนมารวมสนุกกันตาม

แนวทางวงดนตรีอคูสติกโฟลค  โลโกวงน่ังเลนใชตัวอักษรที่มีการออกแบบข้ึนมาใหมโดยคําวาวงที่อยู

ดานหนาสุดมีการเลนกับคําโดยออกแบบใหตัวพยัญชนะ ว ใหออกมาเปนลักษณวงกลมโดยมีสีของ  

โลโกคือสีสม วงน่ังมีผลงานเพลงอัลบัมที่มีบทเพลงในซีดีมากถึง 22 เพลงและใชช่ืออัลบัมวาวงน่ังเลน

ตามแบบช่ือของวงน่ันเอง จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 บน Youtube วง

ดนตรีน่ังเลนมีบทเพลงที่มีผูรับชมมากกวา 1,000,000 ครั้งถึง 4 เพลงคือ เพราะเธอ สายลม ใจคน

และดอกไมในที่ลับตา บทเพลงที่มีผูชมมากที่สุดคือเพลง เพราะเธอ ที่ผูรับ 4,200,000 มีผูฟงติดตาม

ใน Facebook 402,147 คนและปจจุบันยังไดรับเชิญไปเลนตามงานเทศกาลดนตรีตางๆดวย 

 

            

ภาพที่ 4.6  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี น่ังเลน 
 

ตารางที่ 4.6 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ น่ังเลน 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธ เพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 
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   4.1.7 วงดนตรีอิสระ แจสสปุกนิคปาปยองกุกกุก เริ่มตนมาจากการชอบรองเพลงของ

นักรองนําที่มีอาชีพเปนนักแสดงตลกที่มีช่ือเสียง แจส ผดุง ทรงแสง ไดชักชวนวงดนตรีช่ือ สปุกนิคปา

ปยอง กุกกุก มารวมกันประพันธบทเพลงข้ึนมากันใหม โดยองคประกอบหลักของผลงานประพันธ

ประกอบไปดวยเครื่องดนตรีหลักอยางกีตาร เบส และกลอง ใชวิธีการเลนแบบวงรอค มีจังหวะการใช

วิธีเลนที่หนักแนนและคมชัด ทําใหบทเพลงดูมีความแข็งแรง แตมีการเพิ่มเสียงเครื่องดนตรี

ทองเหลืองเขาไปในบทเพลงรอค ทําใหเพลงมีความแตกตางจากเพลงรอคทั่วไปที่มีเครื่องดนตรีเพียง

ไมกี่ช้ิน ทํานองเพลงมีการใชโนตเพียงหาตัวที่อยูในบันไดเสียงเพนทาโทนิค ที่เราสามารถพบไดในบท

ประพันธลูกทุงและลูกกรุง ซึ่งเปนที่นิยมในประเทศไทยทําใหผูฟงรูสึกคุนหูกับเพลงไดงาย แมไดรับฟง

เปนครั้งแรก การประพันธคํารองสวนใหญมีการคําแสลงที่ชาวบานนิยมพูดกันเชน หัวรอน แวน หัว

รอน ทําใหเน้ือหาของบทประพันธมีความสนุกสนานดู จริงใจ ตรงกับบุคลิคของนักรองนําที่เปน

นักแสดงตลก การแตงตัวจะปรับเปลี่ยนไปตามเน้ือหาเพลงที่ตองการสื่อในบทประพันธในแตละบท

ประพันธที่วงทําการเผยแพรใหกลุมผูฟงน้ัน เชนเพลง แวนฟอหลอเฟยว มีภาพลักษณและการแตงตัว

โดยมีตนแบบมาจากการแตงตัวของกลุมวัยรุนที่ชอบขับมอเตอรไซครบกวนชาวบานในตอนกลางคืน

หรือที่เรียกวา เด็กแวน หรือในเพลงหัวรอน ที่มีการยอมสีผมใหดูลักษณคลายมีไฟบนศีรษะ เปนตน

เชนเดียวกับโลโกที่มีการออกไปตามแตละผลงานประพันธที่ไดเผยแพร เชน มือลั่น มีการใชตัวอักษร

แบบเรียบงายเนนไปการใชสีดําและช่ือวงดนตรีเปลี่ยนเปนตัวยอเพลงใหรูปแบบดูลักษณะนากลัว

สอดคลองกับช่ือเพลง หรือตัวอยางโลโกที่ปรากฏในบทเพลง แวนฟอหลอเฟยว มีการออกแบบโลโก

ใหดูคลายงานเทศกาลรื่นเริง มีการใชสีสันที่สดใสเพื่อแสดงความสนุกสนานในบทประพันธ จากขอมูล

การสืบคนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 แจสสปุกนิกปาปยองกุกกุกมีงานที่เผยแพรผาน Youtube 

ดวยกัน 3 เพลงและมียอดรับชมของแตละบทเพลงไมตํ่ากวา 50 ลานวิว บทเพลงที่มียอดรับชมสูงสุด

คือเพลงมือลั่นทีมียอดรับชมถึง 236,000,000 ครั้งและมีผูติดตามใน Facebook 93,057 ลานวิว                 

 

           

ภาพที่ 4.7  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี แจสสปุกนิคปาปยองกุกกุก 
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ตารางที่ 4.7 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ แจสสปุกนิคปาปยองกุกกุก 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

            4.1.8 วงดนตรีอิสระ วัชราวลี วงดนตรีอิสระที่รวมตัวกันของสมาชิกหลักที่มีอาชีพเปน

ผูประพันธเพลงโฆษณา โดยเริ่มตนจากการประพันธบทเพลงเพื่อมอบใหเพื่อนของสมาชิกในวงทีก่าํลงั

จะแตงงานหลังจากน้ันไดนําบทประพันธไปเผยแพรใน Youtube และไดรับความนิยมเปนที่รูจักใน

เวลาตอมา องคประกอบของดนตรีวงวัชราวลีมีการใชเครื่องดนตรีอคูสติกอยางอคูสติกกีตารและ 

อคูสติกเปยโนเปนเสียงหลักที่ทําใหบทเพลงน้ันฟงสบาย แตมีการผสมผสานการเดินเบสและการตี

จังหวะลักษณะแบบสิบหกตัวโนตในหน่ึงหองที่พบเห็นไดบอยครั้งในเพลงจังหวะฟงกี้ทําใหสัดสวน

เพลงดูมีจังหวะไมชาและมีความสดใส มีการประพันธทํานองโดยวิธีการใชโนตตัวเดิมที่อยูในชวงตน

ของบทประพันธมาจัดเรียงกัน ทําเปนประโยคใหมีการถามตอบชวยใหบทเพลงงายตอการจดจํา ใน

การประพันธคํารองมีการใชถอยคําภาษาที่มีความออนโยนงดงามเปนการเลาเรื่องในบทประพนัธแบบ

มุมมองความรักดานที่ดีเขากันไดกับนํ้าเสียงของนักรองของวงดนตรีที่มีการใชเสียงสูง Had tone 

อยางนุมนวลฟงสบายที่ใครฟงก็จดจําได ภาพลักษณและการแตงตัวของวงวัชราวลีมีความเรียบงาย

แบบที่วงดนตรีอิสระที่มีเลนแนวเพลงแบบอคูสติกนิยมกันมีการปรับใสเสื้อเช๊ิตและเสื้อคลุมทับเพื่อให

เขากับบุคลิกของสมาชิก โลโกมีการออกแบบตัวหนังสือข้ึนมาเฉพาะสีสวนใหญที่มีการใชเปนสีเขียว

ภาพทุงหญา วัชราวลีมีผลงานอัลบัมที่มีการประพันธเองช่ือ Legend ที่มีผลงานประพันธ 12 เพลง 

จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วัชราวลีมีบทเพลงที่การรับชมบน Youtube 

มากกวา 10,000,000 ครั้ง 6 เพลง โดยบทเพลงที่การรับชมมากที่สุดคือเพลงลูกอมมีผู เขาชม 

136,000,000 ครั้งมีผูคนติดตามใน Facebook 1,007,906 คน 
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ภาพที่ 4.8  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี วัชราวล ี

 

ตารางที่ 4.8 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ วัชราวล ี

เกณฑการคัดเลอืกวงดนตรอีิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

    4.1.9 วงดนตรีอิสระทีโบน วงดนตรีอิสระวงแรกที่มีการนําวิธีการบรรเลงในแนวเพลง

แบบแรกเกสกา แนวเพลงที่แตงตางจากวงดนตรีอื่นในอุตสาหกรรมดนตรีสมัยที่เริ่มกอต้ังวงทําใหที

โบนเปนที่รูจักอยางรวดเร็วและดวยองคประกอบเพลงการเลนเบสดวยโนตตัวที่หน่ึงสามและหาไป

พรอมกับจังหวะกลองที่เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับวิธีการบรรเลงเพลงเร็กเกสกา การเลนคอรดใน

จังหวะยกของเครื่องดนตรีกีตารและความหนักแนนของเสียงประสานที่มาจากเครื่องดนตรีทองเหลอืง 

เสียงรองที่แหบแหงดูเปนธรรมชาติของนักรองนํา สอดคลองไปกับการประพันธคํารองและทํานองที่

ไมไดใชตัวโนตเยอะทําใหบทเพลงงายในการจดจํา ช่ือของบทเพลงที่ไมคอยปรากฎในผลงานประพันธ

ของวงดนตรีในสมัยน้ันอยางเพลง กลิ่น โตลงตง และแรงดึงดูด ทําใหดนตรีของทีโบนสรางแปลกใหม

ความสนุกสนานใหกลุมผูบริโภค การแตงกายของวงดนตรีทีโบนมีภาพลักษณและการแตงตัวแบบ
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แนวทางเดียวกับวงดนตรีบอบมารเลยที่เปนตนแบบรูปแบบการบรรเลงและการแสดงดนตรีใน

แนวทางน้ีเชนทรงผมที่มีการถักในลักษณะที่เรียกวาเดทรอค การไวหนวดเครา เปนตน โลโกของวงที

โบนในยุคแรกมีการจัดเรียงตัวหนังสือแบบไมเทากันทําใหความสนุกสนานไมเปนระเบียบและภาพที่

พบเห็นวงดนตรีทีโบนในยุคแรกจะมีสีสามสีคือ แดง เหลือง เขียว มาจากสีธงชาติจากประเทศ

เอธิโอเปย ที่กอกําเนิดลัทธิ Rastafari ที่บอบ มารเลยนับถือและกลายเปนสัญลักษณของดนตรี เรกเก 

ในเวลาตอมา ในเวลาตอมาเมื่อเปนที่จดจําไดถึงแนวดนตรีที่ทําการแสดงวงทีโบนไดมีปรับภาพลักษณ

และการแตงตัวใหดูมีความทันสมัยโดยการใสสูท เนนภาพถายของการเปนวงดนตรีที่มีสมาชิกอยูในวง

จํานวนมาก วงดนตรีมีผลงานเพลงที่ประพันธทั้งหมด  6 อัลบัมปจจุบันมีการบริหารจัดการดวยตัวเอง 

จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2561 วงดนตรีทีโบนมีเพลงที่มียอดรับชมสูงสุดใน 

Youtube คือเพลงกลิ่น 1,900,000 ครั้งและมีผูติดตามใน Facebook 339,334 คน 

 

              

ภาพที่ 4.9  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี ทีโบน 

 

ตารางที่ 4.9 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ ทีโบน 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2.ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี × 

3.มีมีผลงานประพันธเพลงทีม่ียอดรบัชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4.มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5.มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6.เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 
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   4.1.10 วงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียม วงดนตรีแนวฮิปฮอปอเมริกันที่มีความชัดเจนในดาน

ดนตรีที่เนนเสียงกลองสังเคราะหที่มีความหนักแนนไมมีรายละเอียดมากนักเชนเดียวกับเสียงเครื่อง

ดนตรีเบสทีเนนการเลนตัวโนตไมเยอะแตตามรายละเอียดของกลองมากกวาเสียงประกอบของเสียง

ประสานไมไดเนนการใหคอรดแตใหการสรางทํานองของเครื่องดนตรีสังเคราะหอยางซินธิไซคเซอร

เปนหลักทั้งน้ีทําใหคํารองมีความเดนชัดข้ึนมากกวาเปนดนตรีในลักษณะที่บทเพลงฮิปฮอปนิยมใช 

ทํานองโดยสวนใหญนิยมใชโนตตัวเดียวใหความสําคัญกับความคลองจองกันของวิธีการพูดแบบเลน

กับจังหวะมากกวาทํานองหรือที่เรียกวาแรปมากกวา ไทยเทเน่ียมเปนวงดนตรีในลําดับตนๆที่มีการใช

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันในบทประพันธคํารองและเสียงดนตรีที่มีลักษณะใหมและแตกตาง

จากเพลงแรปทําใหมีความโดดเดนและไดรับความสนใจจากผูบริโภคในสมัยน้ัน ภาพลักษณและการ

แตงตัวไดรับอิทธิพลมาจากศิลปนฮิปฮอปในสมัยน้ัน เชนการใสสรอยเสนใหญ เสื้อผาขนาดใหญกวา

ขนาดปกติที่สวมใสแตปจจุบันมีการปรับแตงตามที่ศิลปนในแนวเพลงฮิปฮอปในตางประเทศนิยมสวม

ใสกันหรือการใสสูทและสรอยคอขนาดใหญเชนเคยโลโกมีการออกแบบตัวอักษรโดยเฉพาะสําหรับ

เพื่อพบเห็นและจดจําไดสีที่ใชในการออกแบบภาพสวนใหญของวงไทยเทเน่ียมเนนสีขาวและดํามีการ

สรางสัญลักษณการทํามือแบบเอาน้ิวหัวแมมือหันออกจากกันเปนสัญลักษณประจําวงที่ผูฟงที่ติดตาม

สามารถรับรูวาเปนการแสดงออกของวงไทยเทเน่ียม วงดนตรีไทยเทเน่ียมมีผลงานประพันธเพลง

ทั้งหมด  6 อัลบัม จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ไทยเทเนียมมีผลงานประพันธ 

6 เพลงใน Youtube ที่มีผูรับชมมากกวา  10,000,000ครั้งเพลงสบายดีหรือเปลาเปนบทเพลงที่มีผู

รับชมมากที่สุด 53,000,000 ครั้งและมีผูติดตามใน Facbook 2,000,000 คน 
 

   
 

 

ภาพที่ 4.10  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี ไทยเทเน่ียม 
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ตารางที่ 4.10 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ ไทยเทเน่ียม 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

       4.1.11 วงดนตรีอิสระ Zweed n’Roll วงดนตรีอิสระแนวเพลงรอคจังหวะชาแบบ

อังกฤษที่บทประพันธเพลงไมไดเนนไปที่จังหวะที่มีความรวดเร็วการเลนเครื่องดนตรีเบสแบบจับ

จังหวะไปพรอมกับเสียงกระเด่ืองของกลองทําใหวิธีการเลนของกีตารที่เนนการสรางทํานองใหคุนหู

แบบที่เราไดยินจากวงดนตรีรอคจากประเทศอังกฤษอยาง Oasis, The Cranberry และ Radiohead

อ สรางความชัดเจนในแนวทางในกับวงไดอยางดี ทํานองที่ประพันธข้ึนมีการใชโนตในกลุมที่ไมหางกัน

มากในการสรางทํานองข้ึนมาทําใหบทเพลงดูเรียบงายและหนักแนนมีความสอดคลองกับเสียงของ

นักรองนําที่มีเสียงในยานตัวโนตที่ไมสูงโดยมีวิธีออกเสียงภาษาเฉพาะตัวที่ทําใหเปนที่จดจําไดงาย 

ภาพลักษณและการแตงตัวแบบเสื้อยืดและกางเกงยีนสที่สังเกตไดบอยครั้งจากนักดนตรีอิสระที่ให

ความสําคัญในดนตรีมากกวาการแตงกาย โลโก Zweed n’ Roll มีการเลือกใชรูปแบบตัวอักษรมี

ความคลายกับตัวอักษรที่ปรากฏในภาพยนตสยองขวัญและเลือกใชสีขาวกับสีดํามีความสอดคลองกับ

รูปแบบของผลงานที่ประพันธข้ึนที่มีกลุมผูฟงใหนิยามของวงวาเปนแนวเพลงดารคปอบ จากขอมูล

การสืบคนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 วงดนตรีZweed n’Roll มีผลงานเพลงที่เผยแพรใน 

Youtube 2 บทเพลงที่มียอดรับชมมากกวา 1,000,000 ครั้งผลงานที่มีการรับชมมากที่สุดคือ 

ชวงเวลา มีผูรับชม 2,300,000 ครั้งมีคนกดติดตามใน Facebook 20,761 คนและไดรับเชิญใหแสดง

สดในงานแสดงดนตรีในประเทศหลายครั้ง 
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ภาพที่ 4.11  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Zweed n’Roll 

 

ตารางที่ 4.11 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Zweed n’Roll 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

        4.1.12 วงดนตรีอิสระ Moderndog วงดนตรีแนวอัลเทอรเนทีฟรอคที่มีประสบการณใน

อุตสาหกรรมดนตรีมากกวา 20 ป ที่มีข้ันตอนใหการประพันธผลงานเพลงเอง แตมีการบริหารจัดการ

โดยคายเพลงเบเกอรี่มิวสิคปจจุบันหลังหมดสัญญา เปนวงดนตรีอิสระที่ดูแลบริหารจัดการดวยตนเอง

องคประกอบของดนตรีที่มีความหนักและโดดเดนในสมัยน้ันเปนสวนหน่ึงของช่ือคําวา โมเดินดอก 

วิธีการตีกลองที่เนนไปที่จังหวะที่เรียบงายและหนักหนวง ประกอบกับวิธีการดีดของเบสที่เนนที่โนต

ตัวเดียวในทุกจังหวะของคอรดในบทเพลงทําหนาผลักดันใหการเลนที่โดดเดนของมือกีตารที่เนนไปที่

การสรางคอรดที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานแบบใหมและการคิดทํานองการเลนของกีตารที่งายตอ

การจดจําดังที่ปรากฎในเพลง บุษบา ต๋ิม สรางใหเกิดการจดจํากับกลุมผูฟงไดงาย การประพันธ

ทํานองที่อยูบนคอรดเพลงที่ปรากฎบนเพลงไมเยอะทําใหเกิดเปนวลีใหจดจําและเปนแนวทางที่วง 
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Moderndog ยังใชเปนแนวทางอยูจนปจจุบัน เสียงของนักรองนําที่โดดเดนและวิธีการรองที่แตกตาง

จากนักรองในสมัยน้ันทั้งทาทางในการแสดงดนตรีที่มีทั้งการว่ิง นอนลงกับพื้นเวทีแสดงทําใหกลุมผูฟง

รูสึกไดถึงพลังเวลาที่วงทําการแสดงภาพลักษณและการแตงตัวมีอิทธิพลมาจากวงดนตรีแนวอัลเทอร

เนทีฟในยุคสมัยน้ันภาพของนักรองนําที่สวมใสเสื้อลายสกอตกับกางเกงยีนสเปนภาพแรกที่เราจดจํา

ไดของวง ผลงานภาพบนปกซีดีโลโกของวงที่มีการออกแบบและปรับเปลี่ยนไปตามผลงานแตละชุด

คลายงานศิลปะรวมสมัยเปนสวนหน่ึงที่แสดงถึงคําวา Modern ที่สื่อถึงสมัยใหม วงดนตรีอิสระ

Moderndog มีผลงานประพันธเพลงทั้งหมด 6 ชุดจากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 

2561 Moderndog มีเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 1,000,000 การรับชม เพลงผลงาน

ประพันธช่ือบุษบามีการรับชมสูงสุดคือ  14 ลานครั้งมีผูฟงติดตามใน Facebook 51,490 คน 
 

      

ภาพที่ 4.12  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Moderndog 
 

ตารางที่ 4.12 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Moderndog 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิว

สิคสตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 
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 4.1.13 วงดนตรีอิสระ Superbaker วงดนตรีแนวปอบที่ เคยสังกัดค ายเพลง 

Smallroom ดวยความสามารถในการประพันธเพลงของนักรองนําทําใหวงดนตรี  Superbaker

สามารถประพันธเพลงและบริหารจัดการวงดนตรีดวยตัววงเอง องคประกอบของเครื่องดนตรีกลอง

เนนการตีเพื่อเปนเสาหลักของวงไมเนนในรายละเอียดที่เยอะเชนเดียวกับเบสที่มีการเลนโนตตัวเดียว

ในคอรดแบบสี่ครั้งในหน่ึงหองดนตรีเปนวิธีการเลนในแบบที่พบไดในเพลงปอบปูลาเสียงเครื่องดนตรี 

อคูสติกกีตารและเปยโนสรางองคประกอบใหตัวเพลงมีความสดใสไมหนักจนเกินไปโดยการใชเสียง

กีตารไฟฟาเปนสวนประกอบเสริมดวยการสรางทํานองการเลนเพื่อใหเปนที่จดจํา วิธีการประพันธ

ทํานองเพลงข้ึนมากอนการคิดถอยคําประพันธในบทเพลงสรางเราสามารถจดจําทํานองหลักของบท

ประพันธไดงาย มีการเลนสัมผัสการประพันธถอยคําในบทเพลงทําใหผูฟงที่จะจดจําและรองตามได

ดังเชนบทกลอนหรือกวีตางๆ ความหมายของบทประพันธสวนมากมีการพูดถึงเรื่องราวความรักใน

แงมุมที่สวยงามภาพลักษณและการแตงตัวของวงมีความเรียบงายแบบวงดนตรีแนวอคูสติกปอบเชน

เสื้อเช้ิตหรือเสื้อโปโลโทนสีสดใสกับกางเกงยีนสรูปแบบของตัวอักษระช่ือการเปนรูปแบบตัวอักษร

ทั่วไปไมไดมีการเขียนข้ึนมาใหมสีที่อยูในปกสวนใหญมีความหลากหลายเนนความสดใส เชน สีแดง 

เหลือง ฟาและสีเขียวการจัดวางปกอัลบัมโดยสวนใหมมือเบสที่เปนสมาชิกผูหญิงคนเดียวจะอยูตรง

กลางภาพเปนอีกภาพจําเพราะในสมัยน้ันวงดนตรีสวนใหญคนที่เลนเครื่องมือเบสจะเปนผูชาย วง

ดนตรี Superbaker มีผลงานประพันธเพลงทั้งหมด 5 อัลบัมจากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2561 วงดนตรี Superbaker มีงานประพันธเพลงที่ยอดผูชมมากวา 1,000,000 ครั้ง

ทั้งหมด 6 เพลงงานประพันธที่มีผูชมมากที่สุดคือเพลง ออกซิเจน มีผูเขาชม 6,700,000 ครั้ง มี

ผูติดตามใน Facebook 165,900 คน 

 

 

       

ภาพที่ 4.13  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Superbaker 
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ตารางที่ 4.13 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Superbaker 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

× 

 

  4.1.14 วงดนตรีอิสระ lemon Soup วงดนตรีแนวบริทปอบมีเปนการผสมผสานของ

ดนตรีปอบรอคผสมกับแนวเพลงอัลเทอเนทีฟในอดีตวง Lemon Soup อยูในการบริหารจัดการโดย

คายเพลง Smallroom ดวยความสามารถในประพันธดวยตนเองเมื่อหมดสัญญากับคายเพลงก็

ออกมาเปนวงดนตรีอิสระที่มีการบริหารจัดการดวยตนเอง มีองคประกอบทางดนตรีจากจังหวะที่มา

จากดนตรีแนวปอบรอคที่มีความหนักแนน แตไมรุนแรงเหมือนวิธีการเลนแบบดนตรีอัลเทอรเนทีฟมี

วิธีการเลนเบสไมซับซอนตามจังหวะการตีของกลอง เนนไปที่วิธีการเรียบเรียงการเลนของเครือ่งดนตรี

กีตารที่มีการสรางรายละเอียดมากมายในผลงานประพันธเชนเสียงกีตารในเพลงที่ฟงดูแลวเหมือนมี

กีตารหลายตัวเลนพรอมกัน แตคนละรายละเอียดมีรูปแบบการจัดวางเสียงในการใชเสียงหลบเพื่อให

โนตตัวสูงไมรองโดยใชแรงมากเกินไปชวยทําใหเพลงมีความเปนดนตรีแนวทางปอบปูลาฟงสบายมาก

ข้ึน การประพันธทํานองเนนการใชตัวโนตเยอะแตนํามาจัดเรียงใหเปนประโยคมีการทําซ้ําเพื่อใหเกิด

การจดจําการเลาเรื่องราวของบทประพันธ สวนใหญเปนเรื่องราวที่พูดถึงความทรงจําความรักในอดีต 

เชนเพลง ทุกวัน ยังเก็บ ความพยายามกลายเปนศูนย ถาเธอหายไป เปนตน มีภาพลักษณและการ

แตงตัวแบบใสเสื้อเช้ิตแลวคลุมดวยเสื้อไหมพรมโดยมีการแทรกสีฟากับสีเหลือง เพื่อสรางใหดูมีสีสันที่

สดใสแบบวงดนตรีปอบรอควัยรุนนิยมสวมใสเชนเดียวกับโลโกสีฟาที่เปนตัวอักษรช่ือของวง ภาพบน

ปกซีดีสวนใหญเหมือนเปนการใชภาพถายวิวตามธรรมชาติเชนสวนสาธารณะ หรือสระวายนํ้าเปนตน 

จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 วงดนตร ีLemon Soup มีผลงานประพันธเพลง

ทั้งหมด 4 อัลบัมมีบทเพลงที่ผูรับชมมากกวา 1,000,000 ครั้งทั้งหมด 3 เพลงโดยงานประพันธที่มี
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ผูรับชมมากที่สุดช่ือบทเพลง ทุกวัน มียอดรับชม 4,200,000 ครั้งมีผูติดตามใน Facebook 76,815

คน 

           

     

ภาพที่ 4.14  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี lemon Soup 

 

ตารางที่ 4.14 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Lemon Soup 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.15 วงดนตรีอิสระ Desktop Error วงดนตรีที่ประพันธและมีการบริหารจัดการ

ดนตรีดวยตนเอง มีการผสมผสานขององคประกอบของดนตรีที่เรียกวา แนวเพลงซูเกซเซอร เปน

ดนตรีที่ไดรับความนิยมในประเทศอังกฤษมีการพัฒนามาจากวิธีการบรรเลงแบบอัลเทอรเนทีฟ

รูปแบบของวิธีการเลนเครื่องกลองน้ันมีลักษณการตีที่มีความหนักแนนเนนที่จังหวะมากกวาการตีใหดู

มีความซับซอนเชนเดียวกับเครื่องดนตรีเบสที่เนนการเลือกเลนโนตเพียงตัวในแตคอรดที่เปลี่ยนทํา

หนาที่เปนฐานที่แข็งแรงโดยมีรูปแบบที่แตกตางจากดนตรีอัลเทอรเนทีฟคือ ลักษณะของการวิธีการ
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เลนของกีตารที่มีการใชการเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อสรางใหเกิดมิติในผลงานประพันธซึ่งโดยสวนมี

การเลือกรูปแบบเสียงที่มีความสะอาดกวาวิธีการเลนกีตารในแบบดนตรีอัลเทอรเนทีฟที่มีการ

บิดเบือนใหมีความหนักแนนและเสียงที่ความแข็งของคอรด มีการใชเสียงสังเคราะหซินธิไซเซอรที่มา

เครื่องดนตรีคียบอรดที่หนาประคองใหทํานองหลักของบทเพลงมีความโดดเดน มีการเลือกใชตัวโนต

เปนกลุมมีชวงเสียงที่ไมหางกันมามาประพันธเปนทํานองใหเปนวลีที่สวยงามทําใหลักษณะวิธีการรอง

ของนักรองน้ันฟงดูสบายไมไดใชแรงมากเทากับดนตรีแนวรอคการประพันธคํารองสวนใหญเลอืกใหวิธี

บรรยายบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว เชนเพลง ควันจางลา เชา นํ้าคางเปนตน ภาพลักษณของ

การแตงตัวของวงเลือกการแตงกายที่ดูสบาย เสื้อยืดกางเกงยีนสแบบที่วงดนตรีอิสระแนวอัลเทอรเน

ทีฟในยุคแรกนิยมกัน รูปแบบของโลโกและตัวอักษรของช่ือวงมีใชตัวอักษรสําเร็จรูปและมีพื้นสีหลัก

คือสีดํา สีองคประกอบหลักในปกซีดีสวนใหญเนนสีที่ดูมีความเปนธรรมชาติ เชน สีนํ้าตาลกับเขียวที่ดู

มีความเปนตนไมทุงหญาตัดกับฉากหลังที่เปนสีขาวหรือสีเทาจากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2561 วงดนตรี Desktop Errer มีผลงานอัลบัมทั้งหมด 2 ชุด มีบทเพลงที่มีผูรับชม

มากกวา 1,000,000 ครั้งคือเพลงควันจางลาและมีคนติดตาม Facebook 101,316 คน 

 

    

ภาพที่ 4.15  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Desktop Error 
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ตารางที่ 4.15 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Desktop Error 

เกณฑการคัดเลอืกวงดนตรอีิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.16 วงดนตรีอิสระ River Rhyme วงดนตรีแนวเพลงฮิปฮอปที่มีการประพันธผลงาน

และบริหารจัดการวงดนตรีดวยตนเอง มีองคประกอบดนตรีที่โดดเดนจากดนตรีฮิปฮอบทั่วไปคือ

วิธีการประพันธทํานองที่มีความสวยงามและใชเน้ือความที่เปนเรื่องราวหลัก ที่ตองการเลาใหผูฟงได

ทราบมาไวที่ทอนแรกของเพลงและใชวิธีการบรรยายเรื่องราวโดยวิธีแรปขยายบทความที่จะเลา

เรื่องราว สวนที่ผูประพันธเขียนเกี่ยวกับความรักที่ไมสมหวังมีความนอยใจ โดยองคประกอบของ

เครื่องดนตรชีนิดอื่นทําการสนับสนุนถอยคําประพันธในบทเพลง เชน เลือกใชวิธีการตีกลองในแนว

เพลงโซลที่เนนที่นํ้าหนักของการตีไมใชสัดสวนการตี เชนเดียวกับเครื่องดนตรีเบสที่เลือกใชโนตตัว

เดียวในแตละคอรดเลนตามเสียงกลองและใชเสียงซินธิไซเซอรประพันธเปนทํานองวลีสั้นเลนซ้ําหลาย

ครั้งเพื่อใหผูฟงจดจําไดงาย เปนการผสมวิธีการบรรเลงดนตรีแนวเพลงโซลในยุคสมัยใหมรวมกับการ

บทประพันธคํารองแบบแรป ภาพลักษณและการแตงกายนิยมใสเสื้อผาที่มีขนาดใหญกวาปกติที่เปน

ภาพลักษณที่พบเห็นในวงดนตรีฮิปฮอปมีเนนสีในในโทนดํา โลโกและตัวหนังสือที่ใชมีการออกแบบตัว

หนังเพื่อใชกับวงมีลักษณเปนตัวหนังสือแบบเขียนสีที่ใชสวนเปนสีดําและขาวเพื่อความเรียบงาย

เชนเดียวกันกับภาพถายของวง River Rhyme จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561วง

ดนตรี River Rhymeมีผลงานประพันธที่ยอดรับชมใน Youtube มากกวา 1,000,000 ครั้ง 6 บท

ประพันธและผลงานประพันธช่ือนอยเกินไปมีคนรับชมมากที่สุดคือ 10,000,000 ครั้งมีผูติดตามใน 

Facebbok 101,659 คน 
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ภาพที่ 4.16  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี River Rhyme 

 

ตารางที่ 4.16 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ River Rhyme 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.17 วงดนตรีอิสระ Basketband วงดนตรีแนวปอปปูลาที่มีลักษณพื้นฐานคือฟงงาย

เขาใจงายไมเนนรายละเอียดหรือวิธีการบรรเลงที่ซับซอน ทําใหผูฟงจดจําไดในชวงเวลาอันสั้นโดยมี

องคประกอบของดนตรีอยางเครื่องมือกลองที่เปนจังหวะสําคัญพื้นฐาน มีการใสรายละเอียดที่ซับซอน

ไวในบางที่แตไมมาก เชนเดียวกับเครื่องมือเบสที่เนนการเลนตัวพื้นฐานของคอรดไปกับจังหวะของ

กระเด่ืองกลอง มีการแทรกเทคนิคการเลนโนตตัวที่ไมใชพื้นฐานบางเล็กนอย เครื่องดนตรีที่เลนคอรด

สวนใหญนิยมใชเสียงอคูสติก เชน เปยโนและกีตารเพื่อความสบายสอดคลองกับบทประพันธในเพลงที่

เนนการบรรยายความรูสึกดีที่มีใหคนรักเชนบทเพลง คนนารักมักใจราย อีกครึ่งของหัวใจ เปนตนมี

วิธีการเขียนทํานองโดยใชวลียาว แตมีการวนซ้ําเพื่อสรางเกิดการจดจําใชวิธีการรองแบบไมใชแรง
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เยอะ เพื่อใหบทเพลงฟงสบายมีการสรางเสียงรองประสาน เพื่อใหเกิดมิติของเพลงที่นิยมใชในบท

เพลงปอบปูลา ภาพลักษณและการแตงกายมีการใสกางผาเสื้อยืดและมีสูททับเปนภาพลักษณการแตง

กายที่พบเห็นไดบอยครั้งในวงดนตรีแนวอคูสติกปอบที่มีภาพลักษณที่ดูสุภาพและมีความเปนผูใหญ 

การออกแบบโลโกและตัวหนังสือโดยสวนใหญมีการใชสีขาวและนํ้าตาลมีการออกแบบตัวการตูนเปน

รูปสมาชิกในวงและภาพถายที่พบบอยไดบอยครั้ง Basketband คือภาพผูชายสองถึงสามคนน่ังเลน

กีตารอยูในทุงหญาสีเขียว จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วงดนตรีอิสระ 

Basketband มีอัลบัมทั้งหมด 4 ชุดมีเพลงที่มียอดรับชมมากกวา 1,000,000 ครั้งอยู 6 เพลงและ

เพลงที่มียอดรับชมสูงสุดคือบทเพลง คนนารักมักใจราย 5,900,000 ครั้งมีผูติดตามใน Facebook 

61,670 คน 
 

              

ภาพที่ 4.17  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Basketband 
 

ตารางที่ 4.17 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Basketband 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 
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          4.1.18 วงดนตรีอิสระ โยคีเพลยบอย วงดนตรีที่เคยมีการบริหารจัดการโดยบริษัท              

เบเกอรี่มิวสิค ปจจุบันเมื่อหมดสัญญาดวยความสามารถในการประพันธเพลงของวงดนตรี ทําใหวง

โยคีเพลยบอยดูแลการผลิตและบริหารจัดการดวยตัวเอง องคประกอบดานดนตรีที่มีความผสมผสาน

ดนตรีหลากหลายแนวทางดวยกัน โดยพื้นฐานคือดนตรีรอคและโซลมีองคประกอบดนตรีพื้นฐานของ

เครื่องดนตรีกลองที่มีความหนักแนนแบบวิธีการบรรเลงในแนวรอค ในภาคของเบสมีการใชสัดสวน

การเลนแบบมีความสวิงที่มีลักษณะโยนไปขางหนา ทําใหเพลงมีรูปแบบของดนตรีที่พบในแอฟริกัน

อเมริกันมิวสิคที่พบไดในบทเพลง ย้ิมและอีกหลายเพลงรูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานของคอรด

กีตารและคียบอรดมีการใชโนตสี่ตัวในหน่ึงคอรดที่เรียกวา เซเวนคอรด ที่มีมิติมากกวาการใชโนตสาม

ตัวในหน่ึงอยางไตรแอดคอรด เพิ่มความหนักแนนดวยการสังเคราะหบีบอัดเสียงกีตาร ที่พบไดในบท

เพลง ทําราย ย้ิม ใชวิธีการคลายเสียงพูดที่มาจากคอทําใหเกิดความใหญของเสียงรองผสมกับการใช

เสียงหลบในทอนที่มีโนตตัวสูง มีวิธีการประพันธทํานองโดยการจัดเรียงตังโนตใหเปนประโยคและใช

การทําซ้ําเปนวลีเพื่อสรางใหเกิดการจดจําบทประพันธคํารองที่ใชในเพลงใชภาษาทั่วไปมีการจัดเรียง

ใหสวยงามตามคําคลองจอง ความหมายเปนการบรรยายพรรณนาเพื่อบอกกลาวใหคนรักไดรับรู เชน

เพลง คืนน้ีขอหอม ย้ิม ขอใหผม เปนตน ภาพลักษณและการแตงกายที่การสรางภาพจําของผูชายมี

หนวดเคราผมยาวคลายโยคียที่สวมใสเสื้อเช้ิตไหมพรมสีแดง มีฉากหลังเปนลายของผิวหนังเสือคลาย

ภาพจําของผูชายเจาชูที่เรียกวา เพลยบอย โลโกมีการออกแบบฟรอนใหเปนตัวหนังสือเขียนใชโทรสี

ขาวและดํา โดยมีภาพบนปกซีดีสวนใหญใชสีทองหรือสีแดง จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2561 วงดนตรีอิสระโยคียเพลยบอยมีผลงานทั้งหมด 5 อัลบัมมีผลงานประพันธที่มียอดผู

เขาชมใน Youtube มากกวา 1,000,000 ครั้งอยู 4 บทเพลงโดยบทเพลงที่มีผูเขาชมมากที่สุดคือ 

3,900,000 คนในเพลงอากาศมีผุติดตามใน Facebook 70,769 คน 

 

          

ภาพที่ 4.18  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี โยคีเพลยบอย 
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ตารางที่ 4.18 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ โยคีเพลยบอล 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

× 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน × 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.19 วงดนตรีอิสระ Lipta วงดนตรีที่เคยมีการบริหารจัดการโดยคายเพลงเลิฟอีส

ปจจุบัน เมื่อหมดสัญญากับทางบริษัทดวยความสามารถในประพันธเพลงไดดวยตัววงดนตรีเอง จึง

กลายมาเปนวงดนตรีอิสระที่มีการบริหารจัดการดวยตัวเอง องคประกอบพื้นฐานดานดนตรีเปน

ผลงานประพันธแนวเพลงปอบที่มีการผสมผสานกับดนตรีริทึ่มแอนบลู ทําใหเครื่องดนตรีอยางกลอง

และเบส มีการใหความสําคัญกับสัดสวนของจังหวะอยูมาก แตวิธีการบรรเลงไมหนักใชวิธีการเลน

แบบดนตรีปอบปูลาเขามาผสมผสานเครื่องดนตรีคอรดอยางกีตารและคียบอรด มีการสรางเสียง

สังเคราะหใชรวมกับการเรียบเรียงเสียงประสานแบบสี่โนตในหน่ึงคอรดที่มีในดนตรีแจส ชวยใหการ

ประพันธทวงทํานองหลักมีการใชโนตหลายตัวมาจัดเรียงเปนวลีรวมกับการเอื้อนของบันไดเสียงตาง ๆ  

ที่พบไดบอยครั้งในดนตรีแนวเพลงริทึ่มแอนบลูที่ชวยทําใหผูฟงขยับจังหวะตามไดโดยบทประพันธ

สวนใหญเปนการบรรยายถึงความรักที่ยังไมสมหวังและการรอคอยความรักจากใครสักคน เชนเพลง 

ยัง ฝน BadLuck ไมเปนไร เปนตน ภาพลักษณและการแตงตัวโดยเชนเสื้อเช๊ิตกางเกงผาและสวมใส

สูทในบางครั้งแบบที่เราพบไดในวงดนตรีแนวปอบปูลา รูปแบบตัวอักษรช่ือวงมีการออกแบบใหเปนโล

โกตัวอักษรสีนํ้าเงิน ภาพที่พบบนปกผลงานอัลบัมสวนใหญของลิปตาจะใชโทนสีพาสเทลที่มีความ

สดใส จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วงดนตรีอิสระลิปตามีผลงานเพลง 3 อัลบัม

โดยมี 7 ผลงานใน Youtube ที่มีผูรับชมในมากกวา 10,000,000 การรับชม ผลงานประพันธเพลงที่มี

ผูรับชมมากที่สุดคือเพลง ยัง มีผูรับชม 63,000,000 ครั้งและมีผูติดตามใน Facebook 1,350,204 

คน 
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ภาพที่ 4.19  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี Lipta 

 

ตารางที่ 4.19 

 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ Lipta 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

 

  4.1.20 วงดนตรีอิสระ เกง ธชย วงดนตรีอิสระเปนที่รูจักจากการประกวดขับรองเพลง

รายการ The Voice Thailand ปที่ 1 หลังจากจบการแขงขันเกง ธชย ประทุมวรรณ ไดมีประพันธ

เพลงและบริหารจัดการวงดนตรีของตนเอง องคประกอบพื้นฐานดนตรีมีการผสมผสานดนตรีรอคกับ

การเรียบเรียงเสียงประสานดวยบันไดเสียงเพนทาโทนิคที่ผูบริโภคคุนเคยและไดยินในเพลงแบบไทย

เดิมและลูกกรุง เครื่องดนตรีกลองและเบสเนนความหนักเนนที่จังหวะหน่ึงกับสามที่เราพบไดใน

ดนตรีรอค มีการใชเสียงเปยโนและเสียงกีตารไฟฟาเนนการสรางคอรดที่มีความแข็งแรง การใชสามตัว

โนตในหน่ึงคอรดหรือไตรแอด มีการสรางรายละเอียดของความเปนไทยดวยการเลนวลีที่สรางจาก

โนตในบันไดเสียงเพนทาโทนิคจากเครื่องดนตรีอยางเปยโน ระนาด และเครื่องเคาะจากวงดนตรีไทย
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สอดคลองกับวิธีการขับรองที่มีการผสมผสานการเนนจังหวะแบบดนตรีรอคเขากับวิธีการขับเสภา ทํา

ใหผูฟงที่ไดยินจดจําไดวาเปนใครรอง การประพันธทํานองนิยมใชการสรางประโยควลีสั้นทําซ้ําเพื่อให

จดจําไดงาย เน้ือหาของบทประพันธมีการพูดถึงความรักที่ไมสมหวัง มีการแทรกตัวละครหรือคําจาก

วรรณคดีเชน หัวใจทศกัณฐ ยังไงก็ไมยัก สักวาเปดสะกาด เปนตน สอดคลองกับภาพลักษณและการ

แตงกายมีการสวมเสื้อโขนหรือเสื้อคลุมที่มีลายไทย มีการใสหนากากที่ประดิษฐข้ึนคลายยักษและทรง

ผมที่มีการหวีต้ังข้ึนทําใหดูโดดเดน โลโกและตัวอักษรที่ใชมีการออกแบบโลโกที่มีการรวมของตัวอกัษร

ในช่ือจริง ในการลักษณะการเขียนแบบไทยสีที่ใชเปนสีทองและดํา จากขอมูลการสืบคนเมื่อวันที่ 22

พฤษภาคม 2561 ศิลปนอิสระเกง ธชย ประทุมวรรณ มีผลงานประพันธเพลงมีผูเขาชมใน Youtube 

มากกวา 5,000,000 ครั้งอยู 6 บทเพลงผลงานประพันธเพลงหัวใจทศกัณฐมีผูเขาชมมากที่ 

102,000,000 ครั้งมีผูติดตามใน Facebook 230,870 คน 

 

          

ภาพที่ 4.20  ตัวอยางภาพลักษณของวงดนตรี เกง ธชย ประทุมวรรณ 
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ตารางที่ 4.20 
 

ตารางผลการคัดเลือกวงดนตรอีิสระ เกง ธชย ประทุมวรรณ 

เกณฑการคัดเลือกวงดนตรีอิสระ เคย/ไมเคย 

1. มีข้ันตอนการประพันธเพลงและบันทึกเสียงดวยตนเอง √ 

2. ไมสังกัดคายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีวงดนตรีไมเกิน 3 วงดนตร ี √ 

3. มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน Youtube มากกวา 

50,000,000 ครั้ง 

√ 

4. มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน √ 

5. มีผลงานเพลงของวงติดชารตอันดับ 10 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุและมิวสิค

สตรีมมิ่ง 

√ 

6. เคยไดรับเชิญไปแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีแสดงดนตรีที่

ไดรับการยอมรับ 

√ 

         

              ผลจากวิเคราะหวงดนตรีอิสระ 20 วงดนตรีที่เขาขายวงดนตรีอิสระที่ไดรับความนิยม

พบวา วงดนตรีอิสระทั้งหมดสรางสรรคผลงานตัวเองและมีกระบวนการข้ันตอนการบันทึกเสียงสวน

ใหญจากสมาชิกในวงรวมกันประพันธแตจะมีแนวทางดนตรีหลักพื้นฐานที่แตละวงดนตรีช่ืนชอบ 

สงผลใหแมวาความถนัดของสมาชิกในวงดนตรีแตละเครื่องดนตรีจะมีแนวทางที่แตกตางกัน แตเมื่อ

เกิดการรวมตัวสรางสรรคผลงาน ทําใหเกิดการผสมผสานระหวางแนวดนตรีพื้นฐานที่บทประพันธ

และวงดนตรีเปนตัวกําหนดรวมกับความสามารถและทักษะที่แตกตางกัน ในดานดนตรีของสมาชิกแต

ละคน ทําใหแนวทางดนตรีใหมเกิดข้ึนหากวิเคราะหและมองลึกลงไปจะพบวาความสามารถ

ประสบการณในการฟงและการฝกฝนที่แตกตางกันสิ่งเหลาน้ีคือตัวแปลที่ทําใหเกิดความแตกตางของ

วงดนตรีวงหน่ีงกับวงดนตรีอื่นในแนวทางเดียวกัน และวงดนตรีอิสระที่มีผลงานอยูในอุตสาหกรรม

ดนตรีมาเปนระยะเวลาหน่ึงจะนําสิ่งเหลาน้ี ไปพัฒนาเปนแนวทางหลักในการสรางผลงานในครัง้ตอไป 

และสวนสําคัญตอมาใหองคประกอบของดนตรีที่เห็นจากบทเพลงที่ประสบความสําเร็จมีผูรับชมเปน

จํานวนมาก คือการสรางทํานองใหเกิดเปนวลีที่สวยงามและทําซ้ําอยางพอเหมาะใหเกิดการจดจํา 

เชนเดียวกันกับบทประพันธคํารองในเพลงที่ไดรับความนิยมสวนใหญ ตองมีสัมผัสคลองจองในการ

เช่ือมประโยคในบทเพลงที่สังเกตไดจากศิลปนแนวแรปและฮิปฮอปที่อยู 20 วงดนตรีดังกลาว ลวนมี

บทเพลงที่ไดรับความนิยมเขาชมใน Youtube เปนจํานวนมากอีกทั้งความหมายของบทประพันธสวน

ใหญ ลวนสอดคลองกับแนวทางของดนตรีที่วงดนตรีเลนดวยเชนหากนําดนตรีของวงไทเทเนียมมา

รวมกัน วิธีการคิดประพันธคํารองของวงดนตรี Superbaker อาจจะมีสวนใหแนวทางของผลงานมี
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ความไมชัดเจนเทากับใชวิธีการของวงไทยเทเนียมเองเชนเดียวกันกับภาพลักษณและการแตงตัวที่วง

ดนตรีที่มีความโดดเดนในดานภาพลักษณและการแตงตัวจาก 20 ดนตรีสวนใหญมาจากการมีตนแบบ

ของภาพจําที่สังคมจดจําในดนตรีหรือแนวทางเหลานั้นแลว นํามาปรับใหเหมาะสมกับบุคลิคและ

บทเพลงของวงดนตรีแตละวงเชน วงดนตรี ไทยเทเนียม UrboyTj และ RiverRhyme ที่พัฒนา

บุคลิกภาพและการแตงตัวที่เปนภาพจําของวงดนตรีฮิปฮอปที่คนในสังคมจํา หรือ วงดนตรีแจสสปุก

นิคปาปยองกุกกุกที่นึกภาพลักษณและการแตงตัวที่สังคมจดจําเด็กแวนมาปรับใชกับการแตงตัว

เพื่อใหเขากับสมาชิกแตละคนในเพลง แวนฟอหลอเฟยว เปนตน นอกจากน้ันองคประกอบดานดนตรี

ของอัตลักษณวงดนตรียังมีสวนชวยในการคิดออกแบบโลโกหรือตัวอักษรในวงดนตรีน้ัน ๆ เชน วง

ดนตรีอิสระ Zweed N’ Roll ที่มีองคประกอบดนตรีเปนดารกปอบปูลามิวสิค ก็มีการออกแบบโลโก

ใหมีความคลายภาพยนตสยองขวัญเพื่อใหผูบริโภคที่พบเห็นโลโกหรือตัวอักษรก็ที่จะไดฟงผลงาน

ประพันธสามารถรับรูเบื้องตนถึงประสบการณในการรับผลงานและสิ่งที่ผูวิจัยพบไดจากผลการ

วิเคราะห คือวงดนตรีอิสระสวนใหญไดรับความนิยมจากกลุมผูฟงทั้งใน Youtube และ Facebook 

น้ันมีการสรางความตอเน่ืองทั้งในดานอัตลักษณขององคประกอบในดานดนตร ีมีการนําองคประกอบ

ของอัตลักษณมาเลาเรื่องอยางตอเน่ืองและความตอเน่ืองไมหายไปจากการสรางผลงานและการใช

พื้นที่ในสื่อทั้งสองชนิดจนนานเกินไป เพราะดวยความกาวหนาที่รวดเร็วมีสวนทําใหผูบริโภคลืมวง

ดนตรีเหลาน้ันไดอยางรวดเร็วผู วิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก ดร.สรัญ ฐิติวสันต Marketing 

Director ผูบริหารคายเพลง Spicydisc คุณชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย ผูรวมกอต้ังคายเพลง Small 

Room คุณภัทกรณ ภัทรวิชา จากคายเพลง BEC-Tero Music ถึงเกณฑวงดนตรีอิสระที่ไประสบ

ความสําเร็จไดเกณฑดังน้ี มีข้ันตอนการประพันธผลงานเพลงและการบันทึกเสียงดวยตัวเอง ไมมีสงักดั

คายเพลงหรืออยูในคายเพลงที่มีศิลปนไมเกิน 3 วงดนตรี มีผลงานประพันธเพลงที่มียอดรับชมใน 

Youtube ไมนอยกวา 50,000,000 ครั้ง มีจํานวนคนติดตามใน Facebook ไมนอยกวา 100,000 คน 

มีผลงานประพันธเพลงของวงติดชารตอันดับ 20 ข้ึนไปในคลื่นวิทยุหรือมิสิคสตีมมิ่ง มีโอกาสแสดง

ดนตรีในเทศกาลดนตรีหรือเวทีการแสดงดนตรีที่ไดรับการยอมรับจากเกณฑดังกลาว มีวงดนตรีอิสระ

ไดเขาขายเกณฑทั้งหมด 5 วงดนตรีดวยกันดังน้ี 

                  1. วงดนตรีอิสระUrboyTJ  

                  2.วงดนตรีอิสระวัชราวลี  

                  3.วงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียม 

                  4. วงดนตรีอิสระลปิตา 

                  5. วงดนตรีอิสระเกง ธชย 

                จากผลการวิเคราะหเมื่อไดวงดนตรีอิสระที่ประสบความสําเร็จที่ตรงตามเกณฑ ในสวน

ตอมาผู วิจัยไดนําเครื่องมือที่มีการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคมา
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สัมภาษณกลุมผูผลิตที่มีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมดนตรทีี่มีความสอดคลองกับที่มาของปญหาใน

งานวิจัยดังน้ี นักแตงเพลงอิสระ 3 วงดนตรี Colorpitch, Mint Passakorn และ ซีเปย ในมุมองของ

นักแตงเพลงอิสระที่ผลิตและสรางสรรคผลงานเพลงดวยตนเองและมีผลงานเพลงเปนที่รูจักในวงกวาง 

นักแตงเพลงอิสระในแนวเพลงบรรเลง และนักแตงเพลงในยุคเริ่มตน ตามลําดับเพื่อสรางมุมมอง

มิติอัตลักษณจากวงดนตรีอิสระที่ไดรับการยอมและความแตกตางกันในแนวทาง และมุมมองจาก

ผูบริหารคายเพลงที่มีการบริหารจัดการตอยอดจากผลงานของวงดนตรีที่มีความสามารถในการดูแล

ข้ันตอนการผลิตเพลงดวยตนเอง สองคายเพลง What the Duck กับ สนามหลวงมิวสิค มีมุมมอง

เพิ่มเติมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานจากผูผลิตไปสูผูบริโภคคือ 

ผูใหบริการ Music Streaming ฟงใจ และเจาของสถานที่ซึ่งเปนผูจัดการแสดงดนตรแีกวงดนตรีอิสระ 

Play Yard By Studio Bar ผานมุมมองอัตลักษณวงดนตรีอิสระโดยผลที่ไดจากการสัมภาษณตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัยมีดังน้ี 

 

4.2 อัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  จากการสัมภาษณโดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยไดคิดข้ึนมาและมีการตรวจสอบขอคําถามให

ตรงกับวัตถุประสงคโดยผูเช่ียวชาญและนํามาสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางกลุมแรก คือวง

ดนตรีอสิระสามวงดนตรีโดยเริ่มจากวงดนตรีอิสระ Colorpitch ที่มีจุดเริ่มตนของการสรางผลงาน

เริ่มตนมาจากความชอบประพันธเพลงของนักแตงเพลงอิสระคุณจีระยุทธ จอมปวง ที่อาศัยชวงเวลา

ขณะที่ขับรถนึกเพลงนึกคําออกก็บันทึกลงบนโทรศัพทมือถือ และนําผลงานดังกลาวไปปรับแตงกับ

เพื่อนๆในวงดนตรีเมื่อไดเปนบทเพลงมาก็นําไปรองที่รานอาหารที่วงดนตรีของตนทําการแสดงอยู

รวมกัน เปนเวลากวา 3 ป และก็เริ่มสังเกตถึงความช่ืนชอบของกลุมคาที่เขามาฟงเปนกลุมใหญ ทําให

เกิดความคิดที่จะบันทึกเสียงข้ึนมากับเพื่อน ๆ ในวง เมื่อบันทึกเสียงเสร็จไดมีการนําผลงานเพลงที่

ประพันธนําไปเผยแพรที่ Youtube.com โดยไมมีการจัดทําในสวนของวีดีโอประกอบมีเพียงแตเสียง

ที่บันทึกไว “เมื่อบันทึกเสียงเสร็จผมก็นําเพลงไปลงใน Youtube ลิงคเดียวโดยพิมพขอความประกอบ

ในคลิปวา เรารวมตัวกันทําเพลงน้ีข้ึนมา ในเวลาตอมาคนก็แชรกันจนเพลงน้ีเปนที่รูจักในที่สุด เมื่อ

เพลงเปนที่รูจักและเริ่มมีงานแสดงจนระยะเวลาหน่ึงก็มีความคิดและเริ่มทําเพลงที่ 2 กันตอแตก็ไมได

รับความนิยมเหมือนเพลงขัดใจ” (จีระยุทธ จอมปวง, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) โดยบทเพลง

ตอมามีวง Colorpitch มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงดนตรีและสมาชิกใหมมีสวนชวยใหการเรียบ

เรียงเสียงประสานในบทเพลงลําดับที่ 2 คือฝนใจ เมื่อมีการถามถึงมุมมองของอัตลักษณ Colorpitch 

มองวาอัตลักษณนาจะคลายกับเอกลักษณ เมื่อคนไดฟงเพลงแลวรูสึกวาตองเปนวงน้ี เปนภาพรวม

ของทุกอยาง เชน การเห็นแลวจําไดที่อาจจะสื่อออกมาในบางสิ่งเชนการแตงตัวเมื่อถามตอในถึง

ความสําคัญของอัตลักษณทางวงก็ไดมองวาเปนสิ่งที่เคาอยากจะม ีเพราะคนจะไดจดจําเราไดเหมือน
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แบรนดที่ติดตาคนจนจําได ในสวนขององคประกอบที่ทําใหเกิดอัตลักษณ Colorpitch มองวาคือการ

มีตัวตนในสื่อบอยครั้งและ มีมิวสิควีดีโอที่คนรับชมและสงตอกันเยอะและมองวาช่ือของวงมี

ความสําคัญ และเมื่อผูวิจัยสอบถามถึงที่มาการคิดช่ือ Colorpitch เปนช่ือที่คิดข้ึนเพื่อใหเรียกเทาน้ัน 

ไมไดมีความเกี่ยวของกับบทเพลงแตตองการสื่อใหเห็นถึงความหลากหลายในแนวทางดนตรีเหมือน

สีสันที่ช่ืนชอบเทาน้ันเปนเหตุผลที่ทําใหคนจดจําที่จะเรียกสมาชิกในวงตามช่ือเพลงมากกวา “นักรอง

นําคนก็เรียกกันวาจั้มขัดใจไมไดเรียกวาจั้ม Colorpitch สวนตัวผมคิดวาเปนช่ือที่เรียกยาก

เหมือนกัน” (จีระยุทธ จอมปวง, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) ช่ือเพลงน้ันวงดนตรี Colorpitch 

ตองการเนนความสําคัญใหคนจําไดเพราะคําวาขัดใจมีความสั้นงายตอการจดจํา และนํามาจากทอนฮุ

คของบทเพลงที่สามารถอธิบายภาพรวมของบทประพันธเพลงได เมื่อผูวิจัยถามถึงอัตลักษณของวง

ดนตรีทางวงมองวา บทเพลง การแตงตัวใหจดจํา สิ่งเหลาน้ีคืออัตลักษณของวงดนตรีและมองวาอัต

ลักษณเกิดจากคนรอบขางที่มองมา แลวเมื่อไหรที่อัตลักษณมีสัมพันธควบคูไปกับแบรนดก็จะมีสวน

สําคัญใหคนจดจําไดมากข้ึนไปอีก เมื่อผูวิจัยถามถึงความหมายวงดนตรีอิสระ Colorpitch มองวาว

งดนตรีอิสระ คือ “ความอิสระที่ไมตองไปรอการตัดสินใจจากใครเราอยากทําเพลงเมื่อไหรก็เริ่มตนทํา 

อยากเผยแพรเพลงวันไหนก็สามารถทําได ไมมีใครมากําหนด และย่ิงปจจุบันความกาวหนาของ

เทคโนโลยีมีสวนสําคัญ ทําใหเราสามารถทําเพลงที่ไหนเมื่อไหรก็ไดไมจําเปนตองเขาหองบันทึกเสียง

ขนาดใหญเชนเมื่อกอน แตบางครั้งที่เรามีความตองการในเรื่องของคุณภาพหองบันทึกเสียงก็

กลายเปนปจจัยหน่ึงที่เราตองใช เพื่อใหเกิดผลงาน”(จีระยุทธ จอมปวง, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 

2561)และมองวาการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดวงดนตรีอิสระทีเ่ปนทีรู่จกัได

งาย แตเน่ืองดวยความงายก็ทําใหวงดนตรีเหลาน้ันหายไปจากผูบริโภคอยางรวดเร็วเชนกัน และ

มองอัตลักษณเปนสวนสําคัญชวยในการใหคนจดจํา 

                                   

                                  
ภาพที่ 4.21  ภาพวงดนตรีอิสระ Colorpitch 
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                วงดนตรีอิสระวงตอมาที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณคือวงดนตรี Mint Passkorn วงดนตรี

อิสระในแนวเพลงบรรเลงดนตรแีจสรวมสมัยที่มีแนวดนตร ีที่การผสมผสานวิธีการบรรเลงหลากหลาย

แนวดนตรีเขาดวยกัน โดยมจีุดเริ่มตนของการทําอัลบัมที่มาจากความฝนที่อยากจะมีผลงานเปนของ

ตัวเองเพื่อเลาถึงเรื่องราวตาง ๆ คลายเปนบันทึกสวนตัว และเมื่อผู วิจัยถามถึงความหมายของ       

อัตลักษณในความเขาใจสวนตัว “ผมยังไมทราบเลยครับวาอัตลักษณแปลวาอะไรหมายถึงเอกลักษณ

หรือเปลา”(ภาสกร โมระศิลปน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) แตมีความคิดวาอัตลักษณเปนเรื่องที่

ทุกคนควรมี โดยมีองคประกอบคือความเปนธรรมชาติที่เรามีเชนรางกายและวิญญาณ โดย Mint 

Passakorn มองวาองคประกอบอยางช่ือวงน้ันมีความสําคัญนอยกวาตัวผลงานเพลงที่ไดประพันธ

ออกมา แตช่ืออัลบัมหรือช่ือเพลงมีความเกี่ยวของกับการสื่อถึงผลงานตางที่ไดประพันธข้ึนมา โดย 

Mint Passakorn มองวาอัตลักษณของวงดนตรีนาจะเปนเอกลักษณของวงดนตรีที่แสดงถึงรูปแบบวง

ดนตรีกับเครื่องดนตรีที่ใชในวง ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการประพันธเพลงดวยเชนกันและพูดตอไปถึง

องคประกอบที่ทําใหทราบถึงอัตลักษณคือ วิธีการคิดเพลง การเรียบเรียงเสียงประสานที่ไมเหมือนใคร

ซึ่งมองวาอัตลักษณมีประโยชนในการทําใหผลงานเปนที่รูจักและมีช่ือเสียง เพียงแตทางวงไมไดมองที่

ตรงน้ันและมองวาหากอัตลักษณในวงดนตรีมีความชัดเจน จะมีประโยชนตอผูบริโภคในการเลือกฟง

เชนกัน เมื่อผูวิจัยถามวงดนตรีอิสระในความเขาใจของ Mint passsakorn “วงดนตรีที่ไมสังกัดคาย

หรือเปลาครับไมแนใจและก็อยากทําแนวอะไรก็ทําไดสะดวกโดยไมอิงดนตรีกระแสหลัก” (ภาสกร โม

ระศิลปน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) เมื่อถามถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีตออุตสาหกรรมดนตรี

มองวามีวงดนตรีหนาใหมเกิดข้ึนงาย ๆ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสามารถวางขายผลงาน

ตนเองไดบน Music Streaming แตในขณะเดียวกันก็ทําใหวงดนตรีใชการพัฒนาตรงน้ีในการปรับแก

ความผิดเพื่อใหผลงานของตนเองออกมาดี แตในขณะเดียวกันก็ทําใหนักดนตรีเกิดละเลยในการ

ฝกซอมหรือพัฒนาตัวเองเชนกันการเกิดข้ึนของ Music Steraming มีสวนสําคัญทําใหยอดจําหนาย

ซีดีลดลง ซึ่งมีผลตอรายไดของวงดนตรีอิสระลดลงอยางมากเชนกนั เพิ่มเติมวาอัตลักษณมีสวนสําคัญ

ในงานเพลงและแสดงออกมาใหคนไดรับรูแนนอน แตเมื่อนําเสนอแลวเปนหนาที่ของผูฟงที่จะเปนคน

คิดตอวาจะช่ืนชอบหรือติดตามในผลงานของวงดนตรีน้ัน ๆ หรือไม  

 

  



Ref. code: 25605423034072DXG

60 

 

   

ภาพที่ 4.22  ภาพนักแตงเพลงอิสระ Mint Passakorn 

 

              ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณวงดนตรีอิสระในยุคแรกคือซีเปย ไดเลาใหฟงถึงจุดเริ่มตนใน

การทํางานเพลงของวงซีเปยวา “พี่เริ่มจากความสนใจและชอบดนตรีแนวเพลงฟงกรอคเชนวงอยาง

บิลลี่ไอดอลวงราโมนสมันทําใหเราสนุกคือมันไมไดมีความเนียบบางเพลงเลนโนตเดียวเปนสัดสวนจะ

ตะโกนในเพลงก็ไดเน้ือเพลงไมชอบน้ันน่ีก็ดาสิ่งเหลาน้ีกลายมาเปนแนวทางดนตรีหลักของวงซีเปยจน

ปจจุบัน”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) มีการเลาตอถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดผล

งานประพันธเพลงแรกที่ทําใหวงซีเปยเปนที่รูจักคือเพลง เกลียดตุด “ระหวางที่รอข้ึนทําการแสดง

ดนตรีกับเพื่อนๆที่งานประจําปของมหาวิทยาลัย แตกลับโดนกลุมนักเตนสาวประเภทสองแยงคิวการ

ข้ึนทําการแสดงทําเกิดเปนอารมณและนําไปประพันธเปนบทเพลงเก็บไว” (เจษฎา สุขทรามร, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) ซีเปยเลาใหฟงตอวามีโอกาสไดสงผลประพันธเพลงน้ีในคลาสเรียนการ

บันทึกเสียงแลวอาจารยผูสอนนําไปใหพี่เตด ยุทธนา บุณออม ที่ในขณะน้ันทํารายการวิทยุช่ือ 

Hotwave และมีการนําไปเผยแพรใหกลุมผูในรายการแลวเปนที่ช่ืนชอบทางวงจึงรวมตัวกัน

บันทึกเสียงและกลายมาเปนอัลบัมแรกของวงซีเปย “ผมวามันเกิดจากความบังเอิญโมโหสาวประเภท

สอง บังเอิญเอาเพลงที่แตงไปสงอาจารย บังเอิญคุณยุทธนา บุญออมเอาไปเปดให และบังเอิญเพลง

เกิดเปนที่รูจักข้ึนมา”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) เมื่อผูวิจัยสอบถามตอถึง

ความหมายของ อัตลักษณในความคิดของซีเปยมีมุมมองวาเปนการผสมของสองคํา คือ อัตตะกับคํา

วาลักษณคือการมีเอกลักษณเปนของตัวเองที่ไมซ้ํากับคนอื่น โดยมีความสําคัญคือไมเหมือนคนอื่นมี

หน่ึงเดียวมีองคประกอบเชน สิ่งที่เห็นเชนรูปรสกลิ่นเสียงที่คนอื่นสัมผสได “เพลงเดียวกันแตเราฟง

คุณธานินทร อินทรเทพ กับเราฟงบุรินทรเรารับรูไดวาบุรินทรรองไดลูกคอไมเพราะเทาคุณธานินนทร 

แตในขณะเดียวกันเสียงแหบที่เปนเสนหที่บุรินทรมีคุณธานินทรก็ไมมี ดังน้ันอัตลักษณหรือเอกลักษณ

คือสิ่งที่ไมเหมือน”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) เมื่อผูวิจัยไดถามตอถึง

ความสําคัญขององคประกอบของอัตลักษณ โดยเริ่มจากช่ือของวงดนตรี ซีเปยมองวามีความสําคัญ

มาก “ช่ือวงซีเปยคือสีของคณะที่เพื่อนที่เลนดนตรีเรียนมาดวยกันคือคณะสถาปตยกรรม ภาควิชา
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ศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยลาดกระบัง”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) และ

เพิ่มเติมวาสิ่งเหลาสามารถบอกไดถึงกลุมผูบริโภคหลักของแตละวงดนตรีเชน เมื่อนึกถึงเพลงกระทอม

กัญชาเราจะนึกถึงวงมาลีฮวนนาสวนเครื่องหมายและโลโกมีความเกี่ยวของและสําคัญมากรวมถึง

รูปแบบของตัวอักษรดวย “ปกซีเปยที่เปนรูปกนพี่เปนคนออกแบบเอง หรือแมกระทั่งรูปแบบ

ตัวอักษรของวง DoobaDoo ที่เราเปนคนออกแบบใหคําวา Doo กับ ba เลือกใชตัวอักษรเล็กใหญไม

เทากันก็มีความหมายใหเหมือนกับจังหวะที่เนนในดนตรีแจสที่เปนแนวเพลงของวง DoobaDoo” 

(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) และมีการอธิบายเพิ่มเติมวาสิ่งเหลาน้ีมีความ

เกี่ยวของกับประสบการณการเรียนรูของสื่อมวลชนและผูบริโภค โดยการยกตัวอยางกรณีของอัสนี 

โชติกุล ที่ใชคําในการเลนช่ือเพลงใหคนติดตาม “เคามีเพลงบังเอิญ แลวก็มีเพลงบังอร แลวก็มีเพลง

ยินดี ซึ่งเปนความตอเน่ืองในการเลาเรื่องผานคําเหลาน้ี” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 

2561) เมื่อถามถึงอัตลักษณวงดนตรีซีเปยคืออะไรที่เราจดจําไดเกี่ยวกับวงดนตรีวงน้ัน เชน ถานึกถึง

วงดนตรีแนวอิเลคโทนิครอคอยางวง Linkin Park อาจจะจะมีวงดนตรีมากมายที่มีการบรรเลงเพลง

แนวทางคลายกัน แตถานึกถึงวงน้ี ผมตองนึกถึงสมาชิกในวงตําแหนงดีเจที่มีหนาคลายคนจาก

ประเทศจีนและเสียงเปยโนในทอนแรกของสิ่งน้ีแหละคืออัตลักษณวงดนตรีรวมถึงทุกอยางที่เปน

สวนประกอบของเสียงทั้งทํานองเพลงวิธีการขับรองและเน้ือเพลงรวมไปถึงการเรียบเรียงเสียง

ประสานการเลือกใชโนตตางๆในคอรดเพลง “ยกตัวอยางวงดนตรีบอด้ีแสลมสิ่งที่ทําวงดนตรีน้ี

แตกตางจากวงรอควงอื่น ๆ คือ บอด้ีแสลมมีการใชคอรดไมเนอร 9 เยอะรวมไปถึงวงดนตรีบอด้ีแสลม

มีโอมเปนมือคียบอรด ซึ่งนําวิธีการเลนคอรดแบบดนตรีแจสมาใสในเพลงเยอะทําใหเสียงเพลงที่

ออกมาแตกตางจากวงรอควงอื่นๆ”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) และไดมีการ

ยกตัวอยางเพิ่มเติมเชนวงดนตรีแนวฮิปฮอปบางกลุมไมชอบที่จะใหมีรายละเอียดเยอะในบทประพันธ

ของตนเชนวงดนตร ีSnoop Dog ที่ทั้งเพลงอาจจะมีแคการเสียงสังเคราะหอยูไมกี่เสียงใชโนตเพียง

ไมกี่ตัว แลวองคประกอบที่เหลือคือคํารองแรปเปนตนและยังกลาวตอถึงเมื่อครั้งพี่โอนักรองนําและ

หัวหนาวงซีเปยไดทําวงดนตรีอีกวงหน่ึงข้ึนมาช่ือ DoobaDoo ไดมีกระบวนการความคิดกอนเริ่มที่จะ

ประพันธบทเพลง คือวงน้ีตองมีเครื่องดนตรีที่วงดนตรีในประเทศไมนิยมใชในสมัยน้ันอยางดับเบิลเบส

แลวใชเครื่องกีตารแทนเปยโนรวมการเลือกใชเครื่องดนตรีทรัมเปตแทนแซ็กโซโฟนที่เปนภาพจาํวา วง

ดนตรีแจสตองเปนแซ็กโซโฟนเปนที่มาใหเกิดเสียงที่คนจําไดในทอนบรรเลงทอนแรกในเพลง ไมใช

ผูชาย และสิ่งเหลาน้ีคือ องคประกอบทางดนตรีที่ เปนอัตลักษณมีอีกหน่ึงตัวอยางที่ เกี่ยวกับ

องคประกอบของอัตลักษณที่เกี่ยวกับการคิดช่ือที่เห็นจากประสบการณของวงซีเปย คือมีหลายคนที่

จัดมิวสิคเฟสติวัลที่เขาใหญ ที่เขาไดไปทําการแสดงแตก็ไมสรางใหคนไดจดจํามากเทาการจัดมิวสิค

เฟสติวัลที่เขาใหญของยุทธนา บุณออมแลวใชช่ือเรียกวามิวสิคเฟสติวัลน้ีวา Big Mountain คนสวน

ใหญจดจําไดทันทีและเมื่อผูวิจัยถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนดวงดนตรีซีเปยมีมุมมองวาแบรนดคือสิ่งที่
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เห็นและจําไดวาเปนของใครไมใชมาจากการไดยินหรือสัมผัส “เมื่อเราไดยินรถไอศครีมวอลลแลวเรา

รับรูไดสิ่งน้ันไมใชแบรนดแตมันคือองคประกอบหน่ึงของอัตลักษณเทาน้ัน” (เจษฎา สุขทรามร, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) เมื่อเราสามารถเขาใจแบรนดของวงดนตรีและนําไปใชไดดีผูบริโภคจะ

จําวงดนตรีและผลงานประพันธของเราไดและสามารถพัฒนาไปจนทําใหผูบริโภคติดตามผลงานในครัง้

ตอไปและพรอมที่สนับสนุนและติดตามเมื่อวงมีการแสดงดนตรีในทุก ๆ ครั้ง “พี่ขอยกตัวอยางจาก

ประสบการณที่เคยเห็นหลังจากที่วงดนตรีอัสนี วสันตทําผลงานเพลงชุดที่ 2 แลวดังมากพอเคาออก

งานเพลงในชุดตอ ๆ มาแผงเทปจะเต็มดวยงานเพลงของวงนี้ เชนเดียวกันกับเมื่อครั้งที่บอย  

โกสิยพงษประสบความสําเร็จกับงานชุดแรก หลังจากน้ันทุกครั้งที่มีช่ือบอย โกสิยพงษมาในอัลบัม

แฟนเพลงก็รูไดเลยวา มันมีเพลงเพราะ ๆ  เพลงหน่ึงที่มีหลายเวอรช่ันแลวมันจะเปนเพลงเปนคนผิวดํา

ฟงดูมีคลาสหรูหราและเพลงเหลาจะถูกรองโดยนักรองที่มีวิธีการรองที่ไมเหมือนใครในดนตรียุคน้ัน 

หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ วงไทเทเน่ียมที่มีการเสียงเบสดรัมกลองที่แนนมากและซาวดของดนตรทีีม่กีาร

มิกซอยางมีคุณภาพแบบเพลงฮิปฮอบนิวยอรคที่วงการในเพลงไทยสมัยน้ันไมเคยมี”(เจษฎา สุข

ทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) ในมุมมองหน่ึงที่หัวหนาวงซีเปยเคยเปนที่ปรึกษาดานดนตรี

ใหกับวงดนตรีไทยหลาย ๆ วงวาความเขาใจในอัตลักษณของวงดนตรีน้ันมีประโยชนในหลายแงมุมทั้ง

การประพันธเน้ือรองและทํานองเพลง การเลือกวิธีการขับรองการเลือกเครื่องดนตรีมาใชและการ

เรียบเรียงเสียงประสานเชนกัน และถาเราสรางสิ่งเหลาน้ีไมไดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็นอย

มากเชนกันอัตลักษณของวงดนตรียังชวยสรางประสบการณในการรับใหผูบริโภคดวย“เหมือนกับวงซี

เปยที่ดาในสิ่งที่คนเก็บกดอยากพูดและไมยอมพูดดังน้ันเรื่องเสือดํา ซีเปยจึงไมนํามารองทัง้ทีก่ลุมแฟน

เพลงพยายามบอกใหเราทําเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องน้ี แตซีเปยเลือกที่จะไปแตงเพลงช่ือธรรมโกยแทน

เพราะคนไมคอยไปแตะแตเราชอบ”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) ในสวนการ

พัฒนาของเทคโนโลยี วงซีเปยมองวามีผลตออุตสาหกรรมดนตรีน้ันมีทั้งประโยชนและโทษประโยชน

คือ สะดวกรวดเร็วและตนทุนที่ลดลง โทษคือ นักดนตรีหลายคนลดข้ันตอนในการฝกซอมกอนการ

บันทึกเสียงเพราะในปจจุบันเกือบทุกขอผิดพลาดในการบันทึกเสียงคอมพิวเตอรสามารถแกไขไดทนัท ี

อีกทั้งเทคโนโลยียังชวยในเรื่องการเผยแพรผูคนสามารถอยูที่บานใหเวลาในการบันทึกเสียงเพียงไม

นาน เพราะไมตองใชเวลาในการฝกซอมใชเวลาในการแกไขสวนที่ผิดจากการบันทึกเสียงโดย

คอมพิวเตอร ก็สามารถที่จะเผยแพรผลงานของเพลงตนเองไดในทันที “เทคโนโลยีสื่อสารชวยทําให

เรามีโอกาสแสดงตัวไดงาย แตเมื่อมันงายใครๆก็สามารถทําไดเหมือนเราเชนกัน” (เจษฎา สุขทรามร, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) มีมุมมองเพิ่มเติมการความสําคัญของอัตลักษณในวงดนตรีอิสระจาก   

ซีเปยวา “เชนผมเคยบอกรุนนองที่มาปรึกษาเรื่องทําวงดนตรี หากเราจะทําวงแนวพั้งคแลวมัวแตไป

หารานสักรานทําผมต้ัง ๆ ทําสีแตคุณไมสนใจเลยวาเน้ือเพลงคุณจะพูดเรื่องอะไร เสียงกีตารที่ใชจะ

เปนแบบไหนมันก็ไมได แตตองมองจากสินคาที่คุณจะขายเปนตัวต้ังในที่น่ีคือ เพลงใชเวลาในการทํา
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เพลงใหเจงแลวพอเพลงดี องคประกอบอยางอื่นจะมีความจําเปนเชนกัน แตก็ตองทําใหมันสอดคลอง

ควบคูไปกับดนตรีจะดีที่สุด” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) วงซีเปยมีการเลาให

ฟงวาครั้งหน่ึงมีรุนนองเขามาปรึกษาวา อยากจะนําผลงานของตนใหคายเพลงมอรมิวสิคในเครือจีเอ็ม

เอ็มแกรมมี่เพราะอยากใหคนดูแลการผลิตงานประพันธของตนเปนคนเดียวกันกับทําที่งานใหวงซิลลี่

ฟูล เพื่อผลงานจะไดออกมามีเสียงเพราะเหมือนวงดนตรีซิลลี่ฟู คุณโอจึงเลาใหรุนนองฟงถึงวิธีการ

ทํางานของวงดนตรีซิลลี่ฟูวา มาจากตัววงที่มีการคัดเลือกเครื่องดนตรีกีตารแบรนดที่นักดนตรีใน

ประเทศไทยไมคอยนิยมใชกันรวมไปถึงการคิดเสียงประสานในการเลนกีตารแบบที่ในสมัยน้ันไมมีใคร

เลนรวมไปถึงวิธีการดีดของกีตารดวยเชนกัน รวมไปถึงบันทึกเสียงดนตรีครบวงดนตรีก็มาหาวิธีการใส

สังเคราะหลงในเครื่องมือตางๆเชนการรอง เสียงกลอง เพื่อใหเกิดความแตกตางจากวงอื่น ๆ สิ่ง

เหลาน้ีคือสิ่งที่มาของอัตลักษณในสวนขององคประกอบทางดนตรีของวงซิลลี่ฟูลและมีเพิ่มเติมอีก

วาอัตลักษณวงดนตรมีีความสําคัญในการกําหนดกลุมเปาหมาย “เมื่อเรานึกเพลงที่เกี่ยวกับกัญชา เรา

จะนึกถึงเพลงกัญชาของคาราบาว  เราจะถึง มาลีฮวนนาเพราะช่ือวง และก็นึกถึงเพลงปูนปูนของ

ซีเปย”(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) 

 

   

ภาพที่ 4.23  ภาพวงดนตรีอิสระ ซีเปย 

 

           ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหารคายเพลง What The Duck คายเพลงที่ใหอิสระในการ

ประพันธเพลงกับผลิตผลงานกับวงดนตรีในคายแตคายเพลงมีสวนชวยดูแลในการบริหารจัดการตอ

ยอดจากผลงานเหลาน้ันเพื่อใหเกิดรายไดตอไปโดยผูใหคําสัมภาษณคือ ตอพงษ จันทบุบผา ผูบริหาร

คายเพลง What The Duck มีมุมมองความหมายคําวาอัตลักษณวา “คือการที่ศิลปนมีวิธีการนําเสนอ

สิ่งตางๆอาจจะนอกเหนือจากความรูและทักษะพื้นฐานดานดนตรี เปนสิ่งที่แสดงออกมามีความ

เฉพาะตัวและเมื่อเราไปดูการแสดงครั้งตอ ๆ ไปเมื่อเราไดยินหรือไดพบเห็นแบบน้ีเราจะจําไดวาคือ 

วง ๆ  น้ันและสิ่งเหลาเกิดมาจากประสบการณที่เคาเรียนรูและเติบโตมาจากสิ่งที่วงน้ันชอบ เมื่อไดผาน

การกลั่นกรองมาจนเปนผลงานก็ทําใหเกิดอัตลักษณใหมที่แสดงถึงตัวตนของเคาในที่สุด” (ตอพงษ 
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จันทบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) และมองวาการพัฒนาของเทคโนโลยีในปจจุบันทําให

บุคลากรในดานดนตรีเยอะมากข้ึนทําใหวงดนตรีที่จะโดดเดนข้ึนไดอัตลักษณคือ สิ่งสําคัญทั้งในดาน 

ทักษะในดานดนตรี ทักษะการรองเพลง บุคลิกทาทาง อาจมีที่มาจากสัญชาตญาณสวนบุคคลการ

เรียนรูสวนบุคคลการรวมคิดกันในสมาชิกของวงดนตรีน้ัน ๆ หรือทีมงานจากบริษัทคายเพลงที่มาชวย 

“ในสมัยกอนคนเลนไดรองเปนโซโลเกงคุณก็ดังแลวแตเด่ียวน้ีมันตองโดดเดนออกมาเทาน้ันเราถึงจะ

จดเคาไดเชนเราจําวงเดอะทอยได เราจําวงโพลีแคทได ทั้ง ๆ ที่ดนตรีแบบสองวงน้ีก็มีคนทําอยูเยอะ

แตสิ่งที่แตกตางคือเสียงรอง วิธีนําเสนอ ภาพลักษณของเขา แบรนดโลโกอะไรแบบน้ี” (ตอพงษ จัน

บุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) ซึ่งองคประกอบของอัตลักษณตองเริ่มตนมาจากการมีตนแบบ

หลาย ๆ คนและเรียนรูองคประกอบเหลาน้ัน “นําตนแบบเหลาน้ันมาผสมกับความสามารถที่ตัวคุณมี

ผานการฝกฝนผานวิธีคิดที่คุณมี และนําเสนอในแบบตัวเองสิ่งน่ันจะกอใหเกิดอัตลักษณเปนตัวเรา

จริง ๆ ใชไดจริงซึ่งตองใชเวลาในการเรียนรู ยกตัวอยางกอนหนาที่วงดนตรีโพลีแคทจะเปนที่รูจักน้ัน

วงเคาช่ือ Skaranger แนวเพลงที่เคาทําก็เปนดนตรีแบบแรกเกสกา ไมใชดนตรีซินธปอบแบบที่เราได

ฟงเมื่อวันหน่ึงเขาพบวา ดนตรีแนวซินธปอบคือสิ่งที่เคาถนัดและผูฟงในยุคสมัยน้ีก็ใหการตอบรับที่ดี

หลังจากน้ันมาเพลงของโพลีแคทก็กลายเปนอยางที่เราไดรับฟงกันในปจจุบัน”(ตอพงษ จันบุบผา, 

สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) องคประกอบอัตลักษณอยางช่ือวงก็เปนสวนเสริมในการสรางอัตลักษณ

หากอัตลักษณในดานดนตรีมีความชัดเจนช่ือวงที่เรียกงายและจดจํางายก็ทําใหคนพูดถึงไดงาย

เชนเดียวกับโลโกหรือตัวอักษรที่ออกแบบมาเพื่อศิลปน “หากเปนเมื่อกอนวงสคับบ หรือ แสตมป 

อาจจะใชการเขียนอะไรก็ไดเพราะยังไมคอยมีคนออกแบบโลโกอะไรข้ึนมาเทาไหร แตปจจุบันการ

ออกแบบสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญรูปแบบของตัวอักษรและโลโก มีสวนสําคัญที่ทําใหภาพลักษณนา

จดจําเชนกัน ตัวอยางในคายเพลงของเราก็มีอารตไดเร็กเตอรที่มีการนํารูปแบบของตัวอักษรพื้นฐาน

มาปรับจนไดเปนรูปแบบใหมที่เปนของเฉพาะแตละวงเชนกัน” (ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 

มีนาคม 2561) เมื่อทางผูวิจัยถามถึงมุมมองความเกี่ยวของของช่ือบทประพันธเพลงกับช่ืออัลบัมตอ

พงษ จันบุบผามองวามีความเกี่ยวของอยางกับวงดนตรีเพราะมีสวนชวยในการวางแผนการดําเนินงาน

ของบทประพันธทั้งหมดที่อยูในช้ินงานในแตละอัลบัม เชนช่ือของบทประพันธโดยสวนใหญมี

จุดเริ่มตนจากการขอความหลักหรือสิ่งที่บทประพันธน้ัน ๆ สื่อถึงกอนรวมไปถึงวิธีคิดวิธีการนําเสนอ

เรื่องราวที่เปนภาพรวมที่อยูผลงานช่ืออัลบัม ก็เปนสิ่งที่ศิลปนสรุปภาพรวมใหเห็นกอนจะไดฟงผลงาน

ทั้งหมดวา ผูบริโภคจะไดรับฟงสิ่งไหนบางจากบทประพันธทั้งหมด“อยางผลงานเพลงชุดใหมของ

Scrubb ที่เปนวงของผมเองมีช่ืออัลบัมวา Season ที่แปลวาฤดูก็มีบทเพลงช่ือ ดวงตะวัน (Sunny 

Day) เพลงฝน เพลงฤดู แตละเพลงในอัลบัมน้ีก็เปรียบไดกับสีสันที่เต็มเปยมในฤดู หรือ Season ตาม

ช่ือของอัลบัม” (ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) และคุณตอพงษ จันบุบผามอง    

อัตลักษณเปนเรื่องสวนบุคคลภายในของสมาชิกในวงหรือวงดนตรีน้ัน ๆ ที่สรางมาเพื่อความตองการ
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ในจิตใจเพื่อการนําเสนอ สามารถพัฒนาเปนตราสินคาเมื่อวงดนตรีน้ันตองการตอยอดใหอัตลักษณน้ัน

เกิดเปนมูลคา “อัตลักษณอาจจะไมมีมูลคาก็ไดเปนอัตลักษณแบบน้ีแบบน้ัน แตมันขายไมไดแตน่ีคือ

ตัวตนของฉันอัตลักษณของฉันแตพอเราพูดวา Branding แลวสิ่งเหลาน้ีมันควรจะตอยอดเปนมูลคาได 

และ Branding ที่ดีก็อยูบนอัตลักษณที่โดดเดน” (ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) 

“วงดนตรีอิสระมักจะบอกวาฉันตองการเปนตัวฉัน ซึ่งสิ่งน้ันแหละคืออัตลักษณที่คุณมีแตมักจะพบวา

วงดนตรีหนาหนาใหมหรือวงดนตรีขนาดเล็ก มักจะมีอคติหรือปฎิเสธเรื่องของการคาขายมองวาสิ่งน้ี

เปนขัดกันกับความสรางสรรคมองวาเปนคนละเรื่องกัน แตมุมมองภาพมันใหญข้ึนสองสิ่งน้ีมันคือเรื่อง

เดียวกัน การมีอัตลักษณของคุณมันก็ดีแหละ แตพอคุณตองการใหเกิดการแลกเปลี่ยนอยางเหมาะสม

คุณก็ตองสรางอัตลักษณของคุณใหมันมีมูลคาเกิดข้ึน อยางคุณเห็นอดัมนักรองนําวงมารูมไฟลเราเห็น

เคาใสเสื้อยืดคอวีถายภาพปกซีดีหรือเลนคอนเสิรต หลายๆคนอาจจะคิดโหมันเพียวมาก สเกลงาน

ระดับโลกแบบน้ันคุณคิดวาเคาไมคิดกันหรือสิ่งเหลาน้ันคือสิ่งที่เคาผานข้ันตอนการคิดและพัฒนา   

อัตลักษณใหมันเกิดมูลคามาแลว”(ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) 

                                     

                                   
ภาพที่ 4.24  ภาพวงดนตรีอิสระ Maroon 5 

 

              เมื่อผูวิจัยสอบถามความหมายของคําวาวงดนตรีอิสระตอพงษ จันบุบผามองวาเปนวง

ดนตรีที่สรางสรรคผลงานดวยตัวเอง โดยไมไดคํานึงถึงรูปแบบหรือการตอยอดทางธุรกิจเปนเรื่องของ

คนกลุมเล็กที่ตองการตอบสนองความตองการภาพในจิตใจบางอยางมากกวามูลคาทางการตลาดและ

การพัฒนาของ “เทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสารก็มีขอดีในการเปนเครื่องมือชวยในการสรางสรรค

ผลงานวงดนตรีอิสระไดสะดวกมากย่ิงข้ึน แตก็มีสวนทําใหเกิดบุคลากรและวงดนตรีอิสระใหม ๆ มาก

ข้ึนดวยในมุมหน่ึงที่วาใครจะประสบความสําเร็จไดก็ตองทํางานหนักข้ึนมีความพยายามฝกฝน และ

ตองมีตัวตนมีภาพลักษณและมีอัตลักษณของคุณที่ชัดเจนกวาคนที่งานในเครื่องมือเดียวกันหรือในรุน

ราวคราวเดียวกัน”(ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม  2561) เมื่อผูวิจัยตามตอถึง

ความสําคัญของอัตลักษณวงดนตรีอิสระในฐานะที่เปนผูคัดเลือกศิลปนเขาคายเพลงคุณตอพงษ จัน

บุบผามุมมองดังน้ี “สําหรับเวลาคัดเลือกศิลปนอัตลักษณมีความสําคัญรองเปอรเซ็นทุกวันน้ีคนเลน
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ดนตรีเกงเยอะมาก แตเราเจอคนที่มีตัวตนที่ชัดเจนนอยมากเพราะคนที่พัฒนาตัวตนใหเดนชัดน้ัน

แหละศิลปนหรือวงดนตรีที่คายเพลงตองการ เหมือนเราเปดวิทยุมาฟงน้ีแลวเดาไดวาเปนวงดนตรี

สลอตแมชชีนอะไรแบบน้ีมันงายทีค่ายเพลงของผมจะไปบริหารจัดการอะไรตอ” (ตอพงษ จันบุบผา, 

สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) อีกหน่ึงบริษัทคายเพลงที่ชวยบริหารจัดการวงดนตรีตอยอดจาก      

อัตลักษณของแตละวงดนตร ีคือ สนามหลวงมิวสิคเปนคายเพลงขนาดเล็กที่อยูในเครือของบริษัทใหญ

อยางจีจีเอ็มแกรมมี่จิราภรณ สุมณศิริผูบริหารคายเพลงสนามหลวงมิวสิค ไดกลาววิธีการเริ่มตน

ทํางานกับวงดนตรีที่เขามารวมงานในสวนแรก คือ วงดนตรีสามารถที่จะประพันธผลงานไดดวยตนเอง

ตามความตองการของวงดนตรีน้ัน ๆ สนามหลวงมีหนาที่คอยชวยเสริมใหการปฎิบัติงานสะดวกย่ิงข้ึน

“พี่ดูแลวงอพารตเมนต ทางวงเคาก็จะดูแลเรื่องการแตงเพลงการบันทึกเสียงจนออกมาผลงาน เราก็

จะเริ่มประชุมคุยกันหาแงมุมของการตลาดและการประชาสัมพันธคุยกันกับสมาชิกในวงไล

รายละเอียดองคประกอบอัตลักษณและเปนสิ่งจะบอกวาวงน้ีคือใครแตกตางอยางไรจากมุมมอง

เฉพาะคน เพื่อสรางความโดดเดนในทองตลาดทั่วไปหากเรามองในแงมุมการคาขาย” (จิราภรณ 

สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) “พอมีวงดนตรีนําผลงานเขาหาสนามหลวงมิวสิคเราก็จะคุย

กันถึงแนวเพลงเปนอยางไร มีการต้ังช่ือวงวาอะไรอยางช่ือวงนองใหม ๆ บางวงดนตรกี็ต้ังช่ือมาฝรั่งจา

มาเลย บางทีก็เปนคําไทยเราก็มาคุยกันถึงความเหมาะสม เพราะคนจะจําไดอันดับแรกก็คือช่ือวง 

สวนที่สองคือรายละเอียดของภาพลักษณที่เหมาะสมกับแนวดนตรีและบุคลิกของสมาชิกในวงและมี

การพูดคุยตอถึงอัตลักษณอยางโลโกหรือสัญลักษณของวง เชน โลโกของวงอพารตเมนตคุณปาที่

วิธีการเลาเรื่องราวคลายบทกวีกับโลโกวงโลโมโซนิคซึ่งเปนวงรอคหัวกาวหนาก็ไมเหมือนกัน  

                   

ภาพที่ 4.25 ภาพโลโกวงดนตรีอพารตเมนตคุณปา 

                                      

ภาพที่ 4.26 ภาพโลโกวงโลโมโซนิค 
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               แลวก็คุยกันตอใหวงดนตรีบอกถึงภาพลักษณของวงที่เปนตัวตนตอนน้ีเปนอยางไร แนว

เพลงเปนอยางไร เชนสีสําหรับวงโลโมโซนิคไมใชสีดําแบบรอคทั่วไปแตเปนสีเทา สีของวงทาบาสโก 

คือ สีนํ้าเงินสดเพื่อแสดงความเปนวัยรุนสดใส แลวเราก็ลงรายละเอียดของภาพลักษณและการแตงตัว

ที่เหมาะสมกับเพลงแตตองสอดคลองกับความชอบของวงดนตรีน้ัน ๆ ดวยเชนกัน”(จิราภรณ สุมณศิริ

, 22 มีนาคม 2561)             

                         

 

ภาพที่ 4.27 ภาพวงดนตรโีลโมโซนิค 

 

 

ภาพที่ 4.28 ภาพวงดนตรีทาบาสโก 

 

 เมื่อผูวิจัยสอบถามตอถึงรูปแบบของตัวอักษรที่ใชกับวงดนตรีในคายเพลงสนามหลวง 

“ฟอนตแตละฟอนตมีการออกแบบมาเฉพาะ เชน ฟรอนของวงอพารตเมนตคุณปาที่เราทําเอาไปให 

โลโมโซนิคก็ไมเขา เพราะเราทํามาเพื่อเหมาะกับสิ่งที่ผลงานเคามี ซึ่งในแตละอัลบัมก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ตองการจะสื่อในผลงานช่ืออัลบัมดวยเชนกนั ยกตัวอยางโลโมโซนิค อัลบัมที่ 1, 

2 และ 3 ก็ตางกันยกตัวอยางอัลบัมที่สามคืออัลบัมที่โลโมโซนิคยายมาอยูสนามหลวงแลว ก็เปนชวงที่

เพิ่งทําคอนเสิรตจากอัลบัมที่สองเสร็จ ซึ่งช่ือของอัลบัมที่หน่ึงและสองทั้ง Fireworks และ Echo & 
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Silence กับดนตรีในแนวทางรอคที่มีความหนักแนน เปนอะไรที่อยูบนพื้นโลกเราเลยมองการกาวมา

อยูคายเพลงที่ใหญข้ึนอยางสนามหลวงเหมือนโลโมโซนิคกําลังข้ึนไปถึงช้ันอวกาศ เพราะเรามองวา   

โลโมโซนิคคือวงรอคหัวกาวหนาที่มีความกลาที่จะผสมผสานเสียงเครื่องดนตรีสังเคราะหเพื่อใหเกิด

ความสมัยใหมที่ลงตัวในผลงานดังน้ีการเติบโตความกลาที่จะกาวมาจากคอมฟอรทโซนของวงโลโมโซ

นิค คือ การทะยานข้ึนตานแรงโนมถางเพื่อไปสูอวกาศเลยกลายเปนช่ืออัลบัมที่สาม Anti Gravity 

สําหรับเรามองวาอัตลักษณในวงดนตรีอิสระคือ การที่เราจะบอกใหผูฟงรูวาฉันคือใคร เพลงฉันเปน

ยังไง ฉันอยากจะบอกอะไรคนไดรับรูเกี่ยวกับวงดนตรีของฉัน”(จิราภรณ สุมณศิริ, 22 มีนาคม 

2561)” มุมมองที่นาสนใจวาจิราภรณ สุมณศิริมองวาวงดนตรีที่มีอัตลักษณที่ชัดเจนและกลุมผูรับรู

และช่ืนชอบติดตามเปนที่มาของสังคมยอยแบบใหมที่เวลาวงดนตรีน้ันทําผลงานหรือสินคาอะไรมา 

กลุมผูบริโภคเหลาน้ันก็พรอมที่จะสนับสนุนอยางตอเน่ืองและยาวนาน และสามารถพัฒนาเปนคําวา

แบรนดคือสิ่งอยากใหเกิดข้ึนกับคายเพลงแตสิ่งที่สําคัญคือเราตองมีอัตลักษณที่ชัดเจนกอน เมื่อผูวิจัย

สอบถามมุมมองความหมายวงดนตรีอิสระจิราภรณ สุมณศิริ กลาว “วงดนตรีอิสระคือวงดนตรีที่มี

ข้ันตอนการประพันธเพลงดวยดนตรีเองได โดยที่ไมมีกรอบที่มาบีบบังคับใหทําเปนแบบไหน” (จิรา

ภรณ สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) และมองวาอัตลักษณคือสิ่งที่วงดนตรีอิสระในปจจุบัน

ตองใหเวลากับความคิดในสิ่งน้ีดวยเพราะเปนสิ่งสําคัญการเปนที่สนใจอาจจะมาไดเพียงครูเดียว “มัน

เหมือนพลุที่ตุมข้ึนมาแลวก็หายไปแลวเราก็จะคิดวาถาเราคิดมากกวาน้ีอีกซักนิดเราก็จะมีแผนงาน

ของวงดนตรีที่จะบอกเราวาจะเดินไปทางไหนตอเมื่อเปนที่รูจักแลว เพราะเทคโนโลยีสมัยน้ีตางจาก

เมื่อกอนเชนวันน้ีชอบวงน้ีพรุงน้ีอาจจะเปลี่ยนไปชอบอีกวงที่เพิ่งลงยูทูปก็เปนได เราก็ตองกลับไปมอง

สิ่งที่ทําใหมันยาวไกลกกวาความเปนที่มีเพลงดัง”(จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคา 2561) 

ทางผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทําการสัมภาษณอีกหน่ึงมุมมองจากตัวกลางระหวางผูผลิตและผูบริโภค

อยางมิวสิคสตรีมมิ่งฟงใจ ศรัณย ภิญญรัตน กลาวถึงความเปนมาของบริษัทฟงใจวา “เริ่มตนจาก

ความตองการสรางมิวสิคสตรีมมิ่งสําหรับวงดนตรีอิสระที่ตองเผยแพรงานใหกลุมผูฟงไดติดตามตอมา

เริ่มเปนที่รูจักก็เพิ่มบลอกเขามาแลวก็เริ่มเน้ือหาอื่นเขาเสริมมากข้ึนรวมไปถึงการจัดงานแสดงดนตรี

เห็ดสดที่ไดรับความนิยมจนมาเปนฟงใจ ที่เปนสังคมสําหรับกลุมวงดนตรีอิสระและผูฟงดนตรีใน

ปจจุบัน”(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) โดยฟงใจมีมุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณวา

เปนสิ่งหน่ึงที่เราเห็นไดยินสัมผัสแลวบงบอกถึงตัวตนของอะไรบางอยางใหชัดเจนในชวงเวลาหน่ึง มี

ความสําคัญในการสรางแบรนดทําใหเราจดจํา “ถาวงดนตรีไมมีอัตลักษณคนก็จะจดจําเพียงเพลงน้ัน 

ๆ ที่วงน้ันผลิตออกมาแตไมไดจดจําวาเมื่อผูฟงนึกถึงเพลงแบบน้ีแนวดนตรีแบบน้ีมันจะเช่ือมโยงหาว

งดนตรีน้ีสิ่งเหลาน้ีจะไมเกิดถาไมมีอัตลักษณ เชนงานของโพลีแคทที่เคยทํางานเพลงชุดแรกออกแทบ

จะไมมีใครรูจัก พอชุดน้ีออกที่ความชัดเจนของแนวเสียงหรือเพลงที่ทําข้ึนเปนซินธิไซเซอร และมาถูก

ชวงเวลาที่ไมมีใครทํางานแบบน้ีออกมาความชัดเจนน้ันคือสิ่งที่ทําใหเคาโดดเดนและแตกตางซึ่งตอง
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มาจากตัวตนเพราะผูบริโภคสมัยรับรูไดเร็วถึงความจริงเท็จ ถาทําไดก็จะเปนตัวเลือกของกลุมผูฟงใน

ยุคสมัยน้ีที่ตองการฟงดนตรีแบบน้ี”(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) และมุมมอง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบอัตลักษณอยางช่ือวงดนตรีควรบงบอกอะไรบางอยางที่วงตองการสื่อ 

“เชนที่เคยถามมาอยาง วงดนตรีภูมิจิตก็จากการเลนสลับคําวาภูมิใจ ตัวเน้ือหาของบทเพลงก็ไปทาง

สภาพแวดลอมความรูสึกอะไรประมาณน้ี”(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ฟงใจ

มองวาอัตลักษณวงดนตรีอิสระมีความสําคัญในการสรางจุดยืนและสรางความตอเน่ืองของผลงานโดย

มีแบรนดเปนภาพที่ใหญข้ึน “ปจจุบันผูบริโภคไมไดมองวงดนตรีเพียงแคดนตรีของวงน้ันๆแลวเคา

อยากจะรูจักตัวตนของวง ทัศนคติของวง ไลฟสไตลของวง การแตงตัวทานอะไร เพราะสิ่งหน่ึงที่

เปลี่ยนไปคือรายไดหลักของวงดนตรีไมไดมาจากการขายสื่อบันทึกเสียงเพียงอยางเดียวอีกตอไปอาจ

มาในรูปแบบงานจางการแสดงดนตรีหรือการขายสินคาที่ทําข้ึนโดยวงดนตรีน้ัน ๆ  หรือมีแบรนดอื่นมา

จางใหวงดนตรีเปนภาพลักษณของสินคาน้ัน ๆ”(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) มี

มุมมองที่ผูวิจัยพบเห็นวามีความนาสนใจจากฟงใจคือถาภาพใหญคือแบรนดฟงใจคิดวาสิ่งน้ันคือการ

สรางตัวตนสมมุติข้ึนมาเชนถาฟงใจเปนบุคคลหน่ึงฟงใจอายุเทาไหรเพศอะไรชอบทานอะไรเราจะเริ่ม

เห็นภาพแลวทิศทางของคนที่จะเขามามีปฎิสัมพันธฺกับฟงใจ “วงดนตรีอิสระสําหรับผมคือวงที่

สามารถทํางานไดอยางเปนอิสระไมโดนปจจัยรอบดานมากดดันทั้งเน้ือรอง ทํานอง การแตงตัวและทํา

ทั้งหมดมาจากความเปนตัวตนไมสําคัญวาจะอยูคายหรือไมมีคายเพราะปจจุบันก็มีคายเพลงทีส่รางข้ึน

เพื่อชวยรับงานใหเทาน้ันก็มี” (ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) เมื่อถามการพัฒนา

ของเทคโนโลยีฟงใจมองวา ผูผลิตมีวิธีการดําเนินการไดงายข้ึนไมตองพึ่งบริษัทคายเพลงขนาดใหญ

หรือสื่อใหญเชนแตกอน ทําใหวงดนตรีอิสระเพิ่มข้ึนมากกวาแตกอน แตในขณะเดียวกันหากดนตรีใน

แนวทางน้ันเปนที่ไดรับความนิยมมีคนออกมามากคนที่มีอัตลักษณที่โดดเดนข้ึนมาก็จะมีผูบริโภคให

การสนับสนุน “ข้ันตอนการคิดองคประกอบอัตลักษณเหลาน้ีมันสําคัญต้ังวันที่คิดจะสรางวงดนตรี

ข้ึนมาซักวงหน่ึง”(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22มีนาคม 2561) ผูวิจัยมีมุมมองเพิ่มเติมจากที่นํา

เครื่องมือไปสัมภาษณผูจัดการแสดงดนตรีที่จัดการแสดงดนตรีใหวงดนตรีอิสระในสถานที่ Live 

House อยาง Play Yard By Studio Bar มีมุมมองในการคัดเลือกวงดนตรีอิสระที่เขามาทําการแสดง

ในงานแสดงดนตรีที่ไดจัดข้ึนโดยเริ่มตนวงดนตรีอิสระที่มีความโดดเดนที่ตรงกับแนวดนตรี หรือสิ่งที่

การจัดงานในครั้งน้ันตองการจะสื่อสารอะไรกับผูบริโภค “บางวงผมเลือกจากเมโลด้ีที่รูสึกเขาถึง บาง

วงผลเลือกจากเสียงรองหรือเสียงดนตรีหากมององคประกอบพื้นฐานสวนเปนดนตรี" (ธัณธรวิชณ 

ริปุญชัยพงศ, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2561) เมื่อผูวิจัยถามถึงมุมมองที่เราสังเกตเห็นจากการที่วง

ดนตรีมาทําการแสดงที่ Play Yard By Studio Bar ธัณธรวิชณ ริปุญชัยพงศ มองวาเพลงมี

ความสําคัญเปนพื้นฐานหลักตองเช่ือในสิ่งที่ตองการบอกเลาผานบทประพันธและนํามาสื่อสารไปถึง

ผูบริโภคใหไดสวนตอมาที่สําคัญควบคูกับคือความสามารถในการทําการแสดงดนตรี ณ เวลาน้ันใน
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ผูฟงสนใจและมีสวนรวมสิ่งเหลาน้ีทําใหผูบริโภคติดตามและสอบถามถึงงานในครั้งตอไปจากวงดนตรี

น้ัน ๆ ดวยของตลาดวงดนตรีอิสระมีการเติบโตอยางสูง วงดนตรีอิสระเพิ่มมากข้ึนผูบริโภคก็มากข้ึน

แตไมเทาทันการเติบโตของวงดนตรีทําใหคนที่โดดเดนเทาน้ันก็จะไดรับความสนใจจากผูบริโภคและ

มองอัตลักษณของวงดนตรีอิสระมีผลตอการกําหนดทิศทางและการบริหารจัดการดวยเชนเดียวกัน  

           จากผลการวิเคราะหวงดนตรีอิสระ 20 วงดนตรีและการสัมภาษณมุมมองความคิดเห็น

เรื่องความหมายและความสําคัญของอัตลักษณมีหลายมุมมองที่มีความนาสนใจในการใหความหมาย

เกี่ยวกับอัตลักษณของกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมดนตรีกับนักวิชาการดังตอไปน้ี ตอพงษ จันทบุบผา 

มองวา “อัตลักษณอาจเกิดจากการเรียนรูในหลายสิ่งที่เราชอบแลวกลั่นกรองมาเปนอัตลักษณเฉพาะ

ตนในที่สุด”(ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) คลายประสบกาณที่วงซีเปยเลาใหฟง 

วงดนตรีที่มีอิทธิพลกับผลงานของซีเปยวา“พี่เริ่มจากความสนใจและชอบดนตรีแนวเพลงฟงกรอคเชน

วงอยางวงบิลลี่ไอดอลวงราโมนสมันทําใหเราสนุก” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561)

และจากที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวงดนตรีอิสระอยางไทยเทเนียม UrboyTj หรือวงดนตรีอิสระทโีบน

ที่ลวนเริ่มตนมาจากการมีตนแบบของอัตลักษณไมวาจะเปนวงดนตรีฮิปฮอปในตางประเทศหรือวง

ดนตรีบอบมาเลยเปนตนหากเพียงแตวงดนตรีอิสระเหลาน้ันนําสิ่งที่เปนอัตลักษณของวงดนตรี

ตนแบบที่ไดสรางไวในผลงานมากลั่นกรองมาเรียนรู ปรับใชใหเหมาะสมอัตลักษณของแตละบุคคล

และวิธีการเลนเครื่องดนตรีของสมาชิกในวงดนตรีแตละคนจนประกอบเปนอัตลักษณของวงดนตรี  

น้ัน ๆ ในที่สุดตรงกับแนวคิดเรื่องวงดนตรีอิสระที่ G Ross Baker ใหคํานิยามความหมายของตัวอักษร 

I ในคือคําวา Indie วามาจากคําวา Inspired หรือแรงบันดาลใจซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการทํางานและ

เปนพลังทําใหเกิดความสรางสรรคในงานของตนเองอยางแทจริง (Baker, 2005) มีคําใหสัมภาษณ

บางสวนของเจษฎา สุขทรามรที่เห็นตรงกับแนวคิดที่กลาวมา “วงไทยเทเน่ียมเปนวงที่มีเสียงเบสดรัม

ที่แนนมากและซาวดของดนตรีที่มกีารมิกซอยางมีคุณภาพแบบดนตรีฮิปฮอปนิวยอรคที่วงการเพลง

ไทยในสมัยน้ันไมเคยม”ี(เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) สอดคลองกับความหมายที่ 

Richard Jenkins ไดนิยามไววา อัตลักษณมีดวยกันสองนัยยะคือความหมายเหมือนและความเปน

ลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไปข้ึนอยูกับบริบทพื้นฐานดานความสัมพันธ และไมใชสิ่งที่มีอยูแลวหรือ

กําเนิดข้ึนมาพรอมคนแตเปนสิ่งที่ ถูกสรางข้ึนและมีความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา ตรงกับการ

ยกตัวอยางวงดนตรีโพลีแคทในคําสัมภาษณของตอพงษ จันบุบผา “กอนหนาที่วงโพลีแคทจะเปนที่

รูจักน้ันวงเคาช่ือ Skaranger แนวเพลงที่เคาทําก็เปนดนตรีแบบเรกเกสกาไมใชดนตรีซินธปอบแบบที่

เราไดฟงกันตอนน้ี แตเคากพ็บวาเมื่อดนตรีแนวซินธปอบคือสิ่งที่พวกเคาชอบถนัดและผูฟงในยุคสมัย

น้ีก็ใหการตอบรับที่ดีหลังจากน้ันมาเพลงของวงดนตรีโพลีแคทก็กลายมาเปนอยางที่เราไดฟงกันใน

ปจจุบัน” (ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) ตรงกับคําสัมภาษณของศรัณย ภิญญ

รัตน “งานของโพลีแคทที่เคนทํางานในชุดแรกออกมาแทบจะไมมีใครรูจัก พอชุดน้ีออกความชัดเจน
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ของแนวเสียงหรือเพลงที่ทําข้ึนเปนซินธิไซเซอรและมาถูกชวงเวลาที่ไมมีใครทํางานแบบน้ีออกมา

ความชัดเจนน้ันคือสิ่งที่ทําใหเคาโดดเดนและแตกตางซึ่งตองมาจากตัวตน”(ศรัณย ภิญญรัตน , 

สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) สวนทายที่ Richard Jenkins กลาวถึงความเปนพลวัตของอัตลักษณ

น้ันสอดคลองกับการวิเคราะหวงดนตรีภาพลักษณและการแตงตัวของวงดนตรีอิสระอยางวงดนตรี

อิสระทีโบน และวงดนตรีอิสระสครับบ ที่อยูในอุตสาหกรรมดนตรีมาหลายป มีภาพจําสําหรับ

ผูบริโภคและอัตลักษณการแตงกายที่สังคมจดจําไดแลว ปจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณและ

การแตงตัวโดยใสสูทใหดูสภุาพและมีความเปนผูใหญมากข้ึนตามอายุของสมาชิกในวงดนตร ี

 

                        

ภาพที่ 4.29  พัฒนาการภาพลักษณการแตงกายวงดนตรอีิสระ ทีโบน 

 

                  
ภาพที่ 4.30  พัฒนาการภาพลักษณการแตงกายวงดนตรอีิสระ สครับบ 

 

              จากบทสัมภาษณของศรัณย ภิญญรัตนมองวา “อัตลักษณเปนสิ่งที่เราเห็นไดยินหรือ

สัมผัสแลวบงบอกถึงอะไรบางอยาง แตแคในชวงเวลาหน่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา” 

(ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ดังคําสัมภาษณจิราภรณ สุมณศิริวา “เทคโนโลยี

สมัยน้ีตางจากสมัยกอนเชนวันน้ีชอบวงน้ีพรุงน้ีจะเปนไปชอบอีกวงที่เพิ่งลงยูทูปก็เปนได เราตอง

กลับไปมองสิ่งที่ทําใหมันยาวไกลกวาความที่มีเพลงดัง” (จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 

2561) และมีมุมมองที่นาสนใจจากการสัมภาษณวงดนตรีอิสระทั้งสามวงดนตรีมีการพูดถึงในแนวทาง
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เดียวกันวา อัตลักษณมีความหมายเหมือนกับคําวา เอกลักษณ ซึ่งหากมองตามรูปแบบการผสมคํา

แลวสองคําน้ีมีคําที่เหมือนกันเพียงคําวา ลักษณ แตมีคํานําหนาของคําทั้งสองคําไมเหมือนกันคือคําวา 

อัตตะ กับ เอกกะ ซึ่งมีความหมายตางกัน อัตตะคือตัวตน เอกกะคือหน่ึง ทําใหผูวิจัยสังเกตถึงมุมมอง

ของวงดนตรีอิสระที่มองวาอัตลักษณมีความเหมือนกับเอกลักษณ ซึ่งตางจากการความหมายของ   

อัตลักษณที่นักวิชาการไดใหไว อีกหน่ึงมุมมองของจิราภรณ สุมณศิริ ที่บอกวา“อัตลักษณเปนมุมมอง

จากบุคคลอื่นที่มองมาที่เรา” (จิราภรณ สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ดังเชนวิธีการทํางาน

ของคายเพลงสนามหลวงกับวงดนตรีที่มีผลงานของตัวเอง เขามาคุยถึงข้ันตอนตอไปกอนที่จะเผยแพร

สูผูบริโภคก็มีการพูดคุยถึงเรื่องช่ือวงที่เหมาะสม “รายละเอียดอื่นๆเชนแนวเพลงเปนอยางไร 

ภาพลักษณที่เหมาะสมกับแนวดนตรีและบุคลิคของสมาชิกในวง และพูดตอไปถึง โลโกหรือสัญลักษณ

ของวง โลโกของวงอพารตเมนตคุณปา โลโกของวงโลโมโซนิคก็ไมเหมือนกันสีที่ใชสําหรับแตละวง

ดนตรเีชนสีสําหรับวงโลโมโซนิคก็ไมใชสีดําแบบวงรอคทั่วไปแตเปนสีเทา สีของวงทาบาสโกคือสีนํ้า

เงินเพื่อแสดงความเปนวัยรุนสดใส โดยตองมีความสอดคลองกับความชอบของวงดนตรีน้ันๆดวย” 

(จิราภรณ สุมณศิร,ิ สัมภาษณ,22 มีนาคม 2561)  เชนเดียวกันกับวงซีเปยที่มองวา “อัตลักษณคือไม

เหมือนคนอื่นมีหน่ึงเดียวมีองคประกอบเชน สิ่งที่เห็นเชนรูปรสกลิ่นเสียงที่คนอื่นสัมผสได”(เจษฎา 

สุขทรมร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) และยกตัวอยางวงดนตรีแนวอิเลคโทนิครอค อยางวง Iinkin 

Park วามีวงดนตรีมากมายที่มีการบรรเลงเพลงแนวทางคลายกันแตถานึกถึงวงน้ีก็นึกถึงสมาชิกในวง

ตําแหนงดีเจที่มีหนาตาคลายคนจากประเทศจีนและเสียงเปยโนในทอนแรกสิ่งน้ีแหละคือ อตัลกัษณวง

ดนตรีรวมไปถึงทุกอยางที่เปนสวนประกอบของเสียงดวย เชนเดียวกับที่ผูวิจัยไดจากการวิเคราะหวง

ดนตรีอิสระแนวเพลงฮิปฮอป อยาง ไทยเทเนียม UrboyTj  และ RiverRhyme มีแมจะเปนวงดนตรี

แนวทางเดียวกัน แตเน้ือหาของบทประพันธวิธีการรองหรือวิธีการเลนเครื่องดนตรี ก็มีความแตกตาง

กันทําใหทั้งสามดนตรีเปนที่จดจําแตกตางกันในการวิเคราะหของผูวิจัยสอดคลองกับที่ Berger and 

Luckmann ไดใหคํานิยามวา อัตลักษณเปนเรื่องราวที่คนอื่นรับรูเกี่ยวกับตัวเราอยางไร โดยมี

กระบวนการทางสังคมในการสรางใหเกิดอัตลักษณและเมื่อถอดความจากคําสัมภาษณเกี่ยวกับความ

เขาใจและความสําคัญขององคประกอบอัตลักษณจะเห็นไดถึงมุมมองของวงดนตรีอิสระรุนใหมสองวง

ที่มองวาองคประกอบของอัตลักษณลวนเกิดข้ึนจากตัวผลงานที่วงดนตรีเปนคนสรางข้ึนเปนหลักวง

ดนตรี Colorpitch มองวาเน้ือเพลงและทํานองเปนองคประกอบที่สําคัญที่นํามาพัฒนาเปน

องคประกอบที่ทําใหเกิดอัตลักษณ Mint passakon มีความเห็นวาองคประกอบของอัตลักษณสําหรับ

วงดนตรีของผม คือ วิถีการบรรเลงดนตรีและเน้ือหาที่มีความตามช่ือเพลงของแตละบทเพลง จากบท

สัมภาษณของวงดนตรีอิสระรุนใหมทั้งสองวงมีความสอดคลองกับการวิเคราะหวงดนตรีอิสระของ

ผูวิจัยพบวาองคประกอบอัตลักษณตาง ๆ ก็มีความสอดคลองกับผลงานของวงดนตรีน้ันตัวอยางเชน 

วงดนตรีอิสระ Zweed n’Roll ที่ผลงานของวงเปนแนวเพลงดารคปอบลักษณของตัวหนังสือและโล
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โกก็สื่อใหผูฟงไดเห็นถึงประสบการณที่พวกเคาจะไดรับจากการฟงผลงาน หรือผลงานของวงดนตรี

อิสระเกง ธชย ประทุมวรรณที่มีการผสมผสานระหวางดนตรีรอคและความเปนไทยก็แสดงออกใน

ภาพลักษณแตงตัวที่มีการผสมผสานและสื่อใหผูบริโภครับรูไดเชนกัน ผูผลิตในอุตสาหกรรมดนตรทีาน

อื่นตางมีความเห็นตรงกันวาดนตรีก็เปนองคประกอบเริ่มตนที่แสดงใหเห็นองคประกอบอื่น ๆ ใน    

อัตลักษณเชน ช่ือวง โลโก การออกแบบตัวหนังสือที่ใชในตามทฤษฎีองคประกอบอัตลักษณที่ผูวิจัยได

กลาวถึงในบทที่สองน้ันก็มีความเกี่ยวของและชวยพัฒนาใหเกิดภาพจําและความโดดเดนใหวงดนตรี

อิสระไดเชนกันจากความเห็นของจิราภรณ สุมณศิริ ที่กลาววา“พอมีวงดนตรีนําผลงานเขามาหา

สนามหลวงมิวสิคเราจะเริ่มมีการพูดคุยถึงช่ือวงที่เหมาะสม โลโก คาแรคเตอรของวงดนตรี การ

แตงตัว การออกแบบตัวหนังสือที่เหมาะและตรงกับแนวทางของเพลงที่ชัดเจนและความคิดเห็นของ

สมาชิกในวงดนตรีน้ันๆ เพื่อสรางภาพจําใหแตละวง” (จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 

2561) ทําใหเรามองเห็นมุมมองการทํางานที่มีการพูดถึงวิธีการในการพูดคุยองคประกอบตางๆที่ชวp

ใหเกิดอัตลักษณมามองหาทิศทางกอนที่จะเผยแพรผลงานเพลงสูผูบริโภค ซี่งตางจากความเขาใจที่วง

ดนตรีอิสระอยาง Colorpitch ที่มีความเห็นวา “วงดนตรีที่อยูในคายเพลงขนาดใหญเคามีพรอมและ

ตัวศิลปนเคาไมตองอะไรแลวอัตลักษณเคาก็มีอยูแลว”ในอีกมุมมองหน่ึงที่ผูวิจัยทําการวิเคราะหวง

ดนตรี 20 วงพบวาก็มีวงดนตรีอิสระที่บริหารจัดการดวยตนเองและมีความเดนชัดในเรื่องของ

ภาพลักษณและการแตงกายเชน UrboyTJ แจสสปุกนิคปาปยองกุกกูก เปนตนมีความคิดเห็นของตอ

พงษ จันทบุบผา มองวา “วงดนตรีอิสระมักจะบอกวาฉันตองการเปนตัวฉัน ตรงน้ีผมมองวาเปนเรื่อง

ที่ดีแตวงดนตรีเหลาน้ันมักจะยึดสิ่งน้ีเปนหลักในการหลีกหนีคําวาคาขาย แตผมมองวาเปนเรื่อง

เดียวกันเพราะเมื่อคุณตองการใหผลงานของคุณเกิดการแลกเปลี่ยนกับกลุมผูบริโภคคุณกต็องทาํใหอตั

ลักษณของคุณสงถึงผูบริโภคและเกิดเปนมูลคาใหได สวนองคประกอบที่ทําใหเกิดอัตลักษณสําหรับวง

ดนตรี ควรงายตอการจดจําและสรางใหเกิดความโดดเดน เชน ช่ือวงและอัลบัม โลโก ตัวอักษรที่ใชใน

แตละวง จะเปนองคประกอบที่สงเสริมใหโดดเดนเพิ่มเติมจากผลงานที่ดีของวงดนตรีควบคูกันไป” 

เชนเดียวกับศรัณย ภิญญรัตน “ช่ือวงดนตรี และ โลโกเปนการสรางความแตกตางที่มีเหตุมีผลและ

ออกมาจากตนเองในบริบทที่สังคมเขาใจในแตละชวงเวลา” ทําใหเราเห็นถึงองคประกอบอื่นๆที่ทําให

เกิดอัตลักษณที่เปนที่จดจําของวงดนตรีนอกจากผลงานที่มีความโดดเดนและแตกตางเชนที่วงซีเปย

กลาวถึงในการสัมภาษณวา “อัตลักษณของวงดนตรีอยูที่การเรียบเรียงผลงาน การเลือกใชเครื่อง

ดนตรีและซาวดของเครื่องดนตรีที่แตกตางจากวงดนตรีอื่นๆแตขณะเดียวกัน ช่ือ โลโก และการ

ออกแบบตัวหนังสือที่ใชในผลงานตองมีความเกี่ยวของกับประสบการณการเรียนรูของผูบริโภคดวย” 

ตรงกับวิธีการทํางานที่สนามหลวงมิวสิคกลาวถึงข้ันตอนการสรางอัตลักษณกับวงอพารตเมนตคุณปา

ดังน้ี “พี่ดูแลวงดนตรีอพารตเมนตคุณปาดวยการนําสิง่ที่เคามีบริหารจัดการใหเปนระบบทางวงเคาก็

ดูแลเรื่องการแตงเพลงการบันทึกเสียงจนออกมาเปนผลงานเราจะเริ่มประชุมคุยกันหาแงมุมของ
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การตลาดและการประชาสัมพันธคุยกับสมาชิกในวงไลรายละเอียดองคประกอบอัตลักษณและเปนสิ่ง

ที่จะบอกวาวงน้ีคือใครแตกตางอยางไรจากมุมมองเฉพาะคนเพื่อสรางความโดดเดนในทองตลาดทัว่ไป

หากเรามองในแงมุมคาขาย” (จิราภรณ สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2516)และมีมุมมองเพิ่มเติม

จากผูจัดการแสดงดนตรี ธัญธรวิชญ ริปุญชัยพงษ ที่ใหความเห็นวาองคประกอบอัตลักษณอะไรบาง ที่

เปนสวนสําคัญในการคัดเลือกวงดนตรีอิสระที่จากมาทําการแสดงที่ Play Yard By Studio Bar ดังน้ี

“วงที่รานคัดเลือกเขามาทําการแสดง บางครั้งมาจาก ทํานองของเพลงที่มีความโดดเดน หรือ 

คาแรคเตอรของเสียงนักรองหรือเครื่องดนตรีที่ดีแนวเพลงหรือคอนเซปของวงดนตรีที่มีความชัดเจน

และโดดเดนในแนวทางของตนเอง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคอนเซปในแตงานที่รานเราจัดข้ึนมา” (ธัญธรวิชญ 

ริปุญชัยพงษ, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2561) และเมื่อเราเขาใจและสามารถนําองคประกอบของอัต

ลักษณมาพัฒนา เราสามารถสรางใหวงดนตรีของเราพัฒนาเปนแบรนดได ดังที่ คุณศรัณย ภิญญรัตน 

ไดใหสัมภาษณจากมุมมองของผูใหบริการมิวสิคสตีมมิ่ง ดังน้ี “ในปจจุบันคนเริ่มมองวงดนตรีเปนแบ

รนดแลว เพราะปจจุบันผูบริโภคไมไดฟงเฉพาะผลงานของตัวเองอีกตอไป เคาอยากรูจักหลาย ๆ สิ่ง

ในตัววงเชน ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต วาวงดนตรีน้ัน ๆ ทําอะไร ทานอะไร ซึ่งหากวงดนตรีสามารถ

บริหารจัดการอัตลักษณไดดีก็จะสามารถสราง    แบรนดไดและสรางความตอเน่ืองในการบริหาร

จัดการไดเชนกัน” (ศรัณย ภิญญรัตน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ซึ่งเห็นตรงกับผูบริหารสองทาน

จากคายเพลงที่ทํางานรวมกับวงดนตรีอิสระดังน้ี ตอพงษ จันทบุบผา “แบรนดคือภาพรวมใหญที่เกิด

จากการตอยอดของอตัลักษณที่เราไปทําใหเกิดมูลคาแบรนดที่ดีจะอยูบนอัตลักษณที่ดีเชนกันแบรนด

ชวยทําใหเราและผูบริโภครับรูวา เราขายอะไร ทําอะไร คุณคาอยูตรงไหน และในตลาดเดียวกันเราจะ

แตกตางและเปนที่จดจําไดอยางไรแบรนดสําหรับวงดนตรีอิสระก็เชนกัน” (ตอพงษ จันทบุบผา, 

สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) คุณจิราภรณ สุมณศิร“ิแบรนดที่ดีตองมีอัตลักษณที่ดีแลวเติบโตไปเปน

แบรนด เมื่อพูดถึงช่ือของแบรนดผูบริโภคจะรับรูไดเลย วา แบรนดน้ีช่ืออะไรทําอะไรบางและมี

กลุมเปาหมายเปนกลุมไหนซึ่งสิ่งเหลาน้ืทําใหแบรนดมีความแข็งแรงและอยูย่ังยืน” (จิราภรณ สมุณศิริ

, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ซึ่งตรงกับที่ Philip Kotler (2016) นิยามความหมายของคําวาแบ

รนดไววาแบรนดคือ ช่ือ คํา ตราสัญลักษณ หรือ รูปแบบ หรือสิ่งเหลาน้ันรวม ๆ กันเพื่อที่จะแสดงวา

สินคาหรือบริการน้ีเปนของใครและแตกตางจากคูแขงอยางไร จากมุมมองที่กลุมผูบริหารที่มีสวนได

สวนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตดนตรีที่ที่มองเห็นถึงวัตถุประสงคในการวิจัยในขอตอมา 
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ตารางที่ 4.21 
  

ตารางแสดงขอมลูสัมภาษณเกี่ยวกบัองคประกอบของอัตลักษณ 

4.1 
ช่ือวง

ดนตร ี
โลโก 

รูปแบบ

ตัวอักษร 

ช่ืออัลบัม/ช่ือ

เพลง 
ขอเสนอแนะ 

Colorpitch สําคัญ - - สําคัญ เน้ือเพลงสําคัญทีสุ่ด

ทําใหคนจําได / ไมมี

ความรูดานน้ีเลยไมให

ความสําคัญกับการ

แตงตัวดีมองการทํา

เพลงใหคนฟงมากกวา 

Mint 

passakorn 

มีเพื่อให

คนรู

เทาน้ัน 

- - สําคัญในการ

เลาถึงผลงาน 

องคประกอบอื่นไม

สําคัญเทาเน้ือหาและ

องคประกอบของ

เพลงที่ทําข้ึนมา 

ซีเปย สําคัญ

มาก 

สําคัญ      

มาก 

สําคัญมาก สําคัญมาก คุณเจษฎา สุขทรามร

ใหความสําคัญกบั

องคประกอบเหลาน้ี

มาดวยความที่จบ

ทางดานสถาปตยจึง

ทําการออกแบบ

ผลงานทั้งหมดดวย

ตนเองและมองวาสิ่ง

เหลาน้ีเกี่ยวของกับ

ประสบการณการ

เรียนรูของผูฟงเชนกัน 
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ตารางที่ 4.21 
  

ตารางแสดงขอมลูสัมภาษณเกี่ยวกบัองคประกอบของอัตลักษณ (ตอ) 

4.1 
ช่ือวง

ดนตร ี
โลโก 

รูปแบบ

ตัวอักษร 

ช่ืออัลบัม/ช่ือ

เพลง 
ขอเสนอแนะ 

What the 

Duck 

สําคัญถา 

จดจําได 

สําคัญ สําคัญ สําคัญมากเปน

ตัวแทนที่บอก

เลาภาพรวม

ของผลงาน

ทั้งหมด 

เพลงมีความสําคัญแต

สิ่งกลาวถาไมมีก็ไมผิด

ถามีก็จะเปน

องคประกอบที่เสริม

ใหจดจําได 

สนามหลวง  

มิวสิค 

สําคัญ สําคัญ สําคัญ สําคัญ ทุกครั้งที่เริ่มทํางาน

กันเราจะมกีารพูดคุย

ถึงสิ่งเหลาน้ี 

ฟงใจ สําคัญ สําคัญ สําคัญ สําคัญ สิ่งเหลาน้ีถาเราทําให

มันแตกตางบนตัวตน

ของเราจะเปน

องคประกอบที่ทําให

คนจํา 

 

4.3 แนวทางบริหารจัดการอัตลักษณวงดนตรีอิสระ 

  จากการพัฒนาอัตลักษณของวงดนตรีทีไ่ดกลาวมาสามารถตอยอดไปจนเกิดเปนแบรนด

เพื่อสรางใหเกิดการจดจําและเปนการพัฒนาอยางย่ังยืนเหมือนกับคํานิยามของอัตลักษณของแบรนด

ที่เขียนไวในบทที่สองวาเปนการสรางอัตลักษณเฉพาะใหแบรนดน้ันเปนที่จดจําผานองคประกอบใน

การสรางอัตลักษณตางๆ เชนมุมมองจากการสัมภาษณนักแตงเพลงอิสระรุนใหมสองวงดังน้ี 

Colorpitch “อัตลักษณกับแบรนดตองสัมพันธควบคูกันไปเพื่อสรางใหคนจดจํา” (จีระยุทธ จอมปวง, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) Mint passakorn“คิดวาอัตลักษณกับแบรนดนาจะเปนคําเดียวกันก็วา

ได” (ภาสกร โมระศิลปน, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) เชนเดียวกับผูบริหารคายเพลงที่คิดเห็น

คลายกับคํานิยามของอัตลักษณของแบรนดในบทที่สองที่มองวา แบรนดคือภาพรวมกันของ

องคประกอบของอัตลักษณดังในคําสัมภาษณของ จิราภรณ สุมณศิริ “อัตลักษณทําใหเราทราบขอมูล
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ของแบรนดเชนช่ืออะไร และแบรนดน้ีทําอะไรบาง” (จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 

2561) ตัวอยางจากวิเคราะหวงดนตรีแจสสปุกนิคปาปยองกุกกุกที่นักรองนํามีภาพลักษณของ

นักแสดงตลกสงผลใหกอนผูวิจัยเริ่มทําการวิเคราะหวงดนตรีอิสระแจสสปุกนิคปาปยองกุกกุกก็คาด

เดาวาจะเปนวงดนตรีที่มีภาพลักษณและบทเพลงบางเพลงที่มีความสนุกสนานอยางแนนอนเมื่อตอถึง

คําสัมภาษณของตอพงษ จันทบุบผา “เมื่ออัตลักษณของคุณถูกพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมมันจะ

มีมูลคากลายเปนแบรนด” (ตอพงษ จันบุบผา, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) ทําใหเราเห็นถึงความ

สอดคลองวาองคประกอบของอัตลักษณนําไปแนวทางบริหารจัดการวงดนตรีอิสระใหประสบ

ความสําเร็จมีความเห็นเพิ่มเติมจากศรัณย ภิญญรัตนที่วา“วงดนตรีที่เขาใจอัตลักษณจะสามารถตอ

ยอดในงานของตนเองไปในทิศทางอื่นได” (ศรัณย ภิญญรัตน , สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) 

สอดคลองกับมุมมองของจิราภรณ สุมณศิริที่มองวา“วงดนตรีที่มีอัตลักษณที่ชัดเจนและกลุมผูบริโภค

รับรูจะเปนที่มาของสังคมยอยแบบใหมที่เมื่อวงดนตรีน้ันทําผลงานหรือสินคาอะไรออกมาผูบริโภคก็

พรอมจะสนับสนุนเชนการทําของที่ระลึกอยางกระเปาหรือเข็มกลัดเปนตนนอกจากผลงานเพลงและ

เพิ่มเติมวา “ภาพที่ชัดของอัตลักษณของวงดนตรีเปนสวนสําคัญที่สรางใหเกิดแบรนด”(จิราภรณ 

สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) และมีมุมมองเพิ่มเติมวา“แบรนดที่ชัดจะทําใหเกิดปฎิสัมพันธ

กับผูบริโภคไดงาย และทําใหผูบริโภคมั่นใจวาหากมีแบรนดน้ีอยูในงานใดเคาจะไดรับประสบการณ

หรือไดรับฟงผลงานแบบไหนซึ่งตรงน้ีชวยสรางความตอเน่ืองในการที่เราจะทําเพลงในงานชุดตอๆไป” 

(จิราภรณ สุมณศิร,ิ สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาประสบการณจากในยุค

แรกอยางนักแตงเพลงอิสระจากวงซีเปยที่ใหสัมภาษณวา “เน้ือหาของบทเพลงที่วงซีเปยกลาวถึงมัน

จะเปนในสิ่งที่คนสวนใหญไมกลาพูดคิดอยูในใจ เชน เพลงเกลียดตุดที่เปนที่รูจักของกลุมผูฟงเปนตน

แตซีเปยจะไมพูดในสิ่งที่คนสวนใหญพูดถึงในเน้ือหาของบทเพลงเชน เรื่องเสือดําที่มีแฟนเพลง

อยากจะใหเราทําเพลงเสือดําข้ึนมาแตเราไมทําเพราะคนสวนใหญพูดถึงแลวตรงน้ีเองที่ทําใหทุกครั้งที่

วงซีเปยผลิตผลงานเพลงข้ึนมากลุมผูบริโภคที่ติดตามผลงานใหมๆของเราจะทราบวาน้ีคือผลงานการ

บอกเลาในสิ่งที่คนไมกลาพูดผานบทเพลงของซีเปยน้ันเอง” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 

มีนาคม 2561) หรือมุมมองที่สอดคลองเพิ่มเติมจากคุณโอหัวหนาวงซีเปยที่เลาประสบการณใหฟง

ผานบทสัมภาษณวาตัวอยางของแบรนดวงดนตรีที่ชัดคือบอย โกสิยพงษ ที่ทุกครั้งที่ผลงานเพลงใดมี

ช่ือของบอย โกสิยพงษปรากฏอยูผูบริโภคจะทราบไดถึงซาวดดนตรีที่เปนแนวเพลงที่มีความเปนสไตล

ริทึ่มแอนบลูและมีเสียงประสานในแบบที่เพลงของคนแอฟริกันอเมริกันชอบมีกันทําใหกลุมผูบริโภคที่

ช่ืนชอบในแบรนดของคุณบอย โกสิยพงษก็จะสนับสนุนในผลงานชุดน้ันๆดวยแมวาจะไมใชผลงาน

เพลงของตนเองแตเปนการรวมงานกับวงดนตรีอื่นๆก็ตาม 

  จากการสัมภาษณวงดนตรีอิสระและกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมดนตรีเราสามารถสรุปได

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 1.อัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร จากการ



Ref. code: 25605423034072DXG

78 

 

สัมภาษณจะเห็นถึงมุมมองอัตลักษณวงดนตรีอิสระที่มีความเหมือนกันของวงดนตรีอิสระในปจจุบัน

อยาง Mint passakorn และ Colorpitch มองผลงานสรางข้ึนมาดวยตัวเองมีความเปนตัวตนที่

ชัดเจนและจะเปนสิ่งที่สรางใหเกิดอัตลักษณของวงดนตรีไดเองและจะทําใหผูบริโภครูสึกช่ืนชอบและ

ติดตามในสิ่งที่วงดนตรีน้ันแสดงออกมาผานบทเพลงซึ่งในมุมของวงดนตรีอิสระที่สรางมายาวนาน

อยางซีเปยที่มีความคิดเห็นคลายกันใหสวนของตัวบทเพลงที่มีสวนสําคัญกับอัตลักษณแตใน

ขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่แตกตางคือหากตองการทําใหอัตลักษณมีความชัดเจนมากข้ึนน้ันตอง

ประกอบไปดวยองคประกอบอื่น ๆ มากการสรางตัวบทเพลงใหแตกตางเชน ช่ือ โลโก แนวทางของวง

ดนตรี หรือแมกระทั้งตัวอักษรที่จะใชในวงดนตรีน้ันก็เปนสวนสําคัญในการสรางใหเกิดอัตลักษณ

เชนกัน 2.แนวทางบริหารจัดการอัตลักษณวงดนตรีอิสระ จากขอมูลการสัมภาษณมีมุมมองในการ

บริหารจัดการอัตลักษณวงดนตรีอิสระจากกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมดนตรีดังน้ีเมื่อเราทราบถึง     

อัตลักษณที่เกิดข้ึนจากองคประกอบตางๆที่มาจากมุมมองผูอื่นหรือสมาชิกในวงดนตรีเองที่สรางข้ึน

แลวทั้ง ช่ือ แนวทางของวงดนตรี โลโก ตัวอักษรที่ใช แลวสิง่ตางที่มีความโดดเดนในวงดนตรีน้ันๆ เรา

สามารถนํามาปรับใชองคประกอบอัตลักษณเหลาและนํามาพัฒนาและสรางใหเกิดเปนทิศทางในการ

บริหารจัดการวงดนตรีและสามารถพัฒนาเปนแบรนดเพื่อใหเปนที่จดจําและไดรับการสนับสนุนที่

ย่ังยืนจากกลุมผูบริโภค 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษาเรื่องอัตลักษณวงดนตรีอิสระกรณีศึกษาวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร

ผูวิจัยทําการศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร ในดานความหมายอัตลักษณและ

องคประกอบอัตลักษณวงดนตรีอิสระ เพื่อเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระใน

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการดังน้ีเก็บขอมูลศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของวิเคราะหวง

ดนตรีอิสระ 20 วงดนตรีเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก วงดนตรีอิสระ ผูบริหารคายเพลง ผูมีสวนได

สวนเสียกลุมผูผลิตอุตสาหกรรมดนตรีและนํามาสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

 

5.1 ศึกษาอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

               เมื่อผูวิจัยทําการศึกษาอัตลักษณวงดนตรอีิสระ พบวา เราสามารถรับรูอัตลักษณวงดนตรี

อิสระดนตรไีด โดยการฟงเปนสิ่งแรกและเมื่อวิเคราะหดวยการฟงอัตลักษณวงดนตรีอิสระที่ประสบ

ความสําเร็จเปนผลจากความเปนปจเจกที่เช่ือมตอและสัมพันธกับสังคม (Richard Jenkin, 1996) ที่

เราพบไดจากวิธีการทํางานที่นําคุณสมบัติที่แสดงออกมาผานวิธีการบรรเลงและวิธีถายทอดเน้ือหา

ของบทเพลงของสมาชิกในวงดนตรีแตละคนที่ไมเหมือนกัน ประสบการณในการฟงและวิธีในการ

ฝกฝนเครื่องมือของแตละบุคคลมีที่มาที่ตางกัน เมื่อกลุมคนเหลาน้ีเกิดการเช่ือมตอรวมกันเกิดเปน

ผลงานที่เปนผลรวมความคิดของสมาชิกและเกิดสิ่งใหมที่เปนคุณสมบัติเฉพาะของวงดนตรีซึ่งเปน   

อัตลักษณในสวนแรกของวงดนตรีที่แสดงออกจากผลงานประพันธ “เมื่อเราไดยินหรือไดพบเห็นแบบ

น้ีเราจะจําไดวาคือวง ๆ  น้ันและสิ่งเหลาน้ันเกิดจากประสบการณที่เคาเรียนรูและเติบโตมาจากสิ่งที่วง

น้ันชอบ เมื่อไดผานการกลั่นกรองมาจนเปนผลงานทําใหเกิดอัตลักษณใหมที่แสดงถึงตัวตนเคาในที่สุด

(ตอพงษ จันบุบผา,สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2561) เชนการเลาถึงวงดนตรีที่อิทธิพลตอการสรางงาน

ของวงซีเปย “พี่เริ่มสนใจและชอบดนตรีแนวฟงกรอคเชนวงอยางบิลลี่ไอดอลและวงราโมนสและเปน

แนวทางดนตรีหลักที่เลนจนถึงปจจุบัน” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2561) สอดคลอง

จากวิเคราะหองคประกอบดนตรีของวงดนตรีอิสระที่ประสบความสําเร็จอยางไทยเทเน่ียม พบวา มี

อิทธิพลทางดนตรีอยางจังหวะกลองการใชทํานองเลนซ้ําแทนการใชคอรดหรือเสียงประสานในบท

เพลง ที่เราสามารถพบไดจากวงดนตรีฮิปฮอปในยุคสมัยเดียวกันอยางวงดนตรีเจยซี และวงดนตรี   

สนูปดอก แตมีการผสมผสานกับวิธีคิดของวงผานทํานองและบทประพันธที่มีเน้ือหาสอดคลองกับวิถี

การเลาเรื่องผานบทประพันธในวิธีของวงดนตรีอิสระไทยเทเนียม ทําใหเกิดอัตลักษณใหมที่ในยุคสมัย

น้ัน “วงดนตรีไทยเทเน่ียมที่มีเบสดรัมที่แนนมากและซาวดดนตรีที่มีการมิกซอยางมีคุณภาพแบบเพลง

ฮิปฮอปนิวยอรคที่วงการเพลงไทยสมัยน้ันไมเคยมี” (เจษฎา สุขทรามร, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 
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2561)คําบอกเลาจากประสบกาณของนักรองนําวงดนตรอิสระซีเปยและโปรดิวเซอรผูมีสวนรวมใน

ผลงานของ วงไทยเทเน่ียมที่อธิบายใหเห็นถึงอัตลักษณทางดนตรีมีสวนสรางความโดนเดนใหวงดนตรี

อิสระไทยเทเนียม แมวาในสมัยน้ันจะเริ่มมีวงดนตรีในแนวเพลงที่เหมือนกันอยู เแตดวยผลรวมของ

ประสบการณที่ตางกันจะพบเห็นอัตลักษณที่แตกตางจากวงดนตรีอื่น ๆ ไดเชนกัน “เรามองวาอัต

ลักษณในวงดนตรีอิสระคือการบอกใหผูฟงรูวาฉันคือใคร เพลงฉันเปนอยางไร ฉันอยากจะบอกอะไร

ใหคนไดรับรูเกี่ยวกับวงดนตรีของฉัน” (จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) สอดคลอง

กับการใหคํานิยามคําวาอัตลักษณจาก Richard Jenkins (1996) ที่มองวา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยู

แลวหรือกําเนิดข้ึนมาพรอมคนหรือสิ่งของแตเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนชวยขยายความใหเห็นวา อัตลักษณ

วงดนตรอีิสระในมุมมององคประกอบดนตรีเปนเพียงสิ่งหน่ึงที่เปนสวนแรกในกระบวนการความคิด 

การสรางใหเกิดอัตลักษณและสงตอไปถึงกระบวนการความคิดของอัตลักษณในสวนภาพลักษณและ

การแตงตัวจากการวิเคราะหวงดนตรีอิสระที่ประสบความสําเร็จ ผูวิจัยพบวา เมื่อเรารับรูถึงอัตลักษณ

วงดนตรีอิสระในสวนที่แสดงออกมาทางองคประกอบดนตรี จะพบเห็นวามีการเช่ือมโยมใหสอดคลอง

กับภาพลักษณและการแตงตัวของวงดนตรีอิสระเจาของผลงานประพันฺธเชนกัน เพื่อใหภาพลักษณ

และการแตงมีสวนสําคัญในการชวยยืนยันความชัดเจนในอัตลักษณที่ปรากฎ ในผลงานเพลงของวง

ดนตรีอิสระที่เพิ่มเติมจากการฟงเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน เชนที่ผูวิจัยพบเห็นจากการวิเคราะห

วงดนตรีอิสระที่ประสบความสําเร็จวาวงดนตรีแนวฮิปฮอบอยาง ไทยเทเน่ียม UrboyTJ มีภาพลักษณ

และการแตงตัวที่สอดคลองและเปนภาพจําของวงดนตรีฮิปฮอบที่ไดรับความนิยมในระดับสากล

เชนกัน 

 

 

ภาพที่ 5.1  วงดนตรีแนวเพลงฮิปฮอป Run DMC                 
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ภาพที่ 5.2  วงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียม 

 

  ซึ่งมีวิธีการที่ตรงกับการทํางานกับวงดนตรีที่ เขามานําเสนอผลงานกับคายเพลง

สนามหลวง “เมื่อมีวงดนตรีเขามาหาสนามหลวงมิวสิกเราก็จะคุยกันถึงผลงานเพลงและแนวเพลงเปน

อยางไร และทําสิ่งที่ทําใหคนจําไดอันดับแรกคือช่ือวง สวนที่ของคือรายละเอียดของภาพลักษณที่

เหมาะสมกับแนวเพลงและบุคลิกของสมาชิกในวงและมีการพูดคุยตอถึงอัตลักษณอยาง โลโกหรือ

สัญลักษณของวง” (จิราภรณ สุมณศิริ, สัมภาษณ, 22 มีนาคม 2561) ซึ่งอัตลักษณที่ปรากฎผาน

ภาพลักษณและการแตงตัวที่ผูวิจัยพบจากการวิเคราะหวงดนตรีอิสระที่ประสบความสําเร็จสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามยุคสมัยเมื่อกาลเวลาผานไปเพราะอัตลักษณถูกสรางดวยกระบวนการทางสังคม 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสัมพันธทางสังคม (Berger and Luckmann, 

1967) จากแนวองคประกอบอัตลักษณที่เกี่ยวกับโลโกและตัวอักษรเมื่อผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวง

ดนตรีอิสระและการใชเครื่องมือสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางพบความสอดคลองกันของการ

ออกแบบโลโกและตัวอักษรรวมไปถึงการใชสีที่มีอิทธิพลมาจากการพูดคุยถึงอัตลักษณในดานดนตรี

และภาพลักษณที่ตอยอดใหเกิดโลโกและตัวอักษรรวมไปถึงรูปแบบสีที่ใชในวงดนตรีดวยเชนกันดังน้ี 

ปรากฎในการวิเคราะหโลโกและตัวอักษรของวงดนตรีอิสระที่ประความสําเร็จอยางวงดนตรีอิสระไทย

เทเน่ียมที่มีแนวทางดนตรีและภาพลักษณที่มีการแสดงออกที่แข็งแรง ก็ปรากฎสิ่งเหลาน้ันบนการ

ออกแบบโลโก ตัวอักษร ซึ่งแตกตางจากวงวัชราวลีที่มีแนวทางของดนตรีอคูสติกและมีรูปแบบการ

สรางสรรคบทประพันธโดยใชภาษาที่มีความนุมนวลกวาวงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียมซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็

แสดงออกผานการใชสีในภาพของวงดนตรีทั้งสองเชนกัน โดยภาพของวงดนตรีอิสระไทยเทเน่ียมเนน

การใชสีขาวและสีดําสวนภาพวงดนตรีอิสระวัชลาวลี เนนในการใชสีธรรมชาติที่แสดงความออนโยน

อยางสีชมพูและสีเขียวออนเปนตน 
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ภาพที่ 5.3  ตัวอักษรและโลโกของวงดนตรีไทยเทเน่ียม 

     

 

ภาพที่ 5.4  ตัวอักษรและโลโกของวงดนตรีอสิระวัชราวล ี

  จากองคประกอบอัตลักษณทั้งสามดานที่ไดกลาวทั้งองคประกอบอัตลักษณดานดนตรี 

องคประกอบอัตลักษณดานภาพลักษณและการแตงตัว และองคประกอบอัตลักษณดานโลโกและ

ตัวอักษรลวนเปนสวนประกอบสําคัญที่สรางใหเกิดอัตลักษณวงดนตรีอิสระทั้งสิ้น เพื่อใหเห็นภาพรวม

ของการศึกษาอัตลักษณของวงดนตรีอิสระ ผูวิจัยไดนําเสนอภาพการวิเคราะหสภาพแวดลอมของอัต

ลักษณวงดนตรีเพื่อใหเห็นมิติตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับอัตลักษณวงดนตรีอิสระดังน้ี 
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ตารางที่ 5.1 

ตารางสรุปสภาพแวดลอมอัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร                         

 ตาราง SWOT Analysis 

                จุดแข็ง-Strengths 

1.โดดเดนจากวงดนตรีที่มีแนวเพลงเหมือนกัน 

 2.กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

 3.สรางความตอเน่ืองในการเลาเรื่องราวผาน

องคประกอบอัตลกัษณเชนดนตรี ช่ืออัลบัม และ

ช่ือเพลง 

  4.มีกลุมแฟนเพลงที่ใหการสนับสนุนอยาง

ตอเน่ือง 

  5.กําหนดชองทางในการประชาสัมพันธได

ชัดเจน 

  6.สามารถตัดสินใจลงมือทําไดอยางรวดเร็ว 

จุดออน-Weaknesses 

1.ใชระยะเวลานานในการใหผูบริโภคไดรับรู 

2.ผลงานที่ออกมาในรปูแบบคลายเดิม 

3.ชองทางการในสื่อสารกับผูบริโภคนอยกวาวง

ดนตรีที่มีคายเพลง 

4.เงินทุนจํากัดเพราะทุนสวนใหญมาจากตัวเอง 

5. ทีมงานและประสบกาณที่นอยกวาบริษัทใหญ

เมื่อตองเขารวมแสดงในเทศกาลดนตรีทีม่ใีหญ 

 

   โอกาส-Opportunities 

  1.มีเวทีใหแสดงมากข้ึน 

  2.ผูฟงเปดรับดนตรีแนวทางใหมมาเปนดนตรี

กระแสหลักมากข้ึน 

  3.สามารถรวมงานกับวงดนตรีจากคายไหนก็ได 

  4.ปจจุบันยูทูปใหการสนับสนุนและชวยเหลือวง

ดนตรีอิสระมากกวาวงดนตรีจากคายเพลง 

 

อุปสรรค-Threats 

1.สื่อหลักในประเทศ เชน รายการทีวีหรือวิทยุ

ยังคงดูแลโดยบริษัทคายเพลงขนาดใหญ 

2.ดนตรีกระแสหลักที่การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

3.บริษัทเพลงขนาดใหญทุกคายเพลงลงมา

แขงขันในตลาดวงดนตรีอิสระในปจจุบัน 

4.ทุกคนทําเพลงไดวงดนตรีอิสระมากข้ึนการ

แขงขันมากข้ึน 

 

              จากตารางวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis สามารถสรุปภาพรวมของ        

อัตลักษณวงดนตรีอิสระไดดังน้ี ในปจจุบันวงดนตรีอิสระมีโอกาสและชองทางที่มากข้ึนในการเผยแพร

ผลงานสูกลุมผูบริโภคงายกวาในอดีต แตดวยสื่อหลักในประเทศอยางรายการทีวีและรายการวิทยุ

ยังคงดูแลโดยคายเพลงขนาดใหญ ทําใหชองทางในการเผยแพรผลงานสูกลุมผูบริโภค แมวาจะมีมาก

ข้ึนกวาในอดีต แตจํานวนวงดนตรีอิสระที่เพิ่มมากข้ึนทําใหเกิดการแขงขันที่สูงข้ึนเชนกัน และดวย

ดนตรีกระแสหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยเหตุที่ผูฟงเปดรับดนตรีแนวทางใหมมาเปน

ดนตรีกระแสหลักมากข้ึนทําใหคายเพลงขนาดใหญใหความสนใจรวมแขงขันตลาดวงดนตรีอิสระ

เชนกัน ดังที่เห็นจากทุกคายเพลงมีการเปดคายขนาดเล็กของบริษัทตัวเอง เชนสนามหลวงมิวสิกของ 
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จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เวยเฟอรเรคคอรดของวอนเนอรมิวสิคกรุป บอกซมิวสิกของมิวสิคมูฟ รวมถึงคาย

เพลงขนาดเล็กที่ดูแลบริหารจัดการใหวงดนตรีที่สามารถสรางสรรคผลงานของตัวไดอยางคายเพลง 

Smallroom, Whattheduck 

 

ตารางที่ 5.2 

 

ตารางตัวอยางคายเพลงที่ใหความสนใจและเปนคูแขงกับวงดนตรีอิสระ               

คายเพลงหลัก คายเพลงยอย 

 
 

 

  

  

 

 

คายเพลงขนาดเล็ก 
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  โดยวงดนตรีที่ดูแลบริหารจัดการโดยคายเพลงเหลาน้ีก็อยูในการแขงขันของตลาดวง

ดนตรีอิสระเชนกัน แตในขณะเดียวกันจากการวิเคราะหพบวาอัตลักษณในวงดนตรีอิสระที่โดดเดนมี

สวนทําใหวงดนตรีอิสระสามารถกําหนดกลุมเปาหมายและทราบถึงชองทางในการประชาสัมพันธได

อยางชัดเจนอีกทั้งในแงมุมการบริหารจัดการวงดนตรีอิสระมีจุดแข็งที่สามารถตัดสินใจลงมือปฎิบัติ

การณไดรวดเร็วกวาวงดนตรีที่มีสังกัดคายเพลงแตเพียงแตตองนําจุดแข็งของอัตลักษณวงดนตรีในการ

สรางความตอเน่ืองผานองคประกอบอัตลักษณเชนดนตรี ช่ืออัลบัมหรือช่ือเพลงเปนเพื่อสรางใหวง

ดนตรีของตนมีความโดดเดนและทําใหเกิดกลุมแฟนเพลงที่พรอมจะสนับสนุนอยางตอเน่ือง อีกทั้งวง

ดนตรีอิสระที่มีอัตลักษณและประความสําเร็จมีโอกาสที่จะสามารถขยายขอบเขตตลาดของตนเองได

เชนโอกาสในการรวมกับวงดนตรีจากคายเพลงขนาดใหญได เชนที่เราเห็นจากผลงานรวมงานของวง

ดนตรีอิสระ UrboyTj กับเบิรด ธงไชย แมคอินไตยอีกทั้งชองทางอยางยูทูปที่มีนโยบายอยาง 

Youtube Spaceที่เปนพื้นที่สําหรับวงดนตรีหรือผูสรางสรรคผลงานอิสระบน Youtube สามารถใช

ในการถายทําผลงานของตนเองไดหรืออยางการจัดงานมอบรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานที่มีคน

ติดตามรับชมจํานวนมากอีกทั้งผูบริโภคสามารถมองเห็นผลงานของวงดนตรีอิสระมากกวาสือ่ทีม่าจาก

คายเพลงขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณสูงในการจายเงินเพื่อโปรโมทใหผลงานเพลงของคายเพลงน้ัน 

ๆ เปนที่รูจักทําใหปจจุบันเราพบเห็นผลงานของวงดนตรีอิสระที่มีความโดดเดนที่มียอดรับชมทีส่งูและ

เวทีการแสดงดนตรีที่เปดโอกาสใหดนตรีอิสระที่ไดรับความนิยมไดมีพื้นที่แสดงมากข้ึน ทั้งน้ีสิ่งตาง ๆ 

เหลาน้ีลวนพื้นฐานมากจากวงดนตรีอิสระตองมีอัตลักษณที่ชัดเจนสรางใหเกิดความโดดเดนเปนทาน

สนใจและมีกลุมแฟนเพลงของตนเองดวยเชนกัน 

 

5.2 นําเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระ 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณวงดนตรีอิสระการวิเคราะหวงดนตรีอิสระที่ประสบ

ความสําเร็จและการสัมภาษณกลุมผูผลิตที่มีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร

ทั้งวงดนตรีอิสระ ผูบริหารคายเพลง ผูบริหาร Music Streaming และผูจัดการแสดงดนตรีผูวิจัยไดนํา

ขอมูลจากการศึกษาและสัมภาษณมาสรุปเปนแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระไวดังน้ี      

อัตลักษณวงดนตรีอิสระไมใชสิ่งที่มีอยูแลวแตถูกสรางข้ึน จากการวิจัยพบวาแนวทางการสราง       

อัตลักษณวงดนตรีอิสระสามารถแยกองคประกอบหลักไดสามสวนคือ (1) อัตลักษณทางดนตรี       

(2) อัตลักษณภาพลักษณและการแตงกาย (3) อัตลักษณช่ือโลโกตัวอักษรและส ีในสวนแรกอัตลักษณ

ทางดนตรแีสดงออกมาจากแนวทางดนตรีหลักที่มาผสมผสานรวมกับประสบการณในการรับฟงของ

สมาชิกในแตละคน ที่แสดงออกมาผานวิธีการเลนอาจมีความหลากหลายได แตตองยึดถือแนวทาง

ดนตรหีลักเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนของแนวทางดนตรสีอดคลองกับการประพันธทํานองที่

อาศัยแนวดนตรีหลักเปนพื้นฐานเชนกัน ยกตัวอยางเชนการประพันธทํานองดนตรีแนวอคูสติกปอบที่
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ควรหลีกเลี่ยงการสรางทํานองที่การกระโดดของตัวโนตสูงตํ่าสลับกันเยอะที่พบบอยในการประพันธ

ทํานองดนตรรีอค เปนตน รวมถึงข้ันตอนการคิดบทประพันธในเพลงใหมีการใชคําศัพทที่มีความคลอง

จองเหมาะสมกับแนวทางดนตรีหลักและมีความสอดคลองกับพื้นฐานบุคลิกของนักรอง เมื่อผาน

กระบวนการคิดดังที่กลาวมา เราจะไดผลงานประพันธเพลงที่อัตลักษณทางดนตรีที่ชัดเจนและไปสู

กระบวนการคิดแนวทางในการสรางอัตลักษณภาพลักษณและการแตงกายที่เราสามารถเริ่มคิดจาก

อิทธิของดนตรีในแนวทางหลักที่จะนําไปถึงการแตงกายของวงดนตรีที่ไดรับการยอมรับระดับ

นานาชาติในแนวทางดนตรน้ัีนรวมกับบุคลิกภาพสวนบุคคลของสมาชิกในวงดนตรีทําใหเกิดอัตลักษณ

ภาพลักษณการแตงกายที่มีความเปนพลวัตตามความเหมาะสมของชวงเวลาน้ัน ๆ เมื่อได

องคประกอบทั้งสองสวนแลว องคประกอบในสวนที่สามก็มีอิทธิพลมาจากแนวทางดนตรีหลักรวมกับ

บุคลิกภาพของสมาชิกในวงนําสองสิ่งน้ีมาเปนพื้นฐานในการคิดอัตลักษณโลโก ช่ือ สี และตัวอักษรที่

เปนองคประกอบอัตลักษณในสวนสุดทาย จนไดเปนองคประกอบหลักในการสรางอัตลักษณวงดนตรี

อิสระที่มีความโดดเดนในทุกมิติและสัมพันธสอดคลองกับลักษณะตัวตนที่เปนอัตลักษณของสมาชิกใน

วงดนตรีอิสระน้ัน 

 

 
  

ภาพที่ 5.5  แผนภูมิแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอสิระในกรงุเทพมหานคร 

 

แนวทางดนตรีหลัก 

ประสบการณในการรับฟง

และทักษะการแสดงที่โดด

เดนของสมาชิกในวงดนตร ี

ผลงานเพลงที่มีแนวทางที่ชัดเจน           

และอัตลกัษณในดนตร ีอัตลักษณภาพลักษณ

และการแตงกาย 

การแตงกายของวง

ดนตรีแนวทางหลัก

ที่ไดรับความนิยม

ในระดับนานาชาต ิ

บุคลิกของสมาชิก 

ในวงดนตร ี
อัตลักษณ 

ช่ือ 

โลโก 

ตัวอักษร 

ส ี

   อัตลักษณวงดนตรีอิสระในกรงุเทพมหานคร 
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                จากแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระที่ไดนําเสนอทําใหผูวิจัยมองเห็นถึง

ความสามารถในการพัฒนาแผนภูมิดังกลาวเพื่อสรางเปน Road Map หรือกลยุทธในการนําพาศิลปน

ที่สรางงานตัวเองใหพัฒนาเปนวงดนตรีอิสระที่มีอัตลักษณเกิดความโดดเดนเปนที่จดจําของกลุมผูฟง

ในปจจุบันไดเพราะเมื่อเรานําทฤษฎีองคประกอบของตราสินคาทั้ง 6 (Philip Kotler, 1991) มา

วิเคราะหเพิ่มเติมพบวาองคประกอบของตราสินคา (1) รูปรางหนาตาภายนอก (2) คุณประโยชนทาง

กายภาพและอารมรณ (3) คุณคา (4) บุคลิกภาพ (5) วัฒนธรรม (6) ผูใช มาอธิบายเขาดวยกันกับ

แผนภูมิเราสามารถนําองคประกอบของอัตลักษณมาพัฒนารวมเพื่อสรางใหเปนประกอบของตรา

สินคาและสรางมุมมองของผูบริโภคตอตราสินคาซึ่งในที่น่ีจะกลาวถึงวงดนตรีอิสระที่นําอัตลักษณมา

สรางใหเกิดความโดดเดนเปนที่รับรูของกลุมฟงไดเชนนํามาการพัฒนาตอในรูปแบบของการแสดง

ดนตรีสรางไดเกิดภาพจดจําของผูบริโภคที่ตอวงดนตรีอิสระและการคาดหวังรอคอยการแสดงในครั้ง

ตอไปของผูบริโภคและเพิ่มเติมในสวนขององคประกอบอัตลักษณทางดนตรีที่สรางใหอารมรณรวมใน

บทเพลงของผูฟงในการแสดงดนตรีเชนกันซึ่งหากมองภาพที่กวางข้ึนผลงานประพันธควรมีความ

สอดคลองกับแนวคิดการประพันธเพลงทั้งข้ันตอนในการบันทึกเสียงที่ควรการออกแบบเพือ่ใหสรางให

การจดจําโดยการเลือกเสียงของเครื่องมือตางรวมถึงเสียงของนักรองนําที่ใชในการขับรองเชนกนัโดยมี

พื้นฐานมาจากบุคลิคของนํ้าเสียงของแตละบุคคล วิธีการสื่อสารของแตละบุคคลซึ่งทั้งหมดตอง

สอดคลองกับเน้ือความของบทประพันธดวยเชนกันสวนตอมาอยางทํานองหรือบทประพันธควรมี

ความสอดคลองกับยุคสมัยอาทิเชนการใชคําศัพทที่เปนที่รูจักในยุคสมัยน้ันเชนบทเพลงแวนฟอหลอ

เฟยวของวงดนตรีแจสสปุกนิกปาปยองกุกกุกที่มีการนําคําศัพทอยางคําวาแวนมาใชในบทเพลงแต

ทั้งน้ีคําที่นํามาใชก็ควรสอดคลองกับบุคลิคของวงดนตรีดวยเชนกนัสวนตอมาอยางการเรียบเรียงเสียง

ประสานการเรียบเรียงใหเหมาะสมกับดนตรีแนวทางหลักน้ันมีความสําคัญแตในขณะเดียวกันรูปแบบ

ของการใชองคประกอบในเสียงตางๆที่เกิดข้ึนในบทเพลงควรใหความสําคัญในการออกแบบใน

สอดคลองกับดนตรีหรือเน้ือหาของบทประพันธเชนกันสิ่งตางเหลาน้ีเมื่อนํามาวิเคราะหรวมกันผูวิจัย

ไดนํามาพัฒนาตอเปน Road Map หรือกลยุทธในการสรางวงดนตรีอิสระที่เปนที่จดจําไดดังแผนภูมิ

ดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 5.6  กลยุทธในการนําพาศิลปนใหกาวไปสูวงดนตรีอสิระที่มีอัตลักษณที่โดดเดน 

 

 

 

 

  

   บทเพลง  

 เสียงรองและดนตร ี
- โทนเสียงเฉพาะ 

- น้ําหนักของการบรรเลง 

เน้ือรองและทํานอง 

-ภาษาบทประพันธ 

-รูปแบบประโยคของ

การเคล่ือนที่ของโนต 

การเรียบเรียง 

- เสียงประสานที่ใช 

- รูปแบบจังหวะที่ใชเลน

ในแตละเคร่ืองดนตรี 

- เสียงเคร่ืองดนตรีหลักที่

โดดเดน 

    ดนตรี     

   แนวทาง         

     หลัก 

 ภาพลักษณ 

ภาพที่ผูบริโภคจดจํา 

- การแตงตัว 

- บุคลิคทาทาง 

- ภาษาพูด 

   

      

 

 

ภาพจําของดนตร ี     

  ตนแบบจาก          

กลุมเปาหมาย 

1. อยากเห็น 

2. อยากฟง 

3. อยากได 

4. ประสบการณ 

รับรู 

5. ความคาดหวัง 

องคประกอบดนตร ี

เสียงรองและเครื่องดนตรทีี่มี

ความเฉพาะตัวเหมาะกับ

บุคลิกและดนตรีแนวทาง

หลักเชนเดียวกับบท

ประพันธและทํานองโดยมี

การเรียบเรียงเสียงประสาน

ที่เปนตัวกลางรวมทั้งหมดให

เขากัน 

  วงดนตรีอิสระ 

องคประกอบการแตงกาย

และภาพลักษณที่มีการ

รวมกันของสามสวนคือ 

ภาพลักษณจากดนตรี

แนวทางหลกักระแสนิยม

ในปจจุบันและความ

สอดคลองกับบุคลิกภาพ

ของสมาชิกในวง 

องคประกอบดานโลโก

ตัวอักษรและส ีมีพ้ืนฐาน

จากภาพจําของวงดนตรีใน

แนวทางหลักเนื้อหาและ

เร่ืองราวที่วงดนตรีอิสระ

พูดถึงและมีความทันตอ

ยุคสมัย 
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5.3 การนําเสนออัตลักษณในยุคใหม 

             จากแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปน้ันเปนแนวทางที่วง

ดนตรีอิสระสามารถนํามาปรับใชไดเพื่อสรางอัตลักษณวงดนตรีใหผูบริโภคจดจําได แตสิ่งที่สําคัญ

ควบคูไปกับการสรางอัตลักษณดนตรีอิสระในปจจุบันคือ ความรูความเขาใจในการพัฒนาของ

เทคโนโลยีสื่อในปจจุบันที่เปนชวงทางหลักในการเผยแพรผลงานประพันธของวงดนตรีอิสระไปสูกลุม

ผูบริโภควงดนตรีอิสระ ควรมีการเลือกใชชองทางการนําเสนอใหเหมาะสมจากการตารางการ

วิเคราะห SWOT Analysis ที่นําเสนอมิติของอัตลักษณวงดนตรีอิสระ พบวา ชองทางการนําเสนอ  

อัตลักษณในปจจุบันมีมากข้ึนวาเมื่อกอนและเปนโอกาสของวงดนตรีอิสระในการนําอัตลักษณ วง

ดนตรีและผลงานเผยแพรไปพรอมสรางการรับรูใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคในทุกมิติเชนกันจากการ

สัมภาษณประชากรและกลุมตัว ทําใหผูวิจัยมองเห็นถึงคําตอบที่ตรงกันของประชากรและกลุม

ตัวอยางคือ อัตลักษณที่สามารถพัฒนากลายเปนแบรนดไดแมในวิทยานิพนธฉบับน้ีจะไมมีการพูด

เรื่องแบรนดมากนักแตหากเรากลาวถึงการนําเสนออัตลักษณยุคใหม ผูวิจัยมองเห็นกลยุทธการสราง

แบรนดที่สามารถนํามาปรับใชกับการนําเสนออัตลักษณวงดนตรีอิสระยุคใหมไดเพราะกลยุทธการ

สรางแบรนดคือ การนําสิ่งตางที่เราเรียบเรียงจากองคประกอบอัตลักษณของตัวสินคามาพัฒนาเพือ่ให

มีการทํางานที่เปนระบบมากข้ึนวิธีดวยกันสามสวนดังน้ี (1) การสรางการรับรูและเปนที่จดจําเมื่อเรา

พูดถึงวงดนตรีอิสระหนาใหมที่มีการสรางผลงานและอัตลักษณวงดนตรีที่ชัดเจนข้ึนมาแลวน้ัน สิ่ง

สําคัญตอมาที่ควรทําคือการสรางการรับรูและเปนที่จดจําเพื่อทําใหผูบริโภครับรูถึงการมีตัวตนอยู โดย

วิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดคือ ใหอัตลักษณวงดนตรีเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงผูบริโภคที่เปน

กลุมเปาหมายโดยอาศัยชองทางตาง เชน การสรางบัญชีเฟสบุคของวงดนตรี การเผยแพรผลงานผาน

ชองทางยูทูปหรือมิวสิกสตีมมิ่ง โดยมีอัตลักษณวงดนตรีเปนพื้นฐานในการสรางเพื่อสรางสื่อตางใหมี

การสอดคลองกับอัตลักษณของวงดนตรีเพื่อสรางใหเกิดสังคมระหวางกลุมผูบริโภคกับวงดนตรีน้ัน ๆ 

(2) การมีตัวตนอยูในอยูในจุดทีผู่บริโภคอยูในสวนของวงดนตรีอิสระการมีตัวตนอยูเพื่อใหผูบริโภคได

พบเห็น คือ การทําการแสดงดนตรีตามมิวสิกเฟสติวัลหรือพื้นที่ ๆ เปดโอกาสใหเราไดทําการแสดง

เพื่อเราจะไดนําเสนออัตลักษณวงดนตรีเราใหผูบริโภคไดเห็นและไดฟงเพื่อสรางใหเกิดการติดตาม

ผลงานตอไป (3) เปนข้ันตอนที่เกิดจากปฎิบัติในขอที่หน่ึงและสองแลวเรานําเสนออัตลักษณวงเพื่อให

ผูบริโภคมีความรูเช่ือมตอและใหเห็นอัตลักษณของวงดนตรีใหชัดเจน เพราะเปนการสรางจุดเริ่มตน

ของความภักดีตอแบรนดเพื่อผูบริโภคเหลาจะเปนกลุมแฟนเพลงที่ติดตามผลงานของเราในครั้ง

ตอๆไป 
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5.4 ขอเสนอแนะ 

              5.4.1 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาขอมูลวงดนตรีอิสระเพื่อใหเห็นมิติของอัตลักษณวง

ดนตรีอิสระเพื่อนําผลที่ไดมานําเสนอแนวทางการสรางอัตลักษณวงดนตรีอิสระใหเกิดข้ึนและทิศ

ทางการนําเสนออัตลักษณวงดนตรีอิสระในยุคสมัยใหมเพื่อใหวงดนตรีอิสระทราบถึงแนวทางการ

ทํางานและบริหารจัดการ 

              5.4.2 การเลือกกรณีศึกษายังมีขอจํากัดเขาถึงขอมูลในการนําเสนอมุมมองในแงมุมดาน

การสื่อความหมายในบทประพันธที่เกิดจากผูประพันธและผูบริโภคเพื่อสรางใหเกิดบทเพลงที่เปน

กระแสนิยม 

              5.4.3  สําหรับวงดนตรีอิสระที่สนใจศึกษา ควรศึกษามุมมองวงดนตรีอิสระดานการสื่อสาร

ผลงานกับผูบริโภคและขยายมุมมองไปในแนวทางการสื่อสารผลงานประพันธใหเปนกระแสนิยมตอไป         
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

 

  รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     1. ดร. สรัญ ฐิตะวสันต   

 ตําแหนง  Marketing Director บริษัท SPICYDISC CO., LTD. 

     2. อาจารย จิระพรรณ อังศวานนท 

 ตําแหนง  กรรมการตัดสินรางวัล ศิลปาธร สาขาดนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
 

  3. อาจารย ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย 

  ตําแหนง  ผูชวยคณบดี ฝายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



Ref. code: 25605423034072DXG

96 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามที่ใชในการสัมภาษณกับ

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1.เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณวงดนตรีอสิระ 

ขอ คําถามสัมภาษณ 
  ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1.1 ช่ือวงดนตรีแนวเพลงและประวัติโดยสงัเขป +1 0 +1 2 0.6 ใชได 

1.2 ความหมายของอัตลักษณในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

1.3 ความสําคัญของอัตลกัษณในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลักษณในความเขาใจของคุณ 0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกบัอัตลกัษณของวงดนตรี

ของคุณหรอืไมอยางไร 
+1 0 +1 2 0.6 ใชได 

2.3 เครื่องหมายหรือโลโกวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัต

ลักษณของวงดนตรีคุณหรอืไมอยางไร 
+1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.4 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในผลงานของคุณมีความเกี่ยวของกับอัต

ลักษณของวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 
+1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.5 สีที่เลือกใชในผลงานของคุณมีความเกี่ยวของกับอัตลกัษณของวง

ดนตรีของคุณหรอืไมอยางไร 
0 -1 +1 0 0 ใชได 

2.6 ช่ือของอัลบัมของคุณมีความเกี่ยวของกับอัตลักษณของวงดนตรี

ของคุณหรอืไมอยางไร 
+1 0 +1 2 0.6 ใชได 

2.7 อัตลักษณของวงดนตรีในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.8 อัตลักษณในวงดนตรีของคุณคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.9 เครื่องมืออะไรที่ทาํใหคุณไดทราบถึงอัตลักษณเหลาน้ัน +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

3.1 ตราสินคาหรอืแบรนดในความเขาใจของคุณ 0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

3.2 องคประกอบสําคัญของแบรนดในความเขาใจของคุณ 0 +1 0 1 0.3 ใชไมได 

3.3 อิทธิพลของแบรนดตอผูบรโิภคในความเขาใจของคุณ +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

3.4 ประโยชนขอความเขาใจในแบรนดในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

4.1 ความสัมพันธกันระหวางอัตลักษณและแบรนดในความคิดเห็นของ

คุณ 
+1 0 +1 2 0.6 ใชได 

4.2 ประโยชนของความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคาตอวงดนตรี

อิสระในความคิดเห็นของคุณ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.1 การสรางแบรนดในความเขาใจของคุณคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.2 ในความคิดของคุณการสรางแบรนด สามารถปรบัใชกับการ

บริหารจัดการวงดนตรีอิสระไดหรือไม 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ขอ คําถามสัมภาษณ 
  ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

5.3 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอสิระในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.2 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงมีผล

อยางไรตอวงดนตรีอสิระในปจจุบัน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.3 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจบุันมีผลกระทบ

อยางไรตอวงดนตรีอสิระในปจจุบัน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.4 ความแตกตางของวงดนตรีอสิระในกรุงเทพกบัในตางจังหวัด +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

6.5 ตลาดและการแขงขันของวงดนตรอีิสระในกรงุเทพมหานคร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.1 เม่ือคุณตองการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักคุณคิดวาอะไรคือหัวใจ

สําคัญของการสรางแบรนดของวงดนตรีใหเปนที่รูจักและจดจาํ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.2 อัตลักษณมีสวนสาํคัญกบัการประพันธคํารองหรอืทํานองใน

ผลงานของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.3 อัตลักษณมีความสาํคัญกบับรหิารจัดการวงดนตรีของคุณหรอืไม

อยางไร 
+1 +1 -1 1 0.3 ใชไมได 

7.4 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสาํคัญตอการกําหนด

กลุมเปาหมายของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.5 การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและจดจํามีความสาํคัญกบัการ

บริหารจัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.6 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจุดที่กลุมผูฟงที่เปน

เปาหมายไดพบเห็นอยูเสมอมีความสาํคัญหรอืไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.7 การนําเสนอคุณคาหรืออตัลักษณของคุณตอกลุมผูฟงใน

กรุงเทพมหานครมีความสาํคัญหรือไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.8 การทาํใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมีรูสึกความเช่ือตอหรอืผูก

ผันกับแบรนดคุณมีความสาํคัญตอการบรหิารจดัการวงดนตรีของ

คุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.9 การสรางความแตกตางในแบรนดมีความสําคัญกับการบริหาร

จัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.10 อัตลักษณและการสรางแบรนดสินคามีความสาํคัญตอการบริหาร

จัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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2. เครื่องมอืที่ใชในการสัมภาษณผูบริหารคายเพลง 

ขอ คําถามสัมภาษณ 
ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1.1 ช่ือคายเพลงและประวัติโดยสังเขป +1 +1 +1 3 1 ใชได 

1.2 ความหมายของอัตลักษณในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

1.3 ความสําคัญของอัตลกัษณในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลักษณในความเขาใจของ

คุณ 
+1 0 +1 2 0.6 ใชได 

2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกบัอัตลกัษณของวงดนตรี

ในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.3 เครื่องหมายหรือโลโกวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัต

ลักษณของวงดนตรีในคายคุณหรอืไมอยางไร 
+1 0 +1 2 0.6 ใชได 

2.4 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในผลงานของวงดนตรีในคายคุณมีความ

เกี่ยวของกับอัตลักษณของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
+1 0 +1 1 0.6 ใชได 

2.5 สีที่เลือกใชในผลงานของวงดนตรีในคายของคุณมีความเกี่ยวของ

กับอัตลักษณของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
0 -1 +1 0 0 ใชไมได 

2.6 ช่ือของอัลบัมของวงดนตรีในคายคุณมีความเกี่ยวของกับอัต

ลักษณของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
+1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.7 อัตลักษณของวงดนตรีในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.8 อัตลักษณในวงดนตรีของคุณคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.9 เครื่องมืออะไรที่ทาํใหคุณไดทราบถึงอัตลักษณเหลาน้ัน 0 +1 0 1 0.3 ใชไมได 

3.1 ตราสินคาหรอืแบรนดในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.2 องคประกอบสําคัญของแบรนดในความเขาใจของคุณ +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

3.3 อิทธิพลของแบรนดตอผูบรโิภคในความเขาใจของคุณ +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

3.4 ประโยชนขอความเขาใจในแบรนดในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 0 2 0.6 ใชได 

4.1 ความสัมพันธกันระหวางอัตลักษณและแบรนดในความคิดเห็น

ของคุณ 
0 +1 0 2 0.3 ใชไมได 

4.2 ประโยชนของความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคามีประโยขน

ตอการบริหารวงดนตรีหรอืไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.1 การสรางแบรนดในมุมองของคุณคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.2 ในความคิดของคุณการสรางแบรนด สามารถปรบัใชกับการ

บริหารจัดการวงดนตรีอิสระไดหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.3 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอสิระในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.2 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงมี

ผลกระทบตอวงดนตรีอิสระหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ขอ คําถามสัมภาษณ 
ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

6.3 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจบุันมีผลกระทบ

ตอวงดนตรีอิสระในปจจุบันหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.4 ความแตกตางของวงดนตรีอสิระในกรุงเทพกบัในตางจังหวัด +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.5 ตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.1 เม่ือคุณตองการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักคุณคิดวาอะไรคือหัวใจ

สําคัญของการสรางแบรนดของวงดนตรีใหเปนที่รูจักและจดจาํ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.2 อัตลักษณมีสวนสาํคัญกบัการประพันธคํารองหรอืทํานองใน

ผลงานของวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

7.3 อัตลักษณมีความสาํคัญในการคัดเลือกวงดนตรีในคายเพลงของ

คุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.4 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสาํคัญตอการกําหนด

กลุมเปาหมายของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.5 การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและจดจํามีความสาํคัญกบัการ

บริหารจัดการวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.6 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจุดที่กลุมผูฟงที่เปน

เปาหมายไดพบเห็นอยูเสมอมีความสาํคัญในการบรหิารจัดการวง

ดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.7  การนําเสนอคุณคาหรืออัตลักษณของวงดนตรีในคายเพลงของ

คุณใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครไดรับรูมีความสาํคัญกบัการ

บริหารจัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.8 การทาํใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมีรูสึกความเช่ือตอหรอืผูก

ผันกับ  แบรนดคุณมีความสําคัญตอการบรหิารจัดการวงดนตรี

ของคุณหรอืไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.9 การสรางความแตกตางในแบรนดมีความสําคัญกับการบริหาร

จัดการวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.10 อัตลักษณและการสรางแบรนดสินคามีความสาํคัญตอการบริหาร

จัดการวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 
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3. เครื่องมอืที่ใชในการสัมภาษณผูบริหาร Music Streaming และผูจัดการแสดงดนตร ี

ขอ คําถามสัมภาษณ 
  ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1.1 ช่ือบริษัทและประวัติโดยสงัเขป +1 0 +1 2 0.6 ใชได 

1.2 ความหมายของอัตลักษณในความเขาใจของคุณ +1 0 +1 2 0.6 ใชได 

1.3 ความสําคัญของอัตลกัษณในความคิดเห็นของคุณ +1 0 +1 2 0.6 ใชได 

2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลักษณในความเขาใจของ

คุณ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกบัอัตลกัษณของวงดนตรี

หรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.3 เครื่องหมายหรือโลโกวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัต

ลักษณของวงดนตรีหรอืไมอยางไร 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

2.4 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในผลงานของวงดนตรีมีความเกี่ยวของ

กับอัตลักษณของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
0 0 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.5 สีที่เลือกใชในผลงานของวงดนตรีมีความเกี่ยวของกับอัตลักษณ

ของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
0 -1 +1 0 0 ใชไมได 

2.6 ช่ือของอัลบัมของวงดนตรีมีความเกี่ยวของกับอัตลักษณของวง

ดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 
+1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.7 อัตลักษณของวงดนตรีในความเขาใจของคุณ +1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

2.8 อัตลักษณในวงดนตรอีิสระคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.1 ตราสินคาหรอืแบรนดในความเขาใจของคุณ +1 +1 -1 1 0.3 ใชไมได 

3.2 องคประกอบสําคัญของแบรนดในความเขาใจของคุณ +1 +1 -1 1 0.3 ใชไมได 

3.3 อิทธิพลของแบรนดตอผูบรโิภคในความเขาใจของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.4 ประโยชนขอความเขาใจในแบรนดในความคิดเห็นของคุณ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

4.1 ความสัมพันธกันระหวางอัตลักษณและแบรนดในความคิดเห็น

ของคุณ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4.2 ประโยชนของความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคามีประโยขน

ตอการบริหารวงดนตรีหรอืไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.1 การสรางแบรนดในมุมองของคุณคืออะไร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.2 ในความคิดของคุณการสรางแบรนด สามารถปรบัใชกับการ

บริหารจัดการวงดนตรีอิสระไดหรือไมอยางไร 
+1 -1 +1 1 0.3 ใชไมได 

5.3 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอสิระในความเขาใจของคุณ 0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

6.2 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงมี

ผลกระทบตอวงดนตรีอิสระหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.3 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจบุันมีผลกระทบ

ตอวงดนตรีอิสระในปจจุบันหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ขอ คําถามสัมภาษณ 
  ผูเชียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

6.4 ความแตกตางของวงดนตรีอสิระในกรุงเทพกบัในตางจังหวัด +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.5 ตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.1 หัวใจสําคัญของการสรางแบรนดของวงดนตรีอสิระใหเปนที่รูจกั

และจดจําในความคิดเห็นของคุณ 
+1 +1 0 2 0.6 ใชได 

7.2 อัตลักษณมีสวนสาํคัญกบัการประพันธคํารองหรอืทํานองใน

ผลงานของวงดนตรีอิสระหรือไมอยางไร 
0 +1 0 1 0.3 ใชไมได 

7.3 อัตลักษณมีความสาํคัญสําหรับกลุมผูใชบรกิารในการเลอืกฟง

ผลงานของวงดนตรีอิสระหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.4 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสาํคัญตอการกําหนด

กลุมเปาหมายของวงดนตรอีิสระหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.5 การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและจดจํามีความสาํคัญกบัวงดนตรี

อิสระหรอืไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.6 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจุดที่กลุมผูฟงที่เปน

เปาหมายไดพบเห็นอยูเสมอมีความสาํคัญกับวงดนตรีอสิระ

หรือไมอยางไร 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

7.7  การนําเสนอคุณคาหรืออัตลักษณของวงดนตรอีิสระใหกลุมผูฟง

ในกรุงเทพมหานครไดรับรูมีความสําคัญหรือไมอยางไร 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

7.8 การทาํใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมีรูสึกความเช่ือมตอหรือ

ผูกผันกบัแบรนดของวงดนตรีอสิระมีความสําคัญหรือไมอยางไร 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 

7.9 การสรางความแตกตางในแบรนดของวงดนตรีอิสระมี

ความสําคัญหรือไมอยางไร 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.10 อัตลักษณและการสรางแบรนดของวงดนตรีอสิระมีความสําคัญ

หรือไมอยางไร 

 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.11 แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในกรงุเทพมหานครที่

เกี่ยวของกับวงดนตรีอสิระในความคิดเห็นของคุณ 
0 +1 +1 2 0.6 ใชได 
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ภาคผนวก ค 

ผลสรปุของคําถามที่ใชเปนเครือ่งมือในการสัมภาษณ 

 

  จากการนําเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญทั้งสามทานตรวจสอบเพื่อหาคา

Validity โดยใช คาIOC ในการวัดผลเพื่อใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพเที่ยงตรงและใชงานไดจริง ไดผล

สรุปของคําถามที่ใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณดังตอไปน้ี 

เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณ  

 เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณวงดนตรีอิสระ  

  1. อัตลักษณ 

             1.1 ช่ือวงดนตรีแนวเพลงและประวัติโดยสงัเขป 

             1.2 ความหมายของอัตลกัษณในความเขาใจของคุณ 

             1.3 ความสําคัญของอัตลักษณในความคิดเห็นของคุณ 

  2. องคประกอบของอัตลักษณ 

             2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลักษณในความเขาใจของคุณ 

             2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัตลักษณของวงดนตรีของคุณ

หรือไมอยางไร 

             2.3 ช่ือของอัลบัมของคุณมีความเกี่ยวของกับอัตลักษณของวงดนตรีของคุณ

หรือไมอยางไร 

             2.4 อัตลักษณของวงดนตรีในความเขาใจของคุณ 

             2.5 อัตลักษณในวงดนตรีของคุณคืออะไร 

             2.6 เครื่องมืออะไรที่ทําใหคุณไดทราบถึงอัตลักษณเหลาน้ัน 

 

                     3. ตราสินคา 

                          3.1 ตราสินคาหรือแบรนดในความเขาใจของคุณ 

                          3.2 อิทธิพลของแบรนดตอผูบริโภคในความเขาใจของคุณ 

                          3.3 ประโยชนขอความเขาใจในแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 
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                    4. อัตลักษณตราสินคา 

                         4.1 ความสัมพันธกันระหวางอัตลักษณและแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 

                         4.2 ประโยชนของความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคาตอวงดนตรีอิสระใน

ความคิดเห็นของคุณ 

                    5.  การสรางแบรนด 

                         5.1 การสรางแบรนดในความเขาใจของคุณคืออะไร 

                         5.2 ในความคิดของคุณการสรางแบรนดสามารถปรับใชกับการบริหารจัดการวง

ดนตรีอิสระไดหรือไมอยางไร 

                         5.3 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 

                    6. วงดนตรีอิสระ 

                          6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอิสระในความเขาใจของคุณ 

                          6.2 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงมีผลอยางไรตอวง

ดนตรีอิสระในปจจุบัน 

                          6.3 คุณคิดวาการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบันมีผลกระทบอยางไรตอ

วงดนตรีอิสระในปจจุบัน 

                          6.4 ความแตกตางของวงดนตรีอิสระในกรุงเทพกับในตางจังหวัด 

                          6.5 ตลาดและการแขงขันของวงดนตรีอิสระในกรุงเทพมหานคร 

                    7. อัตลักษณและการสรางแบรนดในวงดนตรีอิสระ 

                          7.1 เมื่อคุณตองการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักคุณคิดวาอะไรคือหัวใจสําคัญของ

การสรางแบรนดของวงดนตรีใหเปนที่รูจักและจดจํา 

                          7.2 อัตลักษณมีสวนสําคัญกับการประพันธคํารองหรือทํานองในผลงานของคุณ

หรือไมอยางไร 

                          7.3 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสําคัญตอการกําหนดกลุมเปาหมาย

ของคุณหรือไมอยางไร 

                          7.4 การสรางแบรนดใหเปนที่รจักและจดจํามีความสําคัญกับการบริหารจัดการ

วงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 

                          7.5 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจุดที่กลุมผูฟงที่เปนเปาหมายไดพบ

เห็นอยูเสมอมี ความสําคัญหรือไมอยางไร 

                          7.6 การนําเสนอคุณคาหรืออัตลักษณของคุณตอกลุมผูฟงในกรงุเทพมหานครมี

ความสําคัญหรือไมอยางไร                  
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                          7.7 การทําใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมีรูสึกความเช่ือตอหรอืผูกผันกบัแบ

รนดคุณมีความสําคัญตอการบริหารจัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 

                          7.8 การสรางความแตกตางในแบรนดมีความสําคัญกบัการบรหิารจัดการวง

ดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 

                         7.9 อัตลักษณวงดนตรีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการวงดนตรีของคุณ

หรือไมอยางไร 

 

  ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณผูบริหารคายเพลง 

   1. อัตลักษณ 

             1.1 ช่ือคายเพลงและประวัติโดยสงัเขป 

             1.2 ความหมายของอัตลกัษณในความเขาใจของคุณ 

             1.3 ความสําคัญของอัตลักษณในความคิดเห็นของคุณ 

  2. องคประกอบของอัตลกัษณ 

              2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลกัษณในความเขาใจของคุณ 

             2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัตลักษณของวงดนตรีในคาย

เพลงของคุณหรือไมอยางไร 

             2.3 เครื่องหมายหรือโลโกวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัตลักษณของ

วงดนตรีในคายเพลงคุณหรอืไมอยางไร 

            2.4 รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในผลงานของวงดนตรีในคายคุณมีความเกี่ยวของ

กับอัตลกัษณของวงดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 

             2.5 ช่ือของอัลบัมของวงดนตรีในคายคุณมีความเกี่ยวของกบัอัตลักษณของวง

ดนตรีน้ันๆหรือไมอยางไร 

             2.6 อัตลักษณของวงดนตรีในความเขาใจของคุณ 

             2.7 อัตลักษณในวงดนตรีของคุณคืออะไร 

  3. ตราสินคา 

             3.1 ตราสินคาหรอืแบรนดในความเขาใจของคุณ 

             3.2 องคประกอบสําคัญของแบรนดในความเขาใจของคุณ 

             3.3 อิทธิพลของแบรนดตอผูบริโภคในความเขาใจของคุณ 

              3.4 ประโยชนของความเขาใจในแบรนดในความคิดเหน็ของคุณ 
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   4. อัตลักษณตราสินคา 

              4.1 ความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคามีประโยชนตอการบริหารจัดการวง

ดนตรีหรือไมอยางไร 

   5.  การสรางแบรนด 

             5.1 การสรางแบรนดในมุมมองของคุณคืออะไร 

             5.2 ในความคิดของคุณการสรางแบรนด สามารถปรับใชกบัการบริหารจัดการ

วงดนตรีอิสระไดหรือไมอยางไร 

             5.3 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 

   6.  วงดนตรีอสิระ 

             6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอิสระในความเขาใจของคุณ 

             6.2 การพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงสงผลกระทบตอวงดนตรี

อิสระในปจจุบันหรือไมอยางไร 

             6.3 การพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบันมีผลกระทบตอวงดนตรีอิสระใน

ปจจุบันหรือไมอยางไร      

             6.4 ความแตกตางของตลาดอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพกับในตางจังหวัด 

             6.5 ตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร 

   7. อัตลักษณและการสรางแบรนดในวงดนตรอีิสระ 

             7.1 เมื่อคุณตองการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักคุณคิดวาอะไรคือหัวใจสําคัญของ

การสรางแบรนดของวงดนตรีใหเปนที่รูจักและจดจํา 

             7.2 อัตลักษณมีสวนสําคัญกับการประพันธคํารองหรือทํานองในผลงานของวง

ดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

             7.3 อัตลักษณมีความสําคัญตอคัดเลือกวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไม

อยางไร 

             7.4 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสําคัญตอการกําหนดกลุมเปาหมาย

คายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

             7.5 การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและจดจํามีความสําคัญกับการบริหารจัดการ

วงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

              7.6 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจุดทีก่ลุมผูฟงทีเ่ปนเปาหมายไดพบ

เห็นอยูเสมอมีความสําคัญในการบรหิารจัดการวงดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 
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             7.7 การนําเสนอคุณคาหรืออัตลักษณของวงดนตรีในคายเพลงของคุณใหกลุม

ผูฟงในกรุงเทพมหานครไดรับรูมีความสําคัญกับการบรหิารจดัการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 

             7.8 การทําใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมรีูสึกความเช่ือมตอหรือผูกผันกบัแบ

รนดคุณมีความสําคัญตอการบริหารจัดการวงดนตรีของคุณหรือไมอยางไร 

             7.9 การสรางความแตกตางในแบรนดมีความสําคัญกับการบรหิารจัดการวง

ดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

             7.10 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสําคัญตอการบริหารจัดการวง

ดนตรีในคายเพลงของคุณหรือไมอยางไร 

 

  เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณผูบริหารสื่อกลางในการเผยแพรผลงานระหวางผูผลิต

และผูบริโภค Music Streaming และ ผูจัดการงานแสดงดนตรี 

   1. อัตลักษณ 

            1.1 ช่ือของบริษัท และประวัติโดยสังเขป 

           1.2 ความหมายของอัตลกัษณในความเขาใจของคุณ 

            1.3 ความสําคัญของอัตลักษณในความคิดเห็นของคุณ 

   2. องคประกอบของอัตลกัษณ 

              2.1 องคประกอบอะไรบางที่กอใหเกิดอัตลกัษณในความเขาใจของคุณ 

             2.2 ช่ือวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกบัอัตลักษณของวงดนตรีหรือไม

อยางไร 

             2.3 เครื่องหมายหรือโลโกวงดนตรีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับอัตลักษณของ

วงดนตรีหรือไมอยางไร 

             2.4 อัตลักษณของวงดนตรีอสิระในความเขาใจของคุณ 

             2.5 ประโยชนของอัตลักษณในวงดนตรีอสิระในมุมของคุณ 

   3. ตราสินคา 

              3.1 อิทธิพลของแบรนดตอผูบริโภคในความเขาใจของคุณ 

             3.2 ประโยชนของความเขาใจในแบรนดในความคิดเหน็ของคุณ 

   4. อัตลักษณตราสินคา 

             4.1 ความสัมพันธกันระหวางอัตลกัษณและแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 
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             4.2 ความเขาใจในอัตลักษณของตราสินคามีประโยชนตอการบริหารจัดการวง

ดนตรีหรือไมอยางไร 

    5. การสรางแบรนด 

              5.1 การสรางแบรนดในมุมมองของคุณคืออะไร 

             5.2 ประโยชนของการสรางแบรนดในความคิดเห็นของคุณ 

   6. วงดนตรีอิสระ 

             6.1 คําจํากัดความของคําวาวงดนตรีอิสระในความเขาใจของคุณ 

             6.2 การพัฒนาของเทคโนโลยีในดานการผลิตเพลงสงผลกระทบตอวงดนตรี

อิสระในปจจุบันหรือไมอยางไร 

              6.3 การพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสารในปจจบุันมผีลกระทบตอวงดนตรีอิสระใน

ปจจุบันหรือไมอยางไร 

              6.4 ความแตกตางของตลาดอุตสาหกรรมดนตรีในกรงุเทพมหานครกบัใน

ตางจังหวัด 

              6.5 ตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานคร 

   7. อัตลักษณและการสรางแบรนดในวงดนตรอีิสระ 

             7.1 หัวใจสําคัญของการสรางแบรนดของวงดนตรีอสิระใหเปนที่รูจักและจดจํา

ในความคิดเห็นของคุณ       

             7.2 อัตลักษณมีความสําคัญสําหรับกลุมผูใชบรกิารในการเลอืกฟงผลงานของวง

ดนตรีอิสระหรือไม อยางไร 

             7.3 อัตลักษณและการสรางแบรนดมีความสําคัญตอการกําหนดกลุมเปาหมาย

ของวงดนตรีอสิระหรือไมอยางไร 

             7.4 การสรางแบรนดใหเปนทีรู่จกัและจดจํามีความสําคัญกบัวงดนตรีอสิระ

หรือไมอยางไร 

             7.5 การแสดงผลงานหรือการมีตัวตนอยูในจดุทีก่ลุมผูฟงทีเ่ปนเปาหมายไดพบ

เห็นอยูเสมอมีความสําคัญกับวงดนตรีอสิระหรือไมอยางไร 

             7.6 การนําเสนอคุณคาหรืออัตลักษณของวงดนตรีอิสระใหกลุมผูฟงใน

กรุงเทพมหานครไดรับรูมีความสําคัญหรือไมอยางไร 

             7.7 การทําใหกลุมผูฟงในกรุงเทพมหานครมรีูสึกความเช่ือมตอหรือผูกผันกบัแบ

รนดของวงดนตรอีิสระมีความสําคัญหรือไมอยางไร 
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                 7.8 การสรางความแตกตางในแบรนดของวงดนตรีอิสระมีความสําคัญหรือไม

อยางไร 

                 7.9 อัตลักษณและการสรางแบรนดของวงดนตรีอสิระมคีวามสําคัญหรือไม

อยางไร 

                 7.10 แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพมหานครทีเ่กี่ยวของ

กับวงดนตรีอสิระในความคิดเห็นของคุณ 
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