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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	การรับรู้	ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลง
โคราชของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา	เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	(Quantita-
tive	 Research)	 ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 และมี
แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล	 โดยกระท�าเพียง
ครั้งเดียว	 (One	 Shot	 Descriptive	 Survey	 Research)	 และให้ผู ้ตอบกรอก
แบบสอบถามเอง	โดยมกีลุม่ตวัอย่างคอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขต
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมาที่เคยเปิดรับเพลงโคราช	จ�านวน	300	คน
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ลักษณะทางประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	16-18	ปี	ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่	4-6	มีภูมิล�าเนาและอาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	มี
รายได้เฉลีย่ภายในครอบครวัต่อเดอืน	22,501	บาท	ขึน้ไป	ส่วนด้านพฤตกิรรมการ
เปิดรับพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชผ่านการ
แสดงสดมากที่สุด	รองลงมาคือ	สื่อโทรทัศน์	ส�าหรับด้านประเภทของเพลงโคราช	
พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเพลงโคราชแก้บนมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 เพลง
โคราชประยกุต์หรอืเพลงโคราชซิง่	โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเปิด
รับเพลงโคราช	ไม่เกิน	5	นาทีต่อครั้ง	และจะเปิดรับโดยเฉลี่ยไม่เกิน	5	ครั้งต่อปี	
นอกจากนี้ยังพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะในการเปิดรับเพลงโคราชแบบตั้งใจ 
ฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้าง	 ส่วนเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงโคราชมากที่สุดคือ	
มีจังหวะ	ท�านองสนุกสนานด้านการรับรู้เพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	สิ่งแรกที่
กลุ่มตัวอย่างนึกถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงเพลงโคราชคือ	 ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโม	
ส่วนการรบัรูถ้งึกลุม่เป้าหมายพบว่า	กลุม่ตวัอย่างคิดว่าผูสู้งอายคืุอกลุ่มเป้าหมาย
ของเพลงโคราชมากที่สุด	ด้านทัศนคติต่อเพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	ในภาพ
รวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเพลงโคราชในเชิงบวก	ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย	และ
เห็นด้วยอย่างย่ิงว่า	 เพลงโคราชเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่มีคุณค่า	 ควรแก่การอนุรักษ์ไว้	
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย	ว่าตั้งใจจะฟังเพลงโคราชต่อไป	และจะแนะน�า
ให้เพื่อนๆ	หรือคนรู้จักฟังเพลงโคราช
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่ 

แตกต่างกันของวัยรุ่นมีผลต่อความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชด้านความบ่อยครั้ง

ทีแ่ตกต่างกนั	โดยเพศชายจะมคีวามถีใ่นการเปิดรบัเพลงโคราชมากกว่าเพศหญงิ	

และมีผลต่อทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดย

เพศหญงิมีทศันคตต่ิอเพลงโคราชดกีว่าเพศชาย	ด้านทศันคตขิองวยัรุน่ทีม่ต่ีอเพลง

โคราช	พบว่า	มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช	โดยหาก

กลุม่ตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	แนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช

ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ

	 ส�าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเพลงโคราช	พบว่า	 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าเพลงโคราชเป็นวฒันธรรมทีส่ะท้อนถงึอตัลกัษณ์ของท้อง

ถิน่	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้	โดยควรส่งเสรมิให้มกีารสบืทอดเพลงโคราชแก่เยาวชน

รุ่นใหม่	 พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยนอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการ

ศึกษาเพลงโคราชในหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดนครราชสีมา

ค�ำส�ำคัญ:	 เพลงโคราช,	พฤติกรรมการเปิดรับ,	แนวโน้มพฤติกรรม,	วัยรุ่น
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 เพลงพื้นบ้านเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทย	 มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิศาสตร	์ 

เชื้อชาติ	 วิถีชีวิตและความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ	 สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ที่ชัดเจนผ่านเน้ือร้องและท่วงท�านองที่เรียบง่าย	 ในส่วนของเพลงพื้นบ้านใน 

ภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น	 3	 กลุ่มใหญ่	 คือ	 กลุ่มวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน 

หมอล�า	 กลุ่มวัฒนธรรมเพลงกันตรึมและกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช	 (ภูมิจิต- 

เรืองเดช,	อ้างถึงใน	ปัทมา	บุญอินทร์,	2537,	น.	2)

	 เพลงโคราช	 เป็นเพลงพื้นเมืองของชาวนครราชสีมาที่มีอายุยืนยาวมา

จนถึงปัจจุบัน	มีการสืบทอดต่อกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ	(Oral	Tradition)	อาศัยการ

ฝึกฝนจนเกิดความรู้	ความช�านาญ	เนื้อหามักเกี่ยวข้องกับชีวิต	สังคมและศาสนา	

ดังนั้นผู ้ที่มาฟังจึงเปรียบเสมือนกับได้ส่องกระจกดูตนเอง	 และเก็บน�าไปคิด

ไตร่ตรอง	 ทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา	 ปัจจุบันสามารถแบ่งเพลงโคราชได้ 

เป็น	3	ยุค	คือ

 ยุคเพลงโคราชแบบดั้งเดิม	 ชาวบ้านจะใช้ในการร้องเพื่อทักทาย	 

เกี้ยวพาราสีและตอบโต้เพื่อลองภูมิปัญญาและไหวพริบ	 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อม ี

งานบุญ	 ประเพณีต่างๆ	 โดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตทั้งทางโลก 

และทางธรรม	ซึ่งผู้ร้องหรือหมอเพลงจะผูกเป็นเรื่องราวสลับกับการแทรกเนื้อหา

ความบันเทิงและถ่ายทอดผ่านเพลงโคราช	ในส่วนของรูปแบบการแสดงนั้น	เพลง

โคราชดั้งเดิมจะไม่มีการใช้ดนตรีประกอบการร้อง	 แต่จะเป็นลักษณะของการ 

ด้นกลอนสดโต้ตอบกันและปรบมือให้จังหวะเมื่อด้นกลอนจบท่อน	

 ยคุเพลงแก้บน ในปีพทุธศกัราช	2477	มกีารก่อตัง้อนสุาวรย์ีท้าวสรุนารี

หรือย่าโม	ได้มีการน�าเพลงโคราชมาเล่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์	ท�าให้

เพลงโคราชปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงค์จากเดมิทีเ่คยเล่นเพือ่ความสนกุสนาน	เปลีย่น

เป็นการเล่นเพื่อแก้บน	 รูปแบบทั่วไปจะยังคงคล้ายกับเพลงโคราชแบบด้ังเดิม	 

แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในช่วงแรกของการเล่น	 โดยเจ้าภาพจะต้องบอกช่ือ	
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นามสกุลและเรื่องที่ตนมาบนบานไว้ให้หมอเพลงทราบเพื่อหมอเพลงจะได้บอก

กล่าวกบัดวงวญิญาณคณุย่าโมว่า	เจ้าภาพทีม่าบนบานไว้ได้มาแก้บนแล้ว	เนือ้หา

ทีใ่ช้เล่นส่วนใหญ่มกัเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ของเมอืงโคราชและประวตัิ

ของคุณย่าโม	

 ยุคเพลงโคราชซิ่ง เมื่อท้องถิ่นโคราชได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม

ตะวนัตกทีเ่ข้ามาตามการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย	ท�าให้ผูฟั้งมทีางเลอืกในการ

รบัฟังมากขึน้	ซึง่ความบนัเทงิตามแบบตะวนัตกเหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นคูแ่ข่งส�าคญั

ของเพลงโคราช	 ที่ท�าให้ผู้ฟังสามารถเลือกรับเพื่อบริโภคสื่อได้อย่างหลากหลาย

และก่อให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่หรือส่วนแบ่งการตลาด	 (Market	 Share)	 (ทิพย์พธู	

กฤษสุนทร,	 2552,	 น.	 183)	 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ในยุคของเพลงโคราช

ประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง	มีการน�าเครื่องดนตรีสากลมาสร้างจังหวะ	และมีการ

ปรบัเปลีย่นเนือ้หา	รวมถงึฉนัทลกัษณ์ให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัท�านองสากล	มกีาร

พัฒนาลีลาการร้อง	การแต่งกาย	ตลอดจนท่าร�าของหมอเพลงให้ทันสมัย	คล้าย

การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีลูกทุ่งในปัจจุบัน	แต่การแสดงเพลงโคราชซิ่งจะมี

ความหลากหลายและยืดหยุ่นกว่า

	 การทีเ่พลงโคราชมกีารปรบัตวัเพือ่ให้เข้ากบัสภาพสังคม	แสดงให้เหน็ว่า

มีการยอมรับในสิ่งใหม่	 แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งส่ิงเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง	ซึง่ถอืเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมท้องถิน่ของโคราชกบัวฒันธรรม

ดนตรีตะวันตก	

	 อย่างไรกต็าม	หากมองในมมุของนกัการสือ่สารแล้ว	ศลิปินซึง่อยูใ่นฐานะ

ของผู้ส่งสารไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะท�าให้เพลงโคราชด�ารงอยู่ได้	 แต่ผู้รับ

สารก็เป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนก�าหนดอนาคตของเพลงโคราชได	้

กาญจนา	แก้วเทพ	(2549,	น.	81)	ได้กล่าวถงึต้นเหตหุลกัส�าคญัทีท่�าให้สือ่พืน้บ้าน

เสือ่มสลายว่าเกดิจากปรมิาณผูร้บัสารทีล่ดน้อยลง	โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ทีไ่ม่ค่อย

สนใจสื่อพื้นบ้าน	 ซึ่งนอกจากจ�านวนด้านตัวเลขแล้วด้านคุณภาพก็ยิ่งน่าเป็นห่วง	

เพราะผู้ฟังรุ่นใหม่มักฟังแล้วไม่เข้าใจถึงคุณค่าและสุนทรียะของเพลงพื้นบ้าน	 

ดังนั้นผู้รับสารจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญเปรียบได้กับมือซ้ายที่จะช่วยเติมเต็ม 

สื่อพื้นบ้านให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่ครบถ้วนสมบรูณ์
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	 ทิพย์พธู	กฤษสุนทร	(2552,	น.	89)	กล่าวว่า	การปรับตัวของเพลงโคราช

เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง	 หนึ่งในนั้นก็คือ	 ผู้รับสารโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นลดน้อย

ลง	 ผู้รับสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส�าคัญที่มีส่วนในการก�าหนดทิศทางและอนาคตของ

เพลงโคราชว่าจะสามารถด�ารงอยู่ต่อในสังคมได้หรือไม่	

	 ด้วยเหตุที่ผู้รับสารกลุ่มวัยรุ่นมีจ�านวนลดลงส่งผลกระทบต่อความเป็น

อยู่ของสื่อพื้นบ้านอย่างมาก	 ดังน้ันการทราบถึงทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อเพลง

โคราชซึ่งเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าและแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงเป็นส่ิงที่

จ�าเป็น	การศกึษาเพลงโคราชทีผ่่านมามกัจะมุง่ให้ความส�าคัญกบัผูส่้งสารหรอืการ

ปรบัตวัของสือ่	ยงัไม่เน้นถงึมมุมองของผูร้บัสารทีมี่ต่อการปรบัตวัของเพลงโคราช

ในปัจจุบัน	 ดังน้ันจึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงการรับรู้	 ทัศนคติและแนวโน้ม

พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ว่ามีการ 

รับรู ้และทัศนคติอย่างไรต่อรูปแบบเพลงโคราชในปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวโน้ม

พฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราชในอนาคตโดยผลจากการศึกษาในครัง้นีจ้ะสามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเพลงโคราชให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้รับสารวัยรุ ่นเพื่อให้ปริมาณผู ้รับสารกลุ่มนี ้

เพิ่มจ�านวนขึ้น	 เพราะหากเพลงโคราชเสื่อมสลายหายไปจากท้องถิ่นก็เปรียบได้

กับตัวตนและเอกลักษณ์ของชาวโคราชเลือนหายไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรของวยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลง

โคราช

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 3.		เพื่อศึกษาการรับรู้เพลงโคราชของวัยรุ่น

	 4.		เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 5.		เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 6.		เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรม 

การเปิดรับเพลงโคราชแตกต่างกัน
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	 7.	 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน	 มีทัศนคติที่มี 
ต่อเพลงโคราชแตกต่างกัน
	 8.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของทศันคตทิีม่ต่ีอเพลงโคราชของวยัรุน่กบั
แนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช

วิธีการวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	การรับรู้	ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลง
โคราชของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 
Research)	 และมีแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	
โดยกระท�าเพียงคร้ังเดียว	 (One	 Shot	 Descriptive	 Survey	 Research)	 และให ้
ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง
	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมตอนปลายทั้งเพศชายและหญิง	 มีอายุระหว่าง	 15-18	 ปี	 มีภูมิล�าเนาและ
อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	300	คน	โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบผสม	 (Mixed	Method	 Sampling)	 มีขั้นตอนคือ	 ขั้นแรกใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมู	ิ(Stratified	Cluster	sampling)	โดยแบ่งโรงเรยีนมัธยมออก
เป็น	 2	 กลุ่ม	 โดยกลุ่มแรกคือโรงเรียนรัฐบาล	 และกลุ่มที่สองคือโรงเรียนเอกชน	
จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	ด้วย
การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยการจบัฉลากเลอืกโรงเรยีน
รัฐบาลจ�านวน	6	โรงเรียน	จากทั้งหมด	13	โรงเรียน	ส่วนโรงเรียนเอกชนเลือกใช้
ทั้งหมด	 เนื่องจากมีเพียง	 2	 โรงเรียน	 จึงได้ตัวอย่างโรงเรียนรวมทั้งสิ้นเป็น	 8	
โรงเรียน	จากนั้นจึงค�านวณหาจ�านวนของนักเรียนตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน	เมื่อ
ได้จ�านวนของนักเรียนตัวอย่างแล้ว	 จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความไม่
น่าจะเป็น	 (Non-Probability	 Sampling)	 ด้วยการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะ
นกัเรยีนมัธยมปลายในโรงเรยีนทีถ่กูเลอืกมาตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้	จากนัน้จงึสุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Typical	Sampling)	โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยมี
การเปิดรับเพลงโคราชเท่านั้น
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	 การวิจัยในครั้งนี้	 ใช้วิธีเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	และส่งคืนผู้วิจัย	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จาก

การตอบแบบสอบถามจ�านวน	 300	 ชุด	 มาลงรหัสเพื่อเป็นข้อมูลในรูปของ

สญัลกัษณ์โดยใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ค�านวณได้แล้วจงึน�าข้อมลูไปประมวลผลด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์	โดยใช้โปรแกรม	SPSS	for	Windows	Version	14

ผลการวิจัยและอภิปราย

ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 300	 คน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	56.7	มีอายุระหว่าง	16-18	ปี	

ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่	 4-6	 มีภูมิล�าเนาและอาศัยอยู่ใน

เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีรายได้เฉล่ียภายในครอบครัวต่อเดือน	

22,501	บาท	ขึ้นไปมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	52

ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราช
	 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	

กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราชผ่านการแสดงสดมากทีส่ดุ	คดิเป็น

ร้อยละ	 42	 รองลงมาคือ	 สื่อโทรทัศน์	 ร้อยละ	 23.4	 ส่วนสื่อที่มีการเปิดรับน้อย

ที่สุดคือ	สื่ออื่นๆ	เช่น	อินเทอร์เน็ต	คิดเป็นร้อยละ	3.4

	 ในด้านประเภทของเพลงโคราช	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเพลง

โคราชแก้บนมากที่สุด	โดยคิดเป็นร้อยละ	46.7	รองลงมาคือ	เปิดรับเพลงโคราช

ประยุกต์หรือเพลงโคราชซ่ิงร้อยละ	 34	 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 

ในการเปิดรบัเพลงโคราช	ไม่เกนิ	5	นาทต่ีอครัง้มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	42.1	รอง

ลงมาคือ	26-30	นาทีต่อครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	18.7	และอันดับที่สามคือ	6-10	นาที

ต่อครั้ง	ร้อยละ	17.6

	 ความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีการเปิดรับโดยเฉลี่ยไม่เกิน	5	ครั้งต่อปีมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	75.0	
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รองลงมาคือ	6-10	ครั้งต่อปีคิดเป็นร้อยละ	13.7	และอันดับที่สามคือ	มากกว่า	30	

ครั้งขึ้นไป	ร้อยละ	4.3	

	 ลักษณะในการเปิดรับเพลงโคราชของกลุ่มตัวอย่างเป็นในลักษณะตั้งใจ

ฟังบ้าง	ไม่ตั้งใจฟังบ้างมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	80.7	รองลงมาคือ	ตั้งใจฟังตลอด

จนจบเพลง	ร้อยละ	10.3	และอันดับสุดท้ายคือ	ไม่ตั้งใจฟังเลย	ร้อยละ	9

	 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงโคราชมากที่สุดคือ	 จังหวะ	 ท�านอง

สนุกสนานคิดเป็นร้อยละ	62.7	รองลงมาคือ	นักร้อง	ร้อยละ	26.3	และอันดับที่

สามคอื	อืน่ๆ	เช่น	แก้บน	คดิเป็นร้อยละ	5.3	ส่วนเหตผุลทีม่กีารเปิดรบัเพลงโคราช

น้อยที่สุดคือ	อยู่ในกระแส	ได้ยินบ่อยคิดเป็นร้อยละ	2

ตอนที่ 3  การรับรู้เพลงโคราช
	 จากการศึกษาการรับรู้เพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	 สิ่งแรกที่กลุ่ม

ตวัอย่างนกึถงึมากทีส่ดุเมือ่พดูถงึเพลงโคราชคอื	ท้าวสุรนารหีรอืคุณย่าโม	คิดเป็น

ร้อยละ	 32.7	 รองลงมาคือ	ภาษาถิ่นโคราช	 ร้อยละ	 13.0	อันดับที่สามคือ	 การ

แก้บน	คดิเป็นร้อยละ	12.7	อนัดบัทีส่ีค่อื	องค์ประกอบของเพลง	เช่น	การแต่งกาย	

ท่าร�า	จังหวะ	ดนตรี	คิดเป็นร้อยละ	11.7	และอันดับที่ห้าคือ	นักร้อง	เช่น	ก�าปั่น

บ้านแท่น	คิดเป็นร้อยละ	10.3	

	 ส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีก่ลุม่ตวัอย่างคิดว่าเป็นผูฟั้งเพลงโคราชมากทีสุ่ด

คือ	ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ	61.7	รองลงมาคือ	ทุกคน	ร้อยละ	14	และอื่นๆ	เช่น	

ผู้ที่มาแก้บน	 นักท่องเที่ยว	 คนในท้องถิ่น	 คิดเป็นร้อยละ	 5	 ส่วนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่กลุ ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นผู ้ฟังเพลงโคราชน้อยที่สุดคือ	 เด็กประถม	 คิดเป็น 

ร้อยละ	1.3

ตอนที่ 4  ทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราช
	 จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	 ในภาพ

รวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเพลงโคราชในเชิงบวก	ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย	มีค่า

เฉลี่ยรวมคือ	 3.79	 เมื่อพิจารณาตามประเด็นของค�าถาม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี

ทศันคตใินระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ว่า	เพลงโคราชเป็นสือ่พืน้บ้านทีม่คีณุค่า	ควรแก่
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การอนุรักษ์ไว้	โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	4.69	รองลงมาคือ	เพลงโคราชสามารถ
สะท้อนความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้	มีทัศนคติในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่	โดยมค่ีาเฉลีย่คอื	4.62	และอนัดบัทีส่ามคือ	เพลงโคราชมีคุณค่า	สามารถ
แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นโคราชได้	 มีทัศนคติในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่	มค่ีาเฉลีย่คอื	4.61	ส่วนทศันคตทิีไ่ด้ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	เพลงสากลหรอื
เพลงสตริงมีความน่าสนใจมากกว่าเพลงโคราช	 มีทัศนคติในระดับไม่แน่ใจ	 มีค่า
เฉลี่ยคือ	2.8

ตอนที่ 5  แนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช
	 จากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	
พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะฟังเพลงโคราชต่อไป	อยู่ในระดับเห็นด้วย	โดย
มีค่าเฉลี่ยคือ	 3.7	 ส่วนแนวโน้มด้านการแนะน�าให้เพื่อนๆ	 หรือคนรู้จักฟังเพลง
โคราชพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นเดียวกัน	 โดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ	3.8

ตอนที่ 6  การทดสอบสมมติฐาน
	 จากการศึกษาเรื่อง	 การรับรู้	 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการฟัง
เพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	ในจังหวัดนครราชสีมา	สามารถอภิปรายผลการศึกษา
โดยเชื่อมโยงตามทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้	ดังนี้
 การทดสอบสมมตฐิานที ่1 	ลกัษณะทางประชากรของวยัรุน่ทีแ่ตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชแตกต่างกัน	 โดยที่พฤติกรรมการเปิดรับ
เพลงโคราช	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ด้าน	คือ	ระยะเวลาและความบ่อยครั้งในการ
เปิดรับ	ซึ่งสามารถอภิปรายสรุปเป็นประเด็นต่างๆ	ได้ดังนี้
	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 พฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้าน
ความบ่อยครั้งพบว่า	เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้าน
ความบ่อยคร้ังที่แตกต่างกัน	 โดยเพศชายจะมีความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราช
มากกว่าเพศหญิง	
	 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับพบว่า	 วัยรุ่นมีการเปิดรับเพลง
โคราชผ่านการแสดงสดมากที่สุด	 ดังนั้นการที่วัยรุ่นชายใช้เวลาอยู่นอกบ้านและ
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ท�ากจิกรรมนอกบ้านร่วมกบัเพือ่นมากกว่าเพศหญงิ	จงึอาจมโีอกาสในการเปิดรบั
เพลงโคราชตามสถานที่ต่างๆ	ที่มีการแสดงสดบ่อยครั้งกว่าวัยรุ่นหญิง	ด้วยเหตุนี้
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับด้านความบ่อยครั้งของวัยรุ่น
ชายและหญงิแตกต่างกนั	โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราชบ่อยครัง้
กว่าเพศหญิง	
	 สรุปได้ว่า	เพศและรายได้ภายในครอบครัวที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	เพศ
ที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	จะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้านความบ่อยครั้ง
ที่แตกต่างกัน	โดยเพศชายจะมีการเปิดรับเพลงโคราชบ่อยครั้งกว่าเพศหญิง	
 การทดสอบสมมตฐิานที ่2  ลกัษณะทางประชากรของวยัรุน่ทีแ่ตกต่าง
กันจะมีทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันพบว่า	 เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	 
จะมีทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันโดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราช 
ดีกว่าเพศชาย	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของยุบล	
เบญจรงค์กิจ	(2542,	น.	44)	ที่กล่าวว่า	เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนั	โดยเพศชายและเพศหญงิจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรือ่งความ
คดิ	ค่านยิมและทศันคต	ิทัง้นีเ้พราะสงัคมและวฒันธรรมได้ก�าหนดบทบาท	ตลอด
จนกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน	 เพศหญิงมักมีจิตใจอ่อนไหว	 ใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล	สอดคล้องกับงานวิจัย	ปาณิสรา	วัฒนรัตน์	(2550)	เรื่อง	“การเปิด
รบัชม	ความรู	้ทศันคตแิละพฤตกิรรม	ในการปฏบิตัตินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
จากรายการโทรทัศน์	 “ชีวิตที่พอเพียง”:	 กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาตใินเขตกรงุเทพมหานคร”	ผลการศกึษาพบว่า	เพศ
ทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มทีศันคตเิกีย่วกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่ตกต่างกนั	
โดยที่เพศชายจะมีทัศนคติมากกว่าเพศหญิง
	 สามารถสรุปได้ว่า	 เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่นมีทัศนคติต่อเพลงโคราช
แตกต่างกัน	โดยที่เพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราชดีกว่าเพศชาย	
 การทดสอบสมมตฐิานที ่3  ทศันคตขิองวยัรุน่ทีม่ต่ีอเพลงโคราชมคีวาม
สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช	พบว่า	ทัศนคติของวัยรุ่นที่มี
ต่อเพลงโคราชมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช	โดยหาก
กลุม่ตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	แนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช
ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ	 ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
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ทัศนคติของ	 ฟิชเบิร์นและอาเซน	 (Fishbein	 &	 Ajzen,	 1975,	 p.	 8)	 ที่กล่าวว่า	

ทัศนคติเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ	มีองค์ประกอบด้านความ

รู้สึกเป็นหลัก	 ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่น�าไปสู่การเกิด

ทศันคต	ิโดยหากบคุคลมคีวามรูค้วามเข้าใจต่อส่ิงใดส่ิงหนึง่	กจ็ะก่อให้เกดิทศันคติ

ต่อสิ่งนั้นตามมา	 ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความเข้าใจและการตีความหมายที่แตกต่าง

กัน	 จึงท�าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ต่างกัน	 ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของบุคคลจึงต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความรู้เป็นอันดับแรก	จากนั้น

ทัศนคติจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 ในการศกึษาเรือ่ง	การรบัรู	้ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลง

โคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ศึกษา	ดังนี้

	 1.		ผลการศกึษาพบว่า	วยัรุน่ส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราช

ทีค่่อนข้างน้อยเพยีงไม่เกนิ	5	ครัง้ต่อปี	โดยให้เหตผุลว่า	เพลงโคราชมรีปูแบบการ

ร้องและการแสดงรูปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้ไม่น่าดึงดูดและไม่น่า

สนใจ	ซึ่งอาจส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเพลงโคราชที่ลดลง

ในอนาคตได้	 ดังน้ันจึงควรปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

วัยรุ่น

	 2.	 จากการศกึษาพบว่า	วยัรุน่ส่วนใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	โดย

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ไว้	แต่มีการเปิดรับ

เพลงโคราชค่อนข้างน้อย	ดงันัน้	จงึควรมกีารเผยแพร่และส่งเสรมิให้มกีารสบืทอด

เพลงโคราชอย่างจรงิจงั	โดยร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร	จดัเพลงโคราชให้เป็น

หลักสูตรหนึ่งของการศึกษาในโรงเรียน	 และสนับสนุนให้มีการใช้หลักสูตรนี้ทุก

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา	
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	 3.	 ควรส่งเสริมให้ศิลปินที่ร้องและแสดงเพลงโคราชมีช่องทางในการ

ถ่ายทอดเพลงโคราชมากขึน้	ซึง่ต้องร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาล	เช่น	กระทรวง

วฒันธรรม	โดยสนบัสนนุและจดัให้มกีารแสดงเพลงโคราชตามโอกาสต่างๆ	ตลอด

จนส่งเสริมให้ศิลปินเป็นผู้สอนวิธีการร้องและการแสดงเพลงโคราชให้แก่วัยรุ่นใน

โรงเรียนต่างๆ	เพื่อสร้างผู้ส่งสารหรือศิลปินในอนาคต	ซึ่งเป็นกระบวนการในการ

สืบทอดให้เพลงโคราชยังคงอยู่คู่สังคมโคราชได้อย่างยั่งยืน

	 4.		ควรมุ่งเน้นการสร้างผู้ส่งสารหรือศิลปินในอนาคตให้กับวัยรุ่นเพศ

หญิง	เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า	วัยรุ่นเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราชดีกว่า

เพศชาย	ดงันัน้วยัรุน่เพศหญงิจงึอาจเป็นก�าลงัส�าคัญในการถ่ายทอดหรอืเผยแพร่

เพลงโคราชได้ดี	 โดยควรมีการถ่ายทอดวิธีการขับร้องตลอดจนการแสดงเพลง

โคราชเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ยิง่ขึน้	ซึง่จะน�าไปสูก่ารเป็นศลิปินเพือ่ถ่ายทอด

เพลงโคราชแก่บุคคลอื่นต่อไปในอนาคต
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